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TIL MEDLEMMENE! 
 
Kalenderen er i hus. Vi håper aktivitetene faller i smak. 
 
BARN / UNGDOM: 
Kanotur for ungdom gjennom Nordmarka fra 18. til 21. august. Turen padles fra Skarvevann i nord til 
Øyungen i sør. Påmelding til Harald Stensrud tlf. 928 00 350  
eller ungdom@oslomarkajff.no. Gratis deltagelse. 
 
Friluftslivets dag på Sognsvann søndag 4. september. Møt opp kl.11. 
 
Fiskedag for barn og unge på Sognsvann søndag 25. september. Servering av pølser og varm drikke. 
Møt opp etter kl.10. Fiske fra land eller kano. Natursti. 
 
MEDLEMSMØTER: 
På julemøte 6. desember vil det bli servert koldtbord som våre egne kokker lager i stand til oss. Vi 
serverer juledrikke til. Det blir også premieutdeling til de som har fortjent det etter årets konkurranser 
innen skyting og fisking.  
 
På andre medlemsmøter blir det kameratslig prat og planlegging av neste jakt- eller fisketur..  
 
FISKETURER: 
Hardangervidda fra torsdag 11. august til søndag 14. august 
Ved å kjøre inn til Tinnhølen er du allerede på god vei inn til hjertet av Hardangervidda. Det er med 
andre ord et utmerket utgangspunkt for ørretfiske i det råeste området for ørretfiske, i hvert fall i Sør-
Norge. Med utgangspunkt i Tinnhølen og Trondsbu turisthytte som ligger like ved kan du fiske i elva 
Bjoreio som har mye, men til dels småfallen ørret. Du kan også fiske i selve Tinnhølen som huser godt 
med ørret. Vil du bevege deg litt er det enormt med muligheter. Det kan anbefales å padle med kano til 
østenden av Tinnhølen for å komme seg inn mot Bakkatjønn, Snero og Langavatnet. Hvis du tar med 
sykkel kan du sykle langs vei inn til Byen ved nord-østenden av Tinnhølen, på grensen til Nore og Uvdal 
grense. Vil du gå fra Tinnhølen tar det én time til blant annet til Langavatnet og cirka 4 timer inn til 
Sandhaug turisthytte som ligger ved siden av Normannslågen. Normannslågen og elven ned mot 
Bjornesfjorden huser grov ørret. Har med selv syn sett kubber på 3-4 kg i elva og har selv fluefanget 
ørret på kilo pluss. 
Så dette er med andre ord en tur med mange muligheter og noe du ikke vil gå glipp av. 
Nærmere opplysninger får du av Bjørnar Det er påmelding på nett (hjemmesiden) eller til han. Tlf. 977 
19 848.  Hvis det er interesse for det tar vi med kanoer. Frist for påmelding er 5. august. 
 
Lørdag 17. september innbyr vi til fisketur på Øyeren. Gjedde er dagens utvalgte fisk, 
Dorging er fiskemetode. Vi starter kl. 10.00. 
Påmelding til og flere opplysninger fås hos Jan Hallangen tlf. 907 94 373 
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6. til 9. oktober blir det ny tur til Bergholmen. Overnatting fra torsdag til søndag. 
Fiske/dorging fra våre egne småbåter. Også foreningens hummerteiner blir satt ut.  
Kun 12 overnattingsplasser. De som kun vil være med på årets sjøfiskekonkurranse på lørdagen 
blir hentet i Drøbak lørdag morgen. 6 timers fiskekonkurranse fra kl. 9.00 til 15.00. 
Standard sjøfiske poengberegning. Det blir grilling på Bergholmen på ettermiddagen. 
Pris kommer vi tilbake til. Påmelding på nettsiden. 
 
Nye fluebindekvelder begynner tirsdag 18. oktober. 
 
Siste helgen i August, Oktober og November legger vi opp til en fisketur i nærområdet. Hvor 
turen går og hva slags fiske det bestemmes i løpet av uken før, og legges senest ut på nettsidene 
onsdagen før.  
 
Søndag 18. desember prøver vi oss på røyefiske på isen eller med langstang. 
Vi finner ut hvor vi drar når vi ser hvor det er is. Følg med på nettsiden. 
 
Den interne sjøørret -konkurransen startet 1. desember 2015 og avsluttes  
30. november 2016. Ny konkurranse starter 1. desember 2016 og går i et år av gangen.  
 
SKYTING OG JAKT: 
Klubbmesterskapet i figurjakt avholdes i Sørkedalen onsdag 10. august. Fra kl. 17. 
Gratis deltagelse. Mer informasjon hos Hans. 
 
Vi prøver oss med litt mer organisert rådyrjakt i år. Vi vil gjerne vite noen dager før om hvem 
som blir med på postering. 
 
Høybråten JFF arrangerer leirdueskyting hver fredag kveld på Losby-banen. 
Skyteprøven kan tas i Fjellhallen på tirsdager etter kl.18.00. Da er Oslo Jeger- og Fiskerforening 
til stede. 
 
Rådalshøgda jaktterreng 
Fra nå begynner vi salget av jaktkort til Rådalshøgda.  
Kr. 1000.- for sesong, kr. 250.- for weekend og kr. 150.- for dagskort. 
I september selges kun sesongkort til medlemmer. Kort kjøpes hos Hans. 
Alle jegere må vise til at de har skutt en serie på haglebanen inneværende år. 
 
GENERELT: 
Du kan også finne foreningen på Facebook under Oslomarka Jeger- og Fiskerforening. 
Også på link fra hjemmesiden vår.  www.oslomarkajff.no 
 
Oslomarka JFF er registrert som grasrotmottaker gjennom Norsk Tipping. Du kan velge oss 
som mottaker neste gang du leverer spill. Ta med org.nr. Som står nederst på side 1.  

 
TELEFONNUMMER FOR PÅMELDINGER ELLER OPPLYSNINGER: 

                   
LEDER   Geir Merli  Tlf. 997 13 967 
 
JAKT OG ARRANGEMENT   Hans Nordli  Tlf. 924 58 975 
 
UNGDOMSAKTIVITETER  Harald Stensrud Tlf. 928 00 350 
 
SJØFISKE   Jan Petter Ekeberg Tlf. 995 60 523 
   
FISKE / FLUEBINDING   Carl Stiegler  Tlf. 984 44 750 
 
VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER EN FORTSATT GOD SOMMER OG HØST 
 

http://www.oslomarkajff.no/

	BARN / UNGDOM:
	Rådalshøgda jaktterreng

