
Terminliste 1. halvår 2018
Januar

13 
14

Uteliggertur - Nordmarka
Vi prøver en natt i Nordmarka igjen. Hvor turen går er ikke avgjort, men både 
Skarvvatnet og Øyungen har vi besøkt. Vi tar med ved og pressing, du tar med 
utstyr til isfiske og overnatte ute en vinternatt. Sted og oppmøte kommer på 
hjemmesiden eller telefon til Hans.  Gratis! Påmelding på hjemmesiden.
Kontakt: Hans Nordli - 924 58 975

21 Sjøfiske del 1
Som vanlig starter årets sjøfiskerkonkurranse med en tur på fjordisen. Vi reiser 
dit vi tror det trygg is og godt fiske. Vi avslutter med en liten premieutdelingen, 
varme pølser og litt juging om de vi “mistet”. Sted og oppmøte kommer på 
hjemmesiden eller telefon til Petter’n. Gratis deltagelse. Ingen påmelding. 
Kontakt: Jan Petter Ekeberg - 995 60 523

Februar
25 FM Isfiske - Lysern

Vi forsetter med de gode tradisjonene, og inviterer hele Oslo (og alle andre) til 
åpent fylkesmesterskap i Isfiske (Du fulgte med på isfiske foredraget til Tor Arne 
Rygg i høst?) Bare Abbor teller i hovedkonkurransen, men størst fisk uansett art 
premieres også. Annonsen ligger på hjemmesiden. Påmelding før start.
Kontakt:  Bjørnar Solberg - 977 19 848

Mars
4 KM Isfiske - Steinsfjorden

Når vi snakker om tradisjoner. Klubbmesterskap blir igjen på Steinsfjorden. 
Starter helt nord i vannet. Veibeskrivelse på hjemmeside. Vi avslutter med  
premieutdeling, varme pølser og drikke. Gratis deltagelse. Ingen påmelding. 
Fisketid fra 09:00 til 14:00.
Kontakt: Hans Nordli - 924 58 975

18 Isfiske barn/ungdom - Trollvann ved  Grefsenkollen
Vi prøver et nytt vann for vinterfiske, og tester Trollvann. Vi hadde bra fiske her 
i sommer, og håper på tilsvarende fiske i vinter. Vi tar med pølser, varm drikke, 
og premie til alle barna. Vi stiller med utstyr til de som trenger å låne det.  
Gratis deltagelse. Ingen påmelding. Vi er på plass fra kl 10:00
Kontakt: Harald Stensrud - 928 00 350

April
6  
8

Røyefiske Vatsfjorden - Hallingdal
En av vinteren store høydepunkt. Tur til Torpomoen og Vatsfjorden i Hallingdal. 
Røyefiske her har vært bra de siste årene, så vi håper på gjentagelse.  
Overnatting og middag lørdagen 400 kr Påmelding på hjemmesiden. 
OBS: Denne krasjer med Tønsberg. Vi greide ikke å gjøre om på bookingen vår. 
Kontakt: Hans Nordli - 924 58 975

12 
15

Sjøørrettur til Daftö - Sverige
Daftö byr på fiske i fantastiske omgivelser like sør for Strømstad. Campingen byr 
på meget gode hytter og fasiliteter. I tillegg er sjøørreten tilgjengelig i området 
rundt campingen både i brakkvannspoller eller lenger ut i skjærgården, alt etter 
været. Overnatting og middag lørdagen 400 kr. Påmelding på hjemmesiden. 
Kontakt:  Bjørnar Solberg - 977 19 848



April fortsetter
19 
20

Uteliggertur - Langåra
Vi er ikke helt ferdige med å ligge ute, og denne gangen går turen til 
Langåra, ved middagsbukta i Asker. Vi har med et par båter, og hjelper 
folk ut. Sjøørreten har hovedrollen. Ligger under åpen himmel \ presen-
ning om det regner. Gratis! Påmelding på hjemmesiden.
Kontakt: Hans Nordli - 924 58 975

27 
1

Isfiske Finnmarksvidden
Til neste år er det tradisjon og for å komme dit, må vi ta en tur i år også. Vi 
overnattinger på Joatka fjellstue i år også. Man må selv bestille flybillett. 
Påmelding på hjemmesiden innen 01. Februar. Pris ca 4000 for overnatting og 
transport far flyplassen. Mer info på hjemmesiden eller telefon til Geir. 
Kontakt: Geir Merli - 997 13 967

Mai
6 Sjøørrettur Jeløya

Ungdomstur til Jeløya ved Moss. Vi prøver oss på sjøørreten fra land. Vi har 
med pølser og noe å drikke. Oppmøtested og mer info kommer på  
hjemmesiden eller telefon til Bjørnar.  Gratis - Ingen påmelding. 

Kontakt:  Bjørnar Solberg - 977 19 848

Juni
21 
24

Ørrettur - Tunhovd
Jakten på det perfekte stor ørret vannet, og turen går i år til Tunhovd, som 
huser kanskje en av Norges best kjente stor ørret stammer. Noen tar med båt, 
andre prøver lykka i elven. Påmelding på hjemmeside, pris 500 for overnatting 
og middag lørdagen. 
Kontakt:  Bjørnar Solberg - 977 19 848

Bindende påmelding via nettsiden, på turer merket påmelding. 
Noen turer har begrenset plass. Først til mølla.

Vi sender ut info om turene i god tid før påmeldingsfrist.  
Sjekk at du har oppdatert post og e-post adresse på “Min side” på Njff.no

ÅRSMØTE
6 mars er det årsmøte. Innkommende saker må være styret i hende innen 20.02  kan sendes på e-post til post@oslomarka jff.no 

MEDLEMSMØTER: 
Vi server kaffe og noe å bite i. Det blir kun 1 møte denne terminen som er  sommeravslutning  6 juni.

FLUEBINDING 
Vi har åpent hus for fluebinding\Tackelbinding 09.01, 23.01, 06.02 og 27.02 

SKYTETRENING
Høybråten JFF arrangerer leirdueskyting hver fredag kveld fra etter påske til klokka settes tilbake til vintertid på Losby-banen.
Skyteprøven kan tas i Fjellhallen på mandager og tirsdager etter kl.18.00. Da er Solemskogen eller Oslo Jeger- og Fiskerforening til 
stede.
 
GRASROTANDELEN
Oslomarka JFF er registrert som grasrotmottaker gjennom Norsk Tipping. Du kan velge oss som mottaker neste gang du leverer 
spill. Bruk org.nr: 983 618 782 


