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Holmendammen arena ! Men i år blir det dessverre ikke noe NM-arrangement her. Kanskje i 2019
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Funksjon
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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
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Kasserer:

Erik N. Andersen
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eriknandersen@hotmail.com

95223194
22354800

Sekretær:

Viggo Kristiansen

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

97515127
67545921

Styremedlem

Simen Corneliussen

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

93267103

Styremedlem: Kjell Grønningen

Ekebergveien 19 Q, 0196 Oslo
kjellgr@gmail.com

91532633

Suppleant:

Oddvar Ringstad

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

92084620

Suppleant:

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

48135520

Suppleant:

Johan Grønning

92239408

Bjerkebakken 38 A, 0757 Oslo
Job-gro@online.no
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Geir Granli, Geir Gundersen - Harald Hovde red. isfiskesider
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VALGKOMITE
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CASTING-STYRET (fra mars 2017)
Dan Otto Isachsen, Geir Granli, Viggo Kristiansen, Espen Mykløen
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papirene og sendt disse til en siste
behandling i systemet.

Formannen har ordet

Vi har endelig fått på plass nye
nettsider. Disse er fremdeles under
konstruksjon, men vi håper å ha det
meste på plass i løpet av vinteren og
våren. For de av dere som savner de
gamle isfiskeresultatene, så er dette noe
som står øverst på listen. Vi ber om litt
tålmodighet at disse mangler nå i en
liten periode, men vi jobber med dette så
raskt som mulig.
Vi skriver nå 2018 og et nytt fiskeår
ligger foran oss.
Mitt inntrykk er at våre medlemmer
hadde varierende fiske og fangster i
2017. Noen var meget fornøyd, mens
andre har hatt bedre fiskeår enn fjoråret.
Det blir spennende å se hva dette året vil
bringe. For min egen del håper jeg at
årets sesong blir like bra, eller bedre,
enn fjoråret.
Like før jul fikk vi omsider boret etter
vann, og vi har nå en brønn til eget
vannforbruk på dammen. En takk til de
som stilte opp i perioden dette foregikk
og hjalp til å få brønnen på plass. Nå
gjenstår kun å grave en grøft for tilførsel
inn til bua og at rørlegger kobler opp
vannet. Dette må vi vente med til snøen
har smeltet og telen sluppet taket i
bakken, vi håper å ha gjort dette innen
damåpningen 24.april.
Vi har etter mange års saksbehandling
fått på plass en festeavtale med
kommunen. Vi har skrevet under på
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Styret har planlagt en del aktiviteter i
løpet av vinteren og våren. Vi har
fluebinding på dammen på tirsdager i
oddetallsuker. Første kveld med
fluebinding blir tirsdag 16. januar. Årets
første foredrag blir torsdag 8. februar.
Tommy Aarkvisla kommer til Tåsen for
å snakke om sitt laksefiske.
Den 10. februar har vi fått fire timer til
rådighet i Rykkinhallen. Her blir det
mulighet for å trene litt på fluekasting
før sesongen starter for fullt, styret
håper dette er et tilbud våre medlemmer
vil benytte.
Lørdag 17. februar vil vi ha et
samarbeid med Angler i Nydalen og
Svein Rødbergshagen. Det vil her bli
fokus på fluebinding og sosialt samvær,
og at folk kan utveksle ideer og
fluemønstre.
Årsmøtet er satt til 8.mars på Tåsen.
Sjøørretturren i samarbeid med
Oslomarka JFF, blir i år til Daftø 13 til
15. april.

Dugnad på dammen er i år satt til
mandag 23. april og damåpning tirsdag
24. april. Nytt av året er at vi har fått
leie et laksevald på Metli i Orkla i uke
28. Dette er et tilbud som blir kraftig
sponset av foreningen, og som vi håper
medlemmene vil benytte seg av. Du kan
lese mer om dette lenger bak i bladet.

For oppdatert informasjon om våre
aktivteter fremover, vennligst følg med
på våre Facebook- og nettsider.
Bare et kast til.
Geir H. Gundersen.
Formann

Formannen med Sørlands torsk. Foto fam. Gundersen
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Redaksjonelt
Nedenfor viser vi forsidebildet av de
nye web-sidene
(www.oslosportsfiskere.no) som webkomiteen publiserte rett over årsskiftet.
komiteen har bestått av Geir Gundersen,
Geir Granli, Simen Corneliussen og
Harald Hovde.
Redaktøren GRATULERER med
resultatet. Noe uferdig sier komiteen,
men det kommer mer i løpet av vinteren.
Ser man på fanene er det lett å kjenne
seg igjen fra de gamle sidene. Det meste
av historisk stoff finner man igjen under
OM OSS og FAST FISK, under KURS
er det ikke bare omtale av kastekursene
men også muligheter til å melde seg på.
Under OM OSS er det ny funksjonalitet
idet man kan melde seg inn i klubben
ved å bruke linken mot NJFFs sider.
Red.
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Flott. Harald har fått sin ISFISKE-fane
mens GALLERI er en nyhet med
muligheter for å legge inn bilder. Under
FAST FISK får man alle nye nummere
av bladet i PDF-format og farger helt
tilbake til 2008.
Det beste av det hele er at sidene er
utarbeidet med vår domene-eieres webverktøyer som er rimelige å abonnere på
og fleksible ibruk. Nå kan vi selv legge
inn stoff og boltre oss layout-messig
uten å være avhengig av andre.
Dette har vi ventet på lenge, men nå er
det på plass og blitt et godt utgangspunkt for videre utvikling. Glem gamle
sider – les de nye (gjerne i sammenheng
med Facebook-sidene).

Klubbmøter
Oslo Sportsfiskere våren 2018

Medlems møter avholdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66
Møtene begynner kl. 1900. Merk at møtene er på torsdager.
Møt opp og bli inspirert av gode foredragsholdere og bruk anledning til gode samtaler
med andre i foreningen om fisketurer og planer for kommende sesong. Møtene våre er
treffstedet når vi ikke er på Holmendammen. I år blir det ikke noe medlemsmøte før i
februar og deretter årsmøtet i mars. Imidlertid er det lagt en ”utemiddag” i januar som
det er gått ut invitasjon til. Møtet med OFA-medlemmer blir som tidligere år lagt til
januar – men holdes på Holmendammen – se nedenfor.
______________________
Fredag 19.januar

Nyttårsbord kl.20.00 på Restaurant Fjord ved Tullinløkka.
Påmeldings-anmodning er sendt ut.

Onsdag 24. Januar

”OFA og stemmeretten” NB, møte på Holmendammen.

Kl. 1900 er det forberedende møte til OFAs årsmøte. OFA-medlemmene anmodes
spesielt om å møte. Vi vil fordele de 6 stemmene vi har på årsmøtet og diskutere evnt.
forslag fra foreningen til OFAs årsmøte 20.3
Torsdag 8. Februar.

”Mitt Laksefiske” ved Tommy Aarkvisla (på Tåsen kl. 19)
Tommy kjenner vi godt fra Holmendammen både som konkurranse-kaster,
instruktør og inspirator. En hyppig gjest
på tirsdagskveldene .
Horten-mannen er for øvrig en av
verdens beste Spey-kastere. Han vant
eksempelvis Spey-o-Rama World
Championship i SanFransisco i 2015.
Men først og fremst er han fisker og en
fantastisk formidler av all kunnskap han
sitter inne med.
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Torsdag 8. Mars

O.S. Årsmøte (Tåsen seniorsenter kl. 1900)

Se innkalling annet sted i bladet. Husk fristen for innmelding av saker. Det er 15.
februar. Kom og si din mening du også om hvordan du mener foreningen bør drives,
hva vi skal bruke penger på osv.

Andre viktige datoer å merke seg
OFA – årsmøte
tirsdag 20.3
Haraldsheim

NJFF fylkeslagets årsmøte
tirsdag 13.3
Linderudbanen

Klubbaktiviteter 1. halvår 2018
Styret har satt opp en passende meny av aktiviteter fremover som vi stikkordsmessig
gjengir i aktivitets-rekkefølge nedenfor. Aktivitetene vil også annonseres på de nye
web-sidene under aktuelt på forsiden og aktiviteter under denne fane.
Fluebinderaktivitetene på dammen fortsetter annenhver tirsdag på odde uker utover
vinteren. Oppstart 16.januar kl. 1830. Følg med på Facebook og www.oslosportsfiskere.no
for å få med detaljer , endringer og nye aktiviteter ifht. planen nedenfor.
Foreløpig Kalender 2018 (med forbehold om endringer)
Fluebindingsdager

Tirsdager, hver 14.dag (oddeuke) på Holmendammen utover
vinteren. Oppstart tirsdag 16.1 kl. 1830.

Ofa –møte

Torsdag 24.1 – Forberedelse til Ofa’s årsmøte
(Holmendammen kl. 1900)

Medlemsmøter:

Torsdag 8.2 – Tommy Aarkvisla om laksefiske (Tåsen )
Torsdag 8.3 – Årsmøte (Tåsen)

Fluekasting Rykkin

Lørdag 10.2 har vi fått tilgang til Rykkinhallen for
innendørstrening. Vi begynner kl. 1200 og har hallen frem til
1600. Adr. Leirdueveien 73 - 1348 Rykkin.
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Fluebinding Nydalen

Lørdag 17.2 treffes vi til sosialt samvær og fluebinding hos
”Angler” i Nydalsveien 30 B, hos Svein Rødbergshagen.

Dugnad dammen:
Damåpning:

Tirsdag 23.4
Tirsdag 24.4

Kurs dammen:

25. – 26.4 (onsdag/torsdag)
2. – 3.5 (onsdag/torsdag)
23. – 24.5 evnt. ekstrakurs
Mulig oppfølging med praktisk fiske i juni

Isfiske- mesterskap

Klubb/Fylkes-mesterskap Oslo søndag 25. februar på
Lyseren, Utgang fra badeplassen i Brevigveien. Kontakt
Harald Hovde (h-hovde@getmail.no)

Daftø 13 – 15.4

Sjøørrettur i Sverige nær Strømstad. Sammen med
Oslomarka j&f.

Langåra 19. 4

Sjøørrettur v/. Dan Otto Isachsen (må avtales nærmere)

Laksetur Orkla
uke 28 (7-14.7)

OS har leid laksevald (Metli-valdet) i Orkla ved Fannrem
før Orkanger. Klubben sponser halvparten av leiekostnadene.
Se egen omtale senere i bladet.

Øvrig Sommertur

Ikke fastsatt

Harrtur Rendalen

Helgen 14-16.9 Glomma nær Koppang (foreløpig plan)
Kontaktperson Geir Granli i styret.

Følg med på våre nettsider www.oslosportsfiskere.no og Facebook sider,
https://www.facebook.com/oslosportsfiskere, for oppdatert informasjon om aktiviteter
utover vinteren og våren.
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere & Castinggruppen
Torsdag 8. mars 2018kl. 1900
Sted: Tåsen Seniorsenter, Tåsenveien 66
Til behandling i hht. vedtektenes § 6:
a) Konstituering
b)
c)
d)
d)
e)
f)

godkjenning av innkallingen
godkjenning av dagsorden
valg av dirigent / ordstyrer
valg av 2 til å underskrive protokollen
Årsberetning
Regnskap
Innkomne saker og saker fra hovedstyret nevnt i Innkallingen.
Kontingentandel
Budsjett
Valg
- styret i hht. § 8
- styret i OSK (Kastegruppen) i hht. NCF’s krav
- 2 rådsmedlemmer i hht. § 9
- utvalg/komite-medlemmer etter behov

Av styrets medlemmer er følgende på valg:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Suppleantene:

Geir Granli
Erik Andersen
Kjell Grønningen
Johan Grønning, Oddvar Ringstad, Geir Tidemandsen

Av rådets medlemmer er Odd Eriksen og Per Karlsen på valg.
Andre saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest 15.februar. For øvrig
kan valgkomiteens leder Odd Eriksen eller Harald Andersen kontaktes.
Vedtektene som sist ble endret 21.3.2010 sto sist på trykk i nr. 2 / 2010. Fås på
anmodning.
Styret
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Høstkveld ved Holmendammen

Borevann på dammen !

Under isolasjonen stikker det opp borerøret med brønn som går 120 m ned i grunnen til
fast fjell og vannsig. Røropplegg ligger klart for tilknytning av rør inn i hytta med
trykktank og pumpekontroll. Det blir innlagt vannåpning på damåpningen i slutten av
april !
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STYRETS ÅRSBERETNING
FOR 2017

Styret fikk endelig på høstparten hull på
byllen mht. å fornye web-sidene våre.
Nye mer fleksible og brukervennlige
sider ble satt på lufta akkurat ved
årsskiftet. De vil justeres videre utover
vinteren til å bli det informasjonsverktøyet man har hatt i tankene.
Facebook-sidene fungerer godt på sin
måte.

Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2017
bestått av
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Geir Gundersen
Geir Granli
Erik N. Andersen
Viggo Kristiansen
Kjell Grønningen
Simen Corneliussen

Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Johan Grønning
Geir Tidemandsen
Oddvar Ringstad

Styret har videre forsøkt opprettholdt
turtilbudene til medlemmene gjennom
året, men det er synd å se at bare en
håndfull er med aktivt. Unntaket er
Grebbestadturen som har etablert seg
som populært. Turer er viktig for å
opprettholde et sosialt og godt
klubbmiljø.

Det ble i 2017 avholdt 11 styremøter og
79 saker ble behandlet. Dette er på linje
med forrige år.
Alle møter er avholdt på Holmenbua.

Representasjon

Delesaken (festetomt på dammen) har
slumret i kommunen gjennom året men
våknet rett før jul. Styret har nå signert
festekontrakten. Det betyr årlig
leieavgift på kr. 5000.- pr. år men vårt
forhold på dammen er omsider
formalisert og akseptert.

Blant klubbens medlemmer sitter Jon E.
Dahlen og Erik Andersen som varamedlemmer i OFAs styre. Erik
Andersen er OA i OFAs område 2.
Stein Wines er med i OFAs valg-styre.
Medlemmer

Boresaken har vært en hovedsak for
styret. Denne har også løst seg rett før
jul. Plutselig var de der, brønnborere og
kommuneingeniøren etter uttallige
purringer. Nå er vann på plass rett
utenfor bua. Rørleggerarbeider gjenstår
så snart det blir mildt nok til å grave de
siste meterne for å få vannet innlagt. En
lettelse for styret.

Medlems-tallet i foreningen viser en
gledelig stabiliserende tendens. Det var
ved årsskiftet registrert 236 medlemmer
mot 219 – 226 – 233 i årene før.
Kontingent inntektene viste også
stigning, så folk betaler !

Kurs og aktiviteter på dammen har også
vært blant styrets prioriterte saker. I
2017 slo man alle rekorder i nyere tid og
inntektene var med på å skape et solid
regnskapsoverskudd for året.
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Castinggruppen / Oslo Sportsfiskeres
Kasteutvalg (OSK)
I styret for OSK sitter Geir Granli, Dan
Otto Isachsen, Espen Mykløen og Viggo
Kristiansen. Styret har konsentrert seg

om noen viktige arrangementer på
dammen som Fylkesmesterskapet i
fluekasting, NM og ”Mattis”- dagen.

På siste høstmøte traff vi Rolf Grenberg,
en flink ung mann med store kunnskaper
om abborfiske. Om lag 33 var tilstede
og deltok i den fine dialogen Rolf la opp
til. Meget interessant om abborens liv
og levnet.
Gode foredrag alle sammen.

Kretsen rundt Casting-gutta er ikke stor,
men de holder liv i aktivitetene på
dammen på tirsdagene og ofte lørdager.

Julemøtet
Julemøtet er omtalt tidligere. Det ble litt
så som så. Julemøtets form har vært til
diskusjon i styret. Diskusjonen er ikke
brakt til ende.

Klubbmøter
Vi har som før avholdt 6 klubbmøter
inklusive julemøtet og årsmøtet .
Medlemsmøtene på Tåsen har stort sett
vært gode med godt fremmøte. Både
Runar Bakke, Svein Rødbergshagen og
Rolf Granberg trakk over 30 tilhørere.
Unntaket var julemøtet som i endret
form ble på langt nær det man hadde
tenkt. 17 kom til info og diskusjon. Mye
manglet. Møtet ble reddet av formannens sammendrag fra sitt årsfiske og
redaktørens visning av filmen fra 60årene med ”gamlegutta” på tur.

På møtet ble 5 fiskere hedret med ”årets
fisker” - plaketten.
Simen Corneliussen (Ørret flue i Marka)
Joakim Chavez, (4 klasser: Ørret ellers i
Norge, største abbor og største Gjedde.
Joakim tok også Åpen klasse med sin
Gjørs på 6 kilo
Til slutt ble Viggo Kristiansen tildelt
plakett for årets laks (10,6 kg).

Morten Harangen startet opp året 26.1
med et godt interessant foredrag om
Scotland og de 4 store lakseelvene.
Ufortjent snaut med 21 deltagere syns
vi.

Det deltok kun 19 medlemmer som fikk
oppleve en del utskiftninger i styret.
Vigg Kristiansen erstattet Stein Wines i
sekretærrollen, Harald Andersen gikk ut
og ble erstattet med Oddvar Ringstad
mens Geir Tidemandsen gikk inn på
ledig varamedlemsplass.
Nytt styret ble rådet til på se nærmere på
styrerollene og tilhørende handlingsinnhold.

Årsmøtet

23.2 snakket Runar Kabbe om fiske i
Oslofjorden gjennom et år. Lærerikt og
interessant. 30 tilhørere.
Svein Rødbergshagen trekker alltid folk.
Denne gang 19.10 fikk 35 av medlemmene med venner (!) høre en reflektert
Svein som snakket om fiske både i
Scotland dog mest i Troms, men som
også inviterte til dialog om naturopplevelser.
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Aktiviteter i 2017
Årets aktiviteter har fulgt et godt kjent
og velment mønster. Kursvirksomheten
på dammen har vært særdeles god og
fullt på høyde med 2015 som var et
spesielt år. To fulle kurs + et ekstra
oppsamlings-kurs samt et firmakurs gav

gode inntekter. Geir Granli og hans
instruktørteamt har stillt opp i nye
kledelige OS-jakker med ditto caps.
Profft ! I sakens anledning er det også
investert i nye stenger og sneller som
har høynet kvaliteten på lånestenger.

Elnestangen også, men 7-8 deltagere
maktet ikke å få noen fangster. Det ble
kaffebål , lefse og ”skitprat” som Jan
Johnsen (gamleformannen) pleier å si.
Spørs om dette var Sjøstrands
svanesang. Flere har lyst til å prøve
lenger ut på Hurumlandet.

Vi har hatt gode besøk av leverandører
på flere tirsdagskvelder i vår og høst.
Jarle Strandberg og Tommy Aarkvisla
har nesten blitt fast inventar på dammen.
Deres kompetanse er uvurderlig for et
godt faglig miljø på Holmendammen.
Det har vært varierende interesse for
foreningens tradisjonelle aktivitetstilbud
i form av turer.
På sommerens foreningstur til Hølonda i
Trøndelag deltok 7-8 medlemmer.
Brukbart . Pent sted, mye fisk men mest
smått. Kun en pen ørret over en kilo ble
tatt.
På sjøørretturen til Svenskekysten
(Grebbestad) var det igjen god
deltagelse, Sammen med Oslomarka var
det 19 deltagere. Godt vær men heller
ikke i år traff man det store fisket.
Enkelte pene sjøørreter ble tatt. Denne
turen må sies å ha satt seg og blitt
populær.
Langåra turen ble gjennomført med 6-7
mann i et fantastisk sommerlig vær
6.mai. Vi fisket, men koste oss mest
med reker og sol slikking på brygga.
Totalfangst ble en torsk på 1,2 kg. Dan
Otto skal ha takk for initiativet.
Harrturen til Rena ble i år avlyst grunnet
spesielle omstendigheter. Turen har hatt
en god historie og vil fortsettes neste år
kanskje med Glomma som nedslagsfelt
igjen.
Sjøstrandturen ble gjennomført i
brukbart vær i år. Noen var innom
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Fylkesmesterskapet i fluekasting ble
dacapo på 2016-mesterskapet.
Altså svært få deltagere men utmerket
arrangert.
Årets vinnere ble Åge Larsen
(Fylkesmester) og Espen Mykløen (OSmesterskapet). Det ble dermed Espen
som denne gang tok et napp i ”Johnsens
pokal” for klubbseieren. Vi gratulerer.
Årets Fylkesmester og Klubbmester i
isfiske ble Kjell Kolstad, for 3.gang på
rad. Mesterskapet gikk på Lyseren 26.
februar. OS tok gull og bronse i
lagmesterskapet. Altså meget sterk
innsats igjen.
NM i fluekasting var igjen tilbake på
dammen etter et års fravær. Vi sliter litt
med å stille folk til arrangementet, men
det gikk tross alt i boks sammen med
Castingsforbundets folk som er ganske
proffe på dette. Våre inntekter på
arrangementet ble meget bedre enn
fjorårets Cup-stevne.
Styret retter stor takk til alle som har
stilt opp på kurs, alle som har bidratt til
miljøet på Holmendammen, til
foredragsholdere, til turdeltagere og til
de som alltid stiller på dammen med råd
og dåd. Det er dere som stiller opp og er
aktivt med - som driver foreningen.

Fast Fisk
Fast Fisk er igjen servert fra redaktørens
hånd med 3 nummer i året. Behovet er
der utover Facebook og web-satsingen
som nå kommer sterkere med nye
nettsider.
Bladet dokumenterer vår virksomhet og
sementerer historikken på en annen og
mer varig måte enn elektroniske
løsninger.
Produksjonskostnadene holder seg
stabile og forsendelseskostnaden er nå
tålelig etter at kun de uten e-post adresse
(med noen unntak) får bladet sendt i
posten. Vi minner om at papirutgaven i
farger er tilgjengelig på dammen og på
medlemsmøtene
Redaktøren takker atter en gang for
nødvendig hjelp og gode bidrag til
bladet fra enkelte faste bidragsytere.

burde bruke dammen gjennom hele
sommersesongen.
Fluebinderkveldene i vintersesongen har
fortsatt siste år og må sies å være en
suksess. Fint at bua brukes nå som den
er god og varm med rimelige strømutgifter. Den er jo bygget nettopp med
helårsdrift i tankene. Med innlagt vann
på plass i 2018 blir dette enda mer
attraktivt.
Brønnboringen ble ferdiggjort onsdag
20.12.2017. Rørtilkoblingen inne vil
skje en varm dag på vårparten 2018.

Informasjon / Facebook og
www.oslosportsfiskere.no

Vi er på Facebook og det fungerer greit.
Web-sidene har ligget brakk siste
halvår, men web-komiteen kom virkelig
i siget senhøstes og gleden var stor når
de nye nettsidene ble klare i rom-julen
og publisert rett over nyttår. Geir
Gundersen, Geir Granli, Simen
Corneliussen og Harald Hovde har all
ære av å få på plass noe nyttig og
brukervennlig med minimale kostnader.

Holmendammen
Bryggene fungerer godt og er i god
stand. Kommunen vil i supplerende
avtale med festeavtalen gi oss egen
bruksrett-avtale for bryggene uten at
vedlikehold blir pålagt oss.
Styret vil i 2018 prioritere å anlegge en
flytebrygge i forlengelsen av nordre
brygge for å tilfredsstille krav til speykasting .
Sesongen på bua åpnet 2.5 med godt
vær og bra med folk. Tommy Aarkvisla
var tilstede og snakket varmt om
Winston-stenger.
Gjennom sesongen har bua fungert godt
og vi har hatt flere tirsdagskvelder med
utstyrsleverandører. Dette vil vi fortsette
med i 2018. Enkelte har vært flinke til å
bruke dammen også i helgene til langt ut
på høsten. Styret mener fortsatt at flere
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I perioden etter sommeren er info til
medlemmene gått via e-post. Det vil det
nok fortsatt være et visst behov for selv
med nye web-sider. Det betyr også at epostadressene til medlemmene bør
ajourføres og samordnes med NJFF’s
data. Det er der de hører hjemme og kan
vedlikeholdes på en fornuftig måte.
Økonomien
Økonomien har vært god i 2017.
Kursinntekter er pt. den desidert største
inntektskilde. Grasrotmidlene som
fortsatt øker og medlemskontingenten
er like gode på delt ”annen-plass”.

Likviditeten har vært god uten store
utgifter til kommunen denne gang. Det
har vært mulig å investere både i nytt
utstyr til kursene på dammen og til
reklamemateriell som caps og jakker
med OS-emblem.

websider. Siden disse utgifter blir utsatt
til 2018 er foliokontoen noe høy ved
årsskiftet. Grunnet et godt års overskudd
på rundt 20.000 vil vi anta at det ikke er
nødvendig å røre mye av sparemidlene
på Gjensidigekontoen når regningen fra
brønnborerne kommer.

Midler som ble avsatt til fond ved
forrige årsskiftet, ca. 650.000, ble flyttet
til Gjensidige Bank i mars/april for å gi
bedre rente. Av disse ble 50.000
overført til foreningens foliokonto for å
kunne betjene utgifter til brønnboring og

Det vil bli søkt om momsfritak for
brønn- kostnadene gjennom Idrettskretsen.
Styret i januar 2018

Geir Granli instruerer en motivert gjeng av kastekurs-deltagere
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Til slutt ble det litt reklame om utstyr og
følelser for stenger med helaksjon. Han mente
spesielt G-serien til Scott er gode stabile
ørretstenger – relativt raske ”dype" stenger
med helaksjon.

SMÅNYTT
19.10.2017 Medlemsmøte med Svein
Rødbergshagen. Laksefiske i Scotland og
ørretfiske i Troms.
Det ble vel egentlig mest om Troms, mye om
naturopplevelser og bare litt om Scotland.
Ganske så passende siden Morten Harangen
snakket mye om Scotland på januarmøtet.

Flott kveld med en ettertenksom Svein i godt
humør ! Takk.
16.11.2017 Medlemsmøte om abborfiske
med Rolf Magnus Grenberg

Han startet med å uttrykke til alle 35 som
hadde møtt, at han trives hos oss. Hyggelig
sagt og det satte en god stemning. Han sa
videre at han ikke lenger er like opptatt av
fiske, men mer av turene, natur inntrykk og de
gode opplevelser. Mange av oss deler vel den
oppfatning selv.

Rolf Magnus Grenberg er utdannet fiskeguide
fra Sverige og bor i hjertet av Finnskogen.
Han er også aktiv i Team Rapala og har en
finger med i Explore Finnskogen.

Dette ble understreket av hans turer til Troms
med sin ville natur som det er mye av - f.eks
inn mot Dividalen preget av gammel skog og
også brukbart fiske. Her er også stille småvann,
kalkrike, lyse og fine. Man ser lett fisken. Den
står stort sett stille eller beveger seg svært
langsomt. Det er først når den er på matsøk og
beveger seg mer at det er mulig å få dem på
flua. Legg flua rett foran ! Ikke uvanlig med
stor fisk selv i disse små vann.
Barduelva tappes ned til stadighet, men det er
mulig å få stor fisk her, allerede i april. Fisken
vaker straks isen går. Det er lurt å følge med på
temperaturen og legge ut flua ved rask
temperaturstigning. Da kan det ”smelle”. Det
er mange gode mindre elver i området som er
fiskbare.

Han ble Norgesmester i abborfiske på
Hurdalsjøen sist høst.
Rolf Magnus kom med en masse info om
hvordan vi enkelt kan utvikle vårt abborfiske
videre for større fangster både sommer og
vinter. Han øste på med godlynte og veldig
gode tips. Underveis kom han inn på følgende
emner:
- Abboren sin biologi
- Fiskeplasser
- Metoder
- Utstyr
De rundt 30 engasjerte medlemmene likte
tydelig hva de ble fortalt og spørsmål og
diskusjoner underveis ble tatt på strak arm.
Tusen takk til Rolf Magnus for en veldig
trivelig kveld på Tåsen.

Det ble litt info om Scotland og laksefiske i
River Dee og River Spey. Mye av de samme
erfaringer Harangen gav oss i januar (se
FastFisk nr.2 - 2017).
Ellers var Svein i det mer filosofiske hjørne og
fikk en fin dialog om kontemplasjon, hvorfor
fisker vi, hva sitter vi igjen med av inntrykk og
kontraster fra Troms til Canada, fra Ildlandet til
Kola. Spennende tanker.
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20.12.2017 Borevann på
Holmendammen / Avtale om
festeavtale.
Nok en milepel for foreningen og
Holmenbua. I mars 2017 søkte vi om å
få bore etter vann siden offentlig

tilkobling til vann og avløp ble for dyrt.
Avløpsordning har vi hatt siden 2007
med den tette tanken som tømmes en
gang i året.

satt seg kunne Værås-gutta kjøre inn og
Vipps, i løpet av en dag var jobben gjort
med noen av foreningens medlemmer
som håndlangere og vaktmenn.
Fantastisk – Drøye 9 måneders
saksbehandling og 1 dags arbeid tok det,
omtrent som en fødsel altså !!

Men vann har vi måttet bære og helle i
sisternen på hemsen selv. Ordningen
med å kjøre bil på stikkveien på
oversiden bak hytta og med en mindre
tank på henger fult opp med ”privat”
vann fra sekretæren har vært både
slitsom og brysom.

Vi nevner i samme åndedrag at
festeavtalen for Holmendammen ble
signert 30.12.17. Nå er det visst bare et
halvt års behandling igjen i Byrådet før
avtalen kan sanksjoneres. Vi har jo fått
en 30-års avtale med en hyggelig leie, så
det må øverste ledd i byråkratiet si seg
enige i. ! Men vi har trua. Vi antar at det
bare er en formalitet som gjenstår.

Spesielt nedslangingen fra tanken på
hengeren ned skråningen og gjennom
vinduet bak på bua inn på trevet og opp
i sisternen har vært litt reodor felgen !
Siden mars har vi ventet og ventet.
Innimellom kom det foreløpig tillatelse
med oss måtte også ha kjøretillatelse i
området og oppfylle krav til bortkjøring
av slam etc. Tre instanser i
Bymiljøetaten måtte saken innom før
man endelig var enige og arbeidet
startes. SÅ, når vinteren og kulda hadde

Til orientering ble søknad om deling og
festeavtale sendt Eiendom og
Byfornyelsesetaten 2.7.2015. Tillatelse
gitt 3.3.2016. Deretter 21 måneders
saksbehandling for behandling av
festekontrakten. Vi gratulerer !

Boremaskinen på plass utenfor bua, klar til action !
Side 17

Full klaff i Nordmarka.
2017 sesongen starta labert for min del.
Det ble en relativt kald april og mai
fulgte opp i samme stilen. Vann som
vanligvis leverer allerede fra 15. mai var
ikke "klare" før fjorten dager seinere.
Alt var forsinka noe jeg smertelig fikk
føle på kroppen under fiskeferien i
Nordland i siste halvdelen av juli. Isen
skal da ikke ligge på vann under 900
meter på den tida, skal den vel?

Tilbake til Nordmarka, denne guds gave
til oss fiskere fra hovedstaden.
Selv om jeg så absolutt hadde fått noen
fine ørreter hadde mai måned bydd på
labre fangster, ja såpass labre at
desperasjonen var i ferd med å innhente
meg da min årlige toukers ferie starta
opp lørdag 8 juni. På denne tida er det
vanligvis allerede fullt kjør med
vespertina og tidvis også vulgata i de av
mine vann som huser bestander av disse.
Dessverre var det kjølig og vinden
blåste fra de fleste kanter, særlig fra
nord...

Legger man ned iherdig innsats over tid
vil det før eller seinere gi resultater, og
har du ikke dine fluer i vannet får du
heller ikke fisk. Dette ble mitt motto i
disse to ukene. Fiske mest mulig og ikke
la seg stoppe av vær og vind. Og la flua
ligge, lenge. Kasting skremmer.

Under en tung vespertinaklekking
ganske langt nord i marka lykkes jeg
endelig å sveive inn en vakker kar på sju
hekto. Denne tok på en klekker etter
timer med lite heldige forsøk på å få den
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eller andre til å ta. Klekkere er faktisk
ofte løsninga når vespertinaen klekker.
Stor ørret ser på disse som et lett bytte
der de henger relativt hjelpeløse i vannfilmen før de rekker å kvitte seg med
nymfeskallet. Endelig en ørretmiddag!

For alle som frekventerer de østre
delene av Nordmarka på denne tida av
året er det viden kjent at både søndre og
nordre Måsjøen tidvis opererer med
tunge klekkinger av vulgata. Det finnes
meget fin fisk i disse vannene, men selv
har jeg aldri fått ørret over fem hekto på
tross av tilsammen ukesvis med fisking.
Fint å ligge i telt er det også ved disse
vannene.
Tirsdag den 13 juni er egentlig litt for
seint for de aller største klekkingene der
oppe, ihvertfall i det søndre vannet, men
fjorårets treige forsommer hadde gjort
sitt til at det som pleier å skje rundt
første juni nå ikke hadde skjedd før den
tiende. Flaks for oss. Været var knallbra
med halvblå himmel, svak vind fra
sørvest og rundt tjue grader i lufta.
Fiskekompis Arne hadde inntatt en
velkjent odde på østsida mens min
fortryllende kone Turid hadde sin base
ved teltplassen på veisida.
Allerede fra klokka 10.00 var
klekkingene i gang. Det vaka nesten
overalt, men som vanlig liiit for langt
ute, akkurat utenfor kastehold. Opplevd
det før? Jeg hadde tydeligvis dagen, for i
løpet av de første to timene hadde fire
fine steikefisk fallt for mine vulgataimitasjoner, både duns og klekkere. Nå
var det definitivt ikke firehektos steikefisk jeg var ute etter denne dagen – nei
jeg drømte selvfølgelig om sesongens
første kilosørret, noe som vanligvis bare
blir med drømmen.

Ved en grunne oppdaga jeg flere pene
vak med kanskje ett minutts mellomrom – kunne kanskje det være noe av
brukbar størrelse? Fisken vaka steady på
nyklekte vulgataer og det hele skjedde
på under to meters dybde. her måtte man
nærme seg forsiktig. Listig som en
indianer og lett til fots som en hegre
med spiseforstyrrelser fikk jeg lagt ut
min mohican mayfly nesten akkurat der
fisken hadde vært oppe en rekke ganger.
Det var mange andre duns der også,
ville den velge min, eller var den blitt
skremt av min forsiktige tilnærmelse?
Sekunder virka som minutter før en
snute plutselig brøt vannskorpa og
slurpa i seg min lille godbit. Caramba!
Dette var definitivt ingen smågutt. Etter
et utras på tjue meter fikk jeg endelig
kontroll på villstyringen. Heldigvis var
det fine landingsforhold der jeg stod, så

etter at jeg hadde fått fisken inn på
snella var det relativt enkelt å surfe den
inn i håven. Dette var virkelig litt av en
rugg. 1,3 kilo veide denne stutte og feite
ørrethannen. Uten tvil den fineste fisken
jeg noensinne har fått i Nordmarka. Jeg
har fått større, men dette var fra land og
til og med under en vulgataklekking. Å
si at jeg var i lykkerus er en betydelig
underdrivelse. Å bryte kilosgrensa på
tørrflue er alle tørrfluefiskeres drøm,
alle andre typer sportsfiskeres også for
den saks skyld. Men det kan ta år
mellom hver gang.
I løpet av de fem timene disse
klekkingene varte fikk jeg åtte ørreter,
men ingen andre var over fire hekto. For
en dag. Takk ska`rru ha, Nordmarka!
Kjell Grønningen.

Kjells 1.3 kilos Nordmarks ørret
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OFA Rapport 2017
OS har pr. nå ca. 20 medlemmer som er
tilsluttet et ofalag.
Det nye vannresirkulerings anlegget
fungerer veldig bra, men både vann og
strøm forbruket har økt, så driften er
blitt dyrere. Heldigvis har inntektene fra
fiskekortsalget økt litt, særlig i
Akerselva.
Har også fått noe ekstra støtte fra
Kommunen. Så økonomien i Ofa er
bra. Det har selvfølgelig også med de
faste ansatte å gjøre, de gjør en
kjempejobb.

ha dårlig samvittighet for å ta en
middagsfisk med hjem.
Stamfiske gikk fort unna i høst, mye fin
fisk å se. Nå begynner alt arbeidet med
Akerselva å vise seg , etter det fatale
klorutslippet. Laksetrappen ved Nedre
Foss fungerer veldig bra. Det har gått
mye fisk igjennom i sommer og høst.
Ofa hadde stamfiske ovenfor trappen 3
kvelder i november. Det bare kokte av
fisk. Flere mellom 7-9 kg. Er vi heldige
med vannstanden til sommeren , kan det
bli et meget morsomt fiske for Oslos
laksefiskere. Det blir forhåpentlig en
lenger fiskesesong også.

Ofa i Sørkedalen er nå blitt et
praktanlegg. Dere burde ta en tur i
Sørkedalen til sommeren.
Fiske i marka er også for tiden meget
bra, både sommer og vinter. Noen
mener til og med det er for mye fisk....
Men med mine ca. 40 år som oppsyn i
marka, har jeg til gode å treffe på fiskere
som klager på for mye fisk. Så ingen bør

Fra høstens stamfiske

En liten oppfordring til slutt. Er det noen
av medlemmene som kan være
interessert i ofa arbeid i Akerselva, er
det bare å melde fra til undertegnede
eller Ofa i Sørkedalen.
Skitt Fiske i 2018. Erik N.A.

Fra isfiske i marka
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Laksefiske i Orkla –
(vald til medlemspris.)

Du trenger ikke delta hele uken for å
være med – det er mulig fiske deler av
uken( døgn) også for de som ønsker det.

Oslo Sportsfiskere har gleden av å
presentere et nytt tilbud til foreningens
medlemmer sommeren 2018 – nemlig
Laksefiske i Orkla !!

Overnatting for 4 fiskere i campingvogn
som står oppstallet på ‘campen’ ved
elva. Ellers er det muligheter i Fannrem
sentrum. Selv bodde jeg på Vertshuset
Fannrem forrige sesong.

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 avtale for
detaljer).

For mer detaljer og opplysninger – ta
kontakt med meg.
Geir Granli, mob: +47 90953450 - mail:
geir.granli54@gmail.com

Valdet er veldig lettfisket 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.

Skitt Fiske
Masser av info om Orkla her:
http://www.orklaguide.com
Youtube, Presentasjon av Metli vald – Orkla:

Prisen som deltakerne betaler er
avhengig av hvor mange vi blir – vi
betaler 6000 før fisket startes lørdag
7.juli kl. 18. 10 deltagere blir altså 600.på hver.

https://www.youtube.com/watch?v=IRpEQH1
T2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=oyVDgL
M_ZFI

Oslo Sportsfiskere har allerede betalt
halvparten av totalprisen på kr. 12.000.-

https://www.youtube.com/watch?feature=yo
utu.be&v=WFomPmLMUWQ&app=desktop

Vi er nå 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.
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Litt info og ”formalia” fra vald-eier;
Metli-valdet har lokalisering til vestsida av
Orkla - umiddelbart vest for Fannrem
sentrum. Valdet er tosidig mesteparten av
de 600 løpemeter elv. På øvre del, mot sør
er fisket eksklusivt for Metli på begge sider
i 150 m’s lengde. Videre nedover i knappe
250 m er fisket eksklusivt for Metli på
vestsida, mens på østsida er fisket felles
med eiendommen Megården. Lengst
nede, mot nord er fisket eksklusivt for Metli
på elvens vestre side og favner knapt 200
m – kun ”avbrutt” av en ”inngående
trekant” fra øst fra eiendommen Fandrem.
På østsida av elva her er fisket kun for
Fandrem.

Strekningen Megården og Fandrem er
svært vanskelig fiskbar fra øst pga.
elveforbygning og vanskelige strømninger.
Østsida i dette området fiskes som følge
av dette svært, svært sjelden – verken av
Metli-fiskerne eller fiskere som finner å
ville løse kort på Megården. Fisket utøves
med andre ord klart enklest og best fra
vest, det vil si fra Metlid-sida.
Fandrems fiskere har ellers
adkomstmuligheter med bil etter vegen
min ned til Jelkøya, men det er mange,
mange år siden Fandrems fiskere har
fisket fra vestsida av elva. Om Fandrems
fiskere skulle ønske å fiske fra vestsiden,
vil de holde seg unna fiskebasen min, og
parkerer på en liten plass like nord for
Jelkøya.
Elvens nåværende løp favner stille vann i
begge ender av valdet med tilhørende
stryk. I midten av valdet er elven dypere og
strømmende. Ved stor/mellomstor elv, og
dels ved ”normalvannstand” tar vannet i
dette området et løp lenger vest – i tillegg
til det vanlige løpet. Begge løpene er
fiskbare – og det går laks og ørret i begge
løp.
Endringer av vår avtales betingelser kan
kun gjøres som direkte følge av offentlige
pålegg, krav og disposisjoner.
Fiskereglene fra fjoråret forventes vil bli
videreført, med 4 laks avlivet pr sesong,
samt fredning av hunnlaks og ørret.
Utsetting av landet laks teller selvfølgelig
ikke på kvoten.
Jeg minner ellers om det nå tradisjonelle
evalueringsmøtet i siste halvdel av juli
måned for å vurdere om Orklas
gytebestandsmål forventes å bli nådd, og
at det i denne sammenhengen da vil
kunne vurderes om det skulle være
nødvendig å innføre regelendringer for
resten av sesongen.

Jeg viser ellers til kartskissen oppslått på
Jelkøya. Kartskissen viser elvens gang på
Metli, tilgrensende eiendommer, veger og
gårdsanlegget på Metli. Sørvestre del av
Fannrem sentrum vises også på
kartskissen.
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Med bakgrunn i forutgående års relativt
gode omfang av gytegroper, samt godt
innsig og oppgang i 2017, er det svært
rimelig å anta at regelendringer i løpet av
sesongen ikke vil innføres. Forvaltningen
har for øvrig heller ikke tradisjon for
regelendringer under sesongen i Orkla.

god fiskekultur og tiltak mot sykdomssmitte
stå svært sentralt.

Med dette ønsker jeg velkommen til Orkla
og Metli-valdet, og tør håpe på god
stemning, godt fiske og hyggelig samvær.
Skulle det være spørsmål, ta gjerne
kontakt.

For ordens skyld; Mulig landing av rømt
oppdrettslaks og avliving av denne, inngår
selvfølgelig ikke i et slikt opplegg, og
selvfølgelig ei heller laks som settes ut i
elva igjen.
Jeg minner ellers om aktiviteten og
oppfølgingen fra fiskeoppsyn, fra
Mattilsynet og fra miljø-politi vedrørende
riktig redskapsbruk, kvotebegrensninger
og kravet til desinfisering av utstyr.

Med vennlig hilsen

Lars Metlid - lars.metlid@getmail.no,

Jeg henstiller som vanlig og på generelt
grunnlag til at vi som elve-eiere sammen
med dere fiskere gjør felles front for å
bevare Orkla som den gode lakseelv den
er. I denne sammenhengen vil hensynet til

40 41 72 03 (mob), 41 78 26 00 (a)
72 48 59 18 (p)
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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

Stiftet 1932
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