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En eventyrdag på isen i mars (Steinsfjorden). Ca. 21 kg med stor fin abbor.
Knut Vadholm og Jan Johnsen smiler mens Harald Hovde tar bilde.
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OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no)
Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo,
e-post: post@oslosportsfiskere.no ,

Bankkonto. 5001.06.26096
Orgnr.: 885004822

STYRET fra 18.3.2018
Funksjon
Formann:

Navn
Geir Gundersen

Adresse
Tyrihansveien 6, 0851 Oslo
Geir.h.gundersen@gmail.com

Mobil / tlf.
97151079

Nestformann: Geir Granli

Seljeveien 5, 0575 Oslo
geir.granli54@gmail.com

90953450

Kasserer

Simen Corneliussen

Amtmann Meinichs gate 3, 0482 Oslo
djnemis@gmail.gmail.com

93267103

Sekretær:

Viggo Kristiansen

Levrevn. 1, 1346 Gjettum
Viggo.kristiansen@gmail.com

97515127
67545921

Styremedlem

Erik N. Andersen

Hasleveien 41b, 0575 Oslo
eriknandersen@hotmail.com

95223194
22354800

Styremedlem

Geir O. Tidemandsen Rødbergveien 88D, 0593 Oslo,
geirtide@gmail.com

48135520

Suppleant:

Oddvar Ringstad

Irisveien 24, 0870 Oslo
oddvar.ringstad@dynea.com

92084620

Suppleant

Kjell Grønningen

Ekebergveien 19 Q, 0196 Oslo
kjellgr@gmail.com

91532633

Suppleant:

Johan Grønning

Bjerkebakken 38 A, 0757 Oslo
Job-gro@online.no

92239408

UTVALG
Møteutvalg:
Turutvalg:
OFA-oppmann:
FastFisk red.:
Web.red.:
Vaktmestere dammen:
Ungdomsutvalg:

Erik Andersen, Geir Granli, Viggo Kristiansen
Faste turer (Geir Gundersen, Simen Corneliussen)
Erik Andersen
Stein Wines email: stein-wi@online.no
Geir Granli, Geir Gundersen - Harald Hovde red. isfiskesider
Stein Wines, Geir Tidemandsen
Simen Corneliussen,

REVISORER

REGNSKAPSFØRER

Tore Raaer,

Stein Wines

VALGKOMITE
Styret (ingen andre ønsket å sitte i valgkomiteen)

CASTING-STYRET (fra mars 2018)
Geir Granli (leder), Viggo Kristiansen, Dan Otto Isachsen, Espen Mykløen
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Formannen har ordet
(kort og fyndig denne gang)

Gratulerer til Harald Hovde med
gullmedalje i lagkonkurransen og
individuell bronsemedalje i Nordisk
Mesterskap i isfiske !
Hvis du nå sitter og leser dette betyr det
at du ikke er ute og fisker. Gjør noe med
det, nå!
P. S
Vi har nå fått innlagt vann på i bua på
Holmendammen (se artikkel i bladet).
Bare et kast til.
Geir H. Gundersen
Formann

Og her er Isfiskemesteren

Fisk er fisk !

Harald Hovde stadig vekk på pallen altså, både i inn- og utland. Harald vant også
veteranklassen i Fylkesmesterskapet Oslo og ble nr. 3 uansett klasse med 4,5 kg fisk.
Se resultater fra Nordisk lenger bak i bladet eller sjekk ut nettsidene under fanen
ISFISKE på www.oslosportsfiskere.no .
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Klubb-aktiviteter fremover
sommeren.

Tirsdag 12.6
Klubbmeseterskap i Fluekasting.

Hver tirsdag er det som vanlig treff på
dammen . På noen av disse vil det
komme besøk fra utstyrs leverandører.
Orvis var tidlig ute allerede 8. mai.

12.juni er det klubbmesterskap i
fluekasting på Holmendammen. Vi
starter opp kl.18.00. Dette er en
uhøytidelig konkurranse, og vi ønsker at
så mange som mulig har lyst til å delta.

Nesten hver lørdag er det også folk på
dammen. Gjerne fra 11-tiden. De treffes
for å trene kasteteknikk, drikke kaffe,
gjøre små-vedlikehold på bua og ellers
bare kose seg i de fantastiske
omgivelsene som vi har ved dammen.
Stikk innom du også.

Det blir konkurrert i øvelsene ørret
lengde og ørret presisjon med enhånds
fluestang. Vi baserer oss på reglene til
Castingforbundet, og du finner reglene
på
http://castingforbundet.no/fluekasting/
Styret jobber også med å få til et
klubbmesterskap i tohånds fluestang i
august. Vi vil legge ut informasjon her
når detaljene er på plass.

26-27.mai
NM fluekasting på dammen.
Lørdag 26 og søndag 27.mai blir det
arrangert NM i fluekasting på
Holmendammen. Castingforbundet er
arrangør og det vil bli utdelt
Kongepokal til vinnerene.

Uke 28 7.7 – 14.7
Laksefiske i Orkla.

For mer informasjon om mesterskapet
klikk inn på sidene til Castingforbundet.
I skrivende stund ser det ut til at OS
også i år blir med som co-arrangør, noe
vi vet Castingforbundet setter pris på.

Vi har leid Metli vald i Orkla (ved
Fannrem) i uke 28 – fra lørdag 7.juli kl
18 til lørdag 14.juli kl 18.
Se nærmere om detaljer på nettsidene
våre eller i forrige nr. av FastFisk.
Valdet er veldig lett-fisket og egner seg
spesielt for fluefiske, men sluk- og
markfiske er også tillatt. Valdet er
tosidig, men vestre bredd er den
enkleste å fiske fra på grunn av at østre
bredd er en elveforbygning mot E39
mellom Fannrem og Orkanger.
Prisen som deltakerne betaler er
avhengig av hvor mange vi blir – kr.
6000 skal fordeles på de deltagende før
fisket startes lørdag 7.juli kl18. De
resterende 6000.- har foreningen
allerede betalt.

Presisjon !
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Foreløpig er det 5 fiskere som skal være
med, men det er plass for opp mot 10
fiskere samtidig – så her er det bare å
melde interesse hos meg for mer
detaljer. Du trenger ikke delta hele uken
for å være med – det er mulig fiske deler
av uken(døgn) også for de som ønsker
det.

21-23.september.
Harr tur – Koppang , Trya camping.

NORDISKA MÄSTERSKAPEN
I PIMPELFISKE 2018 - Luleå

Nordiska Mästerskapen 2018 - Lagresultat
Herr Veteran - Lag

RESULTATLISTA
INDIVIDUELLT RESULTAT

1 Norge
11753
Bent Fjeld, Jan Morten Fossen, Harald Hovde

Herr Veteran - Individuellt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sverige
Finland
Norge
Norge
Finland
Sverige
Norge
Sverige
Finland

Lars Sundberg
Heikki Matikainen
Harald Hovde
Bent Fjeld
Jouni Neuvonen
Rolf Andersson
Jan Morten Fossen
Björn Inge
Raimo Tuominen

Kontakt Geir Granli , 90953450, el epost geir.granli54@gmail.com om du
ønsker å være med. Detaljer kommer
etter hvert. Følg med på web-sidene el.
facebook.

2 Sverige
10923
Rolf Andersson, Bjørn Inge, Lars Sundberg

4818
4703
4586
4029
3943
3657
3138
2448
1294

3 Finland
9940
Jouni Neuvonen, Raimo Tuominen,
Heiki Matikainen
Nordiska Mästerskapen 2018 - Landskamp
1
2
3

Side 5

Finland
Norge
Sverige

59 363
58 356
37 137

ga 42 200 kroner i inntekter, 17
200 kroner mer enn budsjettert.

Årsmøte Oslo Sportsfiskere
8. mars 2018, Tåsen
Seniorsenter
Formannen Geir Gundersen ønsket
velkommen, 19 medlemmer til
stede.
a) Konstituering
- Innkallingen godkjent
- Dagsordenen godkjent
- Som ordstyrer ble valgt Geir
Gundersen
- Geir Tidemandsen og Anders
Chr. Jørgensen ble valgt til å
undertegne protokollen.

På høstparten ble websidene
fornyet. Mer fleksible og
brukervennlige løsninger vil gjøre
Oslo Sportsfiskeres
kommunikasjon mer slagkraftig
både overfor medlemmene og
omverdenen.
c) Regnskap
Stein Wines gjennomgikk
regnskapet for 2017. Klubbens
økonomi er god. Inntekter på
165.058 og utgifter på 144.908 ga
et driftsresultat på vel 20.000
kroner. 7.504 kroner er tilført
egenkapitalen.

b) Årsberetning
Formannen gjennomgikk
årsberetningen som var trykt i Fast
Fisk 1/18. Flere avgjørende saker
kom på plass for OS før årsskiftet.
Festekontrakt med en årlig leie på
5000 kroner ble undertegnet med
Oslo kommune.

Vipps brukes for øvrig i stadig
større utstrekning.
Det ble kjøpt inn reklamemateriell
(jakker, caps, kalender) for vel
23.000 kroner. Instruktørkorpset på
dammen og andre vil heretter
fremstå med et mer helhetlig
antrekk.

Boring etter vann utenfor bua ble
også gjennomført. Når noen
mindre grave- og rørleggerarbeider
avsluttes etter at telen er gått, så
har vi vann i bua!! En stor
forbedring for alle når det gjelder
virksomheten og driften på
dammen.
Kursvirksomheten er et annet
gledelig resultat av virksomheten i
året som gikk. Drøyt 40 deltakere
på tre forskjellige kurs i fluekasting
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I balansen er det ikke foretatt
ytterligere avskrivninger i verdien
av Holmenbua. Den står oppført
med samme verdi som året før;
363.369 kroner. Sum eiendeler
beløper seg til vel 1 million kroner.
Revisjonsberetningen ble lest opp,
og regnskapet enstemmig godkjent.

* Erik Andersen trakk seg etter 37 år som
kasserer, men fortsetter som styremedlem.
Simen Corneliussen er valgt som kasserer for
ett år. Stein Wines vil fungere som
regnskapsfører.

d) Innkomne saker og saker fra
hovedstyret nevnt i innkallingen
Ingen saker innkommet
e) Kontingentandel

Suppleanter:

Uforandret. Men nedgangen i
medlemstallet har stoppet opp, og
det var en viss økning siste år.

Johan Grønning (gjenvalgt -1 år)
Oddvar Ringstad (gjenvalgt -1 år)
Kjell Grønningen (nyvalgt for 1 år)

f) Budsjett

Kasteutvalgets styre:

Formannen gjennomgikk budsjettet
for 2018. Utgiftene beløper seg til
268.300 og inntektene til 151.500.
140.000 kroner vil gå til å betale
anleggsutgifter ved Holmenbua
som ble utført i 2017.
Medlemmene hadde få
kommentarer til budsjettforslaget,
men det ble foreslått å øke posten
medlemsmøter med 5.000 kroner.
Dette for å forsøke å gjøre møtene
enda mer attraktive. Årsmøtet
sluttet seg til dette.
g) Valg
Det nye styret ser nå slik ut:
Formann: Geir Gundersen
(ikke på valg)
Nestformann: Geir Granli
(gjenvalgt for 2 år)
Kasserer: Simen Corneliussen*
(valgt for ett år)
Sekretær: Viggo Kristiansen
(ikke på valg)
Styremedlem: Erik Andersen
(ny, valgt for 2 år)
Styremedlem Geir Tidemandsen
(ny, valgt for 2 år)

Leder: Geir Granli (ikke på valg)
Viggo Kristiansen (gjenvalgt -2 år)
Dan Otto Isachsen (gjenvalgt -2 år)
Rådet
Odd Eriksen gjenvalg
(2018 – 2021)
Per Karlsen gjenvalg
(2018 – 2021)
Stein Wines overtar plassen etter
B. Fenn
(2017 – 2020)
Harald Hovde
(2017 – 2020)
Knut Vadholm (formann)
(2016 – 2019)
Per Karlsen
(2016 – 2019)
Harald Sund
(2015 – 2018)
Hallvard Lid
(2015 – 2018)

Valgkomite
Ingen har sagt seg villige til å påta
seg dette vervet. Hovedstyret
fungerer.
Side 7

Revisor
Protokollsignerere:

Tore Raaer (gjenvalgt)

Anders Chr. Jørgensen
Sign

Evt.
Spørsmålet om fortsatt liv for det
tradisjonelle julebordet kontra
nyttårsbord ute på restaurant ble
tatt opp. Årsmøtet ba styret å tenke
igjennom denne saken enda en
gang.

Bjarne Fenn

Geir Tidemandsen
sign.

Referent: Viggo Kristiansen

(27.10.1920 – 19.1.2018).

Bjarne, idrettsmannen, jeger- og fisker-entusiasten, døde fra oss tidligere i år 97 år
gammel. Selv om han på slutten hadde tarmslyng , var han i relativt god form etter et
langt sunt liv i skog og mark - i fjellet og ved sjøen.
Familien hans var fra Stryn, men han vokste opp på Nesodden med sine foreldre og to
brødre, Sverre og Kåre. 20 år gammel reiste han 9-4-1940 på Sesjon til Smestad og fikk
oppleve krigens utbrudd på nært hold . På Smestad ble han avvist av en Lensmann (en
av de ”stripete”) og fikk beskjed om å ta det med ro og dra hjem igjen. Det likte Bjarne
dårlig men kunne ikke gjøre annet.
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Bjarne ble med i vår forening i 1960 og er dermed en av våre virkelige nestorer. Vi har
fått høre mange gode historier fra Bjarne opp gjennom årene. Når han satte i gang var
han ustoppelig, innlevelsen var stor og fortellergleden enda større. Flere av historiene
fra Nesodden gikk på hans rådyr- og reve-jakt fra vinduet i øverste etasje i huset hans
nær Presteskjær brygge.
Hans fiske-eldorado fremfor noen var Østerbø-området i Aurlandsdalen. Her fisket han
i mer enn 50 år. I resepsjonen på Østerbø henger fremdeles et par av Bjarnes akvareller.
Han var glad i å feste naturen til lerretet. Også Hitra var et av favorittstedene. Hit var
alltid hans kjære hustru Reidun med .
Flere av oss fikk gleden av å være med til Hitra på sommertur i var det 2002 / 2003. Da
fikk vi mye fisk og Bjarne var i sitt ess når vi fikk hilse på hans gamle venner og han
mottok Hitra-medaljen.
Bjarne var en redelig og grei kar. Rett på sak og sterke meninger som han ikke vek fra
uten videre. Iherdig, sterk og entusiastisk. Om bena ble dårlige, så var det bare å ta med
stokkene. Fiske skulle han. Noe krevende innimellom, men det gode humøret hans
reddet det meste. Han var nok ganske egenrådig og gjorde som han ville. Han
innrømmet på sine gamle dager etter Reiduns død , at han angret på at han ikke hadde
vist nok omtanke for sin store kjærlighet gjennom et langt liv. Et tankekors kanskje for
noen og hver som dyrker fisket litt vel mye.
Vi minnes Bjarne med både sorg og glede, for å bruke Hallvard Lids ord.
Stein Wines (red)

Bjarne midt i båten på Hvaler hos
Knut Vadholm (med stokk og stang).

Bjarne i hyggelig lag på et av klubbens julebord
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Medlemstilbud.

Caps og kopp

Hendig jakke

Vi har Oslo Sportsfiskere effekter til salgs til våre medlemmer. Det er mulig å få kjøpt
jakke, caps og kopper med vår logo på. Caps koster 150,-kr for medlemmer, og 200 for
ikke-medlemmer. Koppene selger vi for 50,-kr stykket. Både caps og kopp kan kjøpes
direkte på dammen, eller ved bestilling til post@oslosportsfiskere.no.
Jakken er både vann- og vindtett, lett og fin. Disse lages på bestilling og koster 700,-kr
per jakke. Hvis du ønsker en jakke med vår logo på send en bestilling til
geir.granli54@gmail.com.

Her er det plass til et formannsbilde

Pen torsk fra Oslofjorden – tatt 21.4 på ”havfiske”-turen fra Holmestrand
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Nyhetsrunden.

Sjøørrettur til Daftø i Sverige 13-15.4

Vi sakser fra nettsidene, facebook og
enkeltinnspill div. aktiviteter i OS-regi siden
forrige nummer av FastFisk . Red.

Det årlige samarbeidsturen med Oslomarka
j&f til svenskekysten etter sjøørret, har blitt
en populær tradisjon. Stadig flere med. Denne
gang 18 menn og kvinner totalt. Godt vær men
noe tregt fiske. Noen ørreter ble det dog.
Såpass at folk ser frem til neste gang. Turen
blir gjentatt.

Fluebinding på dammen mv.
Vinterens fluebinderaftener på dammen ble
avsluttet i februar. Det meldes om bra besøk
og god stemning. En hyggelig variant var
samarbeidet med Angler og Svein
Rødbergshagen lørdag 17.2 i Nydalen
(Nydalsveien 30 b). Her var flere fra
fluebindermiljøet samlet til fellestreff. Bra
tiltak som kan gjentas.

Foredrag med Tommy Aarkvisla 8.2 på
Tåsen.

Havfisketur 21.4

Tommy snakket denne gang om Laksefiske.
Bra saker. Tommy gjør alltid en god figur. Godt
besøkt fra våre trofaste ++

Fluekaste-trening innendørs 11.2.
Vi fikk leie deler av Rykkinhallen lørdag 11.2 til
kastetrening. Flere benyttet seg av tilbudet.

Årsmøtet 8.3
19 deltok. Rolig møte uten de store følelser. Se
referat annet sted i bladet med kopi av
regnskap / balanse. Et par omstokkinger i
styret ble gjennomført.
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Dette var en nyhet som vi har snakket om en
stund, nå endelig realisert. 9 mann møtte på
brygga i Holmestrand. Og med fint vær og
brukbart fiske var dette en hyggelig suksess for
samtlige. Det ble tatt både torsk, lyr og
hvitting.

Dugnad på dammen 23.4
Bra dugnad på dammen. God deltagelse
allerede i veldig god tid før kl. 1800. Sørveggen
vasket etter alt slammet fra brønnboringen,
nye trinn i trappen ned fra øvre gangsti, løv og
kvist rakt og ryddet og de store trekubbene
som har ligget og slengt ved bua fjernet. Bra
saker. I tillegg er det gjort forberedelser
(grøftegraving) for å få koblet til vannet fra
brønnen som er boret med rør og varmekabel
inn i bua og endret røropplegg der.

Eirik Fjellstad forklarer

Kastekursene 25-26.4 og 2-3.5
Igjen veldig god respons på kurstilbudet.
Tilsammen var det vel om lag 37 som deltok,
hvilket betyr godeinntekter til klubbkassen.
Været var ikke helt perfekt med vind og litt
regn men begge kurs fikk 1 dag hver med
godvær. Og isen gikk i siste liten ! Vi har hatt
en lang og kald vinter men den slapp i tide.
Som tidligere – en kjempeinnsats av våre
instruktører med Geir Granli i spissen.

Nye trappetrinn ned tribunelia– etterlengtet !

Damåpningen 24.4
Denne gang med demo av scott-stenger fra Fly
Fish Europe og Eirik Fjellstad. Svein
Rødbergshagen fra Angler var også på plass.
Brukbart vær, flagheising og hyggelig mange
tilstede.
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Innlagt vann !!
I dagene etter dugnaden ble det jobbet hektisk
med å få rørlegger og elektriker til å samordne
seg og få lagt rør og ledninger fra brønn og
pumpe til ekspanssjonstank og endret
røropplegg innendørs.

Det er også lagt opp utekran.
Vi rakk ikke helt å få alt på plass til kursene,
men nesten. Det var klart 3.5 – takk til Espen
Frogner (elektriker) og Knut Thoen (rørlegger).
Vi benyttet sånn et par dager til for å ”tømme”
brønnen (nesten) for oppsamlet vann som
inneholdt ørsmå stenpartikler fra borehodet.

Vi har nå friskmeldt vannet for bruk til koking
og vasking samt toalettbruk, men vi vil få
vannet analysert før vi slipper det fri til
drikking rett fra springen. Uansett er dette en
stor milepel i prosjekt ”Nye Holmendammen”.
Utfordringen nå blir å IKKE SLØSE MED VANN
siden den tette avløpstanken ikke tar mer enn
2000 liter. Vi må regne med at tømming av
tanken nå må gjøres minst 2 ganger i året. Det
gjenstår å se.

Red.

Trykk-tank med kontrollutstyr

Fra damåpningen med stangprøver fra Fly Fish Europe, Kløfta.
Svein Rødbergshagen er også interessert !
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Kryvi, som er ekspert på hai, foreslått å sette ut
ulv på Vestlandet. For så vidt forfriskende. Det
aktuelle innlegget faller i samme kategori.

Legg bort fluestangen ?

”Fjøslaksene”.
Derfor bare et kort svar. Innavl i små
laksestammer er uheldig. Så langt kan vi være
enige. Men dette har naturen selv sørget for å
forebygge. Det skjer ved såkalt feilvandring.
Alle laksevassdrag har noen prosent villaks
som egentlig hører til en bestand i et annet
vassdrag, men som feilvandrer og bidrar til
genetisk mangfold i den elven de har havnet i.
Det er noe ganske annet som skjer når genetisk
manipulert oppdrettslaks rømmer i tusenvis og
blander seg med stedegen vill laks. Riktignok
har oppdrettslaksen opprinnelig gener fra ulike
ville bestander, men disse er sinnrikt blandet
for å skape hurtigvoksende individer som gir
størst mulig profitt.
Om disse ”fjøslaksene” parer seg med de
lokale villaksbestander kan det svekke de
egenskaper som er nødvendige eller særlig
gunstige for å overleve i de ulike vassdragene
våre. Dette er av alle anerkjente
forskningsmiljøer – nasjonalt og internasjonalt
– regnet som en stor trussel mot den ville
laksen.

Georg Fredrik Rieber-Mohn, Sportsfisker
Tidligere Riksadvokat og Høyesterettsadvokat

I Aftenposten lørdag 5.5.iår kom jeg over
artikkelen nedenfor. Jeg finner grunn til å
gjengi dette her i håp om at folk ikke glemmer
gammel god lærdom og som burde være
almenkunnskap for spesielt politikere og hele
lakse-oppdrettsnæringen. Vår forening fikk
læringen inn allerede på 90-tallet da vi hadde
Rieber-Mohn på besøk.i klubben. Den gang
han ledet Villaksutvalget. Det er godt vi har
ildsjeler som Georg – spesialist både på laks
og kriminalitet. Han vet hva han snakker om.

Fjerne sportsfiskere fra elvene.

Her kommer hans gyldne ord etter å ha blitt
terget av to som tror de vet.

Så vil de to herrer altså fjerne alt sportsfiske fra
elvene og karakteriserer det endog som
”miljøkriminalitet”.
De overser all den entusiasme og lidenskapen
som særkjenner tusenvis av laksefiskere og
som har vært og er den viktigste drivkraften i
arbeidet for å verne villaksen som art og de
enkelte lokale bestander for å bli utryddet eller
kraftig desimert.
Mange av de viktigste vernetiltak som i de siste
40 år er gjennomført for å bremse nedgangen i
de ville bestander av laks, er drevet frem av
aktive sportsfiskere. Det har skjedd som
lobbyvirksomhet, ved debattdeltagelse, artikler,
foredrag og bøker. Og ved deltagelse i
offentlige oppnevnte råd og utvalg og

Red.
To pensjonerte professorer har tilsynelatende
moret seg i Aftenposten 28.april. De
karakteriserer sportsfisket etter laks for
miljøkriminalitet på linje med bruk av giften
rotenon. Og de slår et slag for rømt
oppdrettslaks som et tiltak for å hindre innavl i
utarmede villfiskstammer.
Jeg måtte smile da jeg leste dette og tenkte at
det måtte være en forsinket aprilspøk.. Også
tidligere har begge disse vist store ferdigheter i
provokasjoner. Eksempelvis har professor
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”Vitenskapelige råd for lakseforvaltning” som
også kartlegger de viktigste villaksbestandene.
I mange vassdrag er det nå bare lov å ta liv av
en hanlaks i døgnet, og ukekvoter og
sesongkvoter er lave. Dessuten er ”fang- og
slipp” blitt en meget utbredt praksis i de fleste
vassdrag. Forskning viser at nær sagt all laks
overlever en slik behandling. Personlig er jeg
ikke udelt begeistret for alt ved denne metoden,
men det er en annen sak.

organisasjoner som f.eks Norges Jeger-og
Fiskerforbund.
Sportsfiskernes interesse
Sportsfiskerne har drevet frem en sterk opinion
for vern av villaksen og påvirket en rekke
politiske beslutningsprosesser. Jeg er for
eksempel ikke i tvil om at forbudet mot
drivgarnsfiske etter laks i sjøen, som ble
innført i 1989/90 ikke hadde kommet uten et
trykk fra aktive sportsfiskere.
Dette var for øvrig ett av de aller viktigste
vernetiltak som er satt i verk. Det samme kan
sies om en rekke andre vernetiltak, som det vil
føre for langt å nevne her.

Langt fra virkelighetens verden
Når de to professorer presterer å hevde at den
største trussel mot villaksen i dag er elvefisket,
er de så langt fra virkelighetens verden at man
undres over at de i det hele tatt kan ha oppnådd
de titler de smykker seg med. ”Vitenskapelig
råd for lakseforvaltning” og alle andre seriøse
forskningsmiljøer, vil ta avstand fra en slik
påstand. Skal man lete etter de alvorligste
truslene, bør blikket rettes mot den sterkt
ekspanderende oppdrettsindustrien. Det er det
heldigvis mange som gjør, også tunge
vitenskapelige miljøer.

Røper stor uvitenhet
De to røper også stor uvitenhet om
sportsfiskets utvikling. Det finnes nå spå
mange restriksjoner på dette fisket at det i
praksis har ført til utstrakt vern av bestandene.
Høstingsregimene i de enkelte vassdrag søkes
tilpasset de anbefalinger som kommer fra

Ikke Laks, men sjøørret 1.8 kg tatt av Simen Corneliussen (Foto Geir ?)
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www.oslosportsfiskere.no

Vi må igjen berømme de nye nettsidene våre. Taster du inn adressen
www.oslosportsfiskere.no kommer du til hovedsiden med den bølgende fisken og en
meny – linje. Velger du f.eks kurs kommer du til nettsiden vist her (øverste del.).
Fra menylinjen er det mye å velge mellom.
Hjem : aktuelle aktiviteter fremover omtales
Aktiviteter: Noe av det samme, men med detaljer om turer, laksevaldet 2018,
fluebinding, medlemsmøter og Castinggruppen
Isfiske: Terminliste og Resultater fra stevner
Galleri: Bilder fra ulike gjennomførte aktiviteter
FastFisk: Seneste nummer av Bladet FastFisk presenteres i pdf-format samt nummere
for 10 år tilbake.
Om oss: Litt Historikk, Styreoversikt og en ”bli medlem” blankett (meget nyttig)
Kurs: Info om kommende kurs og med mulighet for påmelding on-line (også meget
nyttig).
Gå inn og ta en titt om du ikke allerede har gjort det. Her er mye nyttig stoff. I tillegg
har vi gode ting på facebook-sidene våre. Det kommer seg på info-området !!
Red.
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Eldre forsidebilder – nå i farger !
Jeg skrev for et par nummer siden at nå som vi har FF i farger kunne det være gøy å
vise gamle forsidebilder som ikke har vært i farger før. Det første ble fra stamfiske i
2000. tom. 2004 har vi ikke bildene digitalisert og bare noen er tilgjengelig. Fra 2005
og videre er FF digitalisert men altså ikke i farger før 2015.
Bildet nedenfor er hentet fra FastFisk no.3 – 2005. Det ble tatt ved vannet hvor vi leide
hytte i Fyresdal på sommerturen det året.

Nr 3

Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere

2005

Per Nilsen, Adolf Hatland, Hallvard Lid, Per Karlsen, Jean Robert og Odd Eriksen på
årets tur i Fyresdal (Erik Andersen og Stein Wines utenfor bildet)
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Og hvorfor ikke ta med forsidebildene no.1 og no.2 også - fra 2005 , så har vi gjort
unna det året med det samme. Først nr. 2-2005.

Nr 2

Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere

2005

Harald Hovde og Per Nilsen klargjør agn. Fra en av våre aktiviteter for barna. (foto. Red)
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Og så et flott bilde fra et av Nordmarksvannene, muligens Svarten, Erik Andersens
favorittvann.

Nr 1

Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere

Marka kler seg i vinterhabitt (foto Erik Andersen)
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2005

Oslo Sportsfiskere regnskap pr 31-12-2017
Post Inntekter
200
201
202
204
205
206
207
302
208
305
314

Medlemskontingenter
Renteinntekter
Salg reklameartikler
Salg på Holmendammen 1)
Fluekastekurs
Utleie Holmendammen
Event/Kurs
Medlemsmøter
Diverse bidrag og støtte
Refusjon strøm
Turer/arrangementer (egenandeler)

316 Støtte NJFF, momsrefusjon

Regnskap
2016

Budsjett
2017

26 475
8 896
3 860
15 537
42 200

4 500

25 000
8 000
3 000
15 000
25 000
6 000
15 000
3 230
4 000

7 729

6 000

8 898

25 435
8 001
10 567
33 710

17 191

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter
317 Sommertur (egenandeler)
209 Grasrotandelen

Post Utgifter

7 000
12 638
250
0
8 814

4 000
24 150

135 283

Regnskap
2016

5 000
25 000

26 444

4 600

46

144 830

165 058

Budsjett
2017

4 000

Regnskap
2017

300 Administrasjon
FastFisk Trykk
301
Porto mm.

14 047
12 665

15 000
13 000

10 581
12 445

5 120

5 500

6 165

302 Medlemsmøter

24 250
2 060
8 400

35 000
1 000
8 500

21 591
1 870
8 050

9 080
0

10 000

12 973

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)

16 660

21 000

12 550

306 Holmenbua anlegg (vedl. / invest.)

66 925

60 000

143

990

1 000

1 300

0

5 000

2 170

7 960

8 000

6 570

0

13 000

23 267

7 592

8 000

7 704

0

-

16 699

2 500

277
553

303 Gaver og blomster
317 Sommertur
314 Turer og arrangementer 2)
315 Barneaktiviteter

309 Kontingenter
313 Kurs/Seminar/temakvelder
204 Utgifter ved salg på Holmendammen
202 Reklamemateriell (jakker, caps, kalender) 3)
Hjemmesidene

Herav
Vipps

1 610
4 525
350

1 610

2 100

-

Andre Inntekter
Sum inntekter

Regnskap
2017

205 Kursutgifter (Honorarer, stenger, utstyr) 4)

-

350 Omkostninger VIPPS
307 Andre utgifter-bankgebyr

600
Side 20

3 500

13 695

Sum utgifter

176 349

206 500

144 908

Driftsresulat-1

-41 066

-61 670

20 150

Overførsler Fra sparekonto SpB-1
Kontoregulering fra Casting gruppen
Kontoregulering fra Casting gruppen
På Driftskontoen 31.12
På Sparekonto 31.12
Castinggruppen pr.31.12

58 458
7 000
4 676
29 940,00
658 458,00
12 287,00

Styret 21/27-2. 2018

NOTER til regnskapet
1) Salg dammen
Damåpning
Kurs april
Kurs mai
NM Castingforbundet
NM Andre
Foreningskvelder
VIPPS-salg dammen gjennom sesongen

1550
800
500
1500
4667
1995
4525
15537

2) Turer / arrangementer
Fisketur Grebbestad
(50% refundert av OsloMarka j&f)
Fisketur Langåra
Isfiskemesterskap

3) Reklamemateriell
Caps og jakker m/brodering
OFA-kalendere
Tilleggsbestilling jakker

4) Kursutgifter / investeringer
Honorarer
Kursstenger
Stangutstyr
Div. kursutgifter

11774
547
652
12973

17305
2250
3712
23267

7250
5986
1463
2000
16699
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116 331
606 427
149
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Oslo Sportsfiskere Budsjett 2018
Post
200
201
202
204
205
206
207
302
208
305
314

Inntekter

Budsjett
2017

Medlemskontingenter
Renteinntekter
Salg reklameartikler
Salg på Holmendammen
Fluekastekurs
Utleie Holmendammen
Event/Kurs
Medlemsmøter
Diverse bidrag og støtte
Refusjon strøm
Turer/arrangementer (egenandeler)

316 Støtte NJFF, momsrefusjon

26 475
8 896
3 860
15 537
42 200
7 000
12 638
250
0
8 814

25 000
5 000
1 500
10 000
25 000
5 000
15 000
5 000

6 000

8 898

30 000

5 000

4 000

5 000

25 000

26 444

4 600
144 830

46
165 058

-

317 Sommertur (egenandeler)
209 Grasrotandelen
350 VIPPS Brutto
Andre Inntekter
Sum inntekter

Utgifter

Budsjett
2018

25 000
8 000
3 000
15 000
25 000
6 000
15 000
3 230
4 000

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter

Post

Regnskap
2017

Budsjett
2017

Regnskap
2017

25 000
151 500

Budsjett
2018

300 Administrasjon
FastFisk Trykk
301
Porto mm.

15 000
13 000

11 781
12 445

15 000
13 000

5 500

6 165

7 000

302 Medlemsmøter

35 000

21 591
1 870
8 050

15 000
2 000
6 000

10 000
21 000
60 000
1 000

12 973
12 550
143

8 000
15 000
140 000

1 300

8 000

313 Kurs/Seminar/temakvelder

5 000

2 170

5 000

204 Utgifter ved salg på Holmendammen

8 000

2 500
206 500

6 570
23 267
7 704
16 699
277
553
146 108

8 000
4 000
6 000
15 000
300
1000
268 300

-61 670

18 950

-116 800

303 Gaver og blomster
317 Sommertur
314
315
305
306
309

1 000
8 500

Turer og arrangementer
Barneaktiviteter
Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)
Holmenbua anlegg (vedl. / invest.)
Kontingenter

202 Reklamemateriell (jakker, caps, etc.)
Hjemmesidene
205 Kursutgifter (Honorarer, stenger, utstyr)
350 Omkostninger VIPPS
307 Andre utgifter-bankgebyr
Sum utgifter

13 000
8 000
-

Driftsresulat-1
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Returadr:
Oslo Sportsfiskere
Boks 989 – Sentrum
0104 Oslo

Send oss ditt bidrag til bladet, så får vi større variasjon og et bedre
medlemsblad. Du finner oss på www.oslosportsfiskere.no og Facebook.

Stiftet 1932
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