14. desember 2015

TIL MEDLEMMENE!
Kalenderen kan nå henges på veggen. Håper at aktivitetene passer veldig mange.
Alle er velkomne på våre arrangement!
Medlemsmøter:
Første MEDLEMSMØTE 5. JANUAR.
ÅRSMØTE TIRSDAG 2. FEBRUAR. Egen innkalling vedlagt.
MEDLEMSMØTE 1. MARS
Håper på foredragsholder
Fisketurer:
Vi prøver å arrangere en uteliggertur igjen. Til Skarvevann fra LØRDAG 9. JANUAR TIL 10.
Første sjøfisketur blir på isen i Oslofjorden et sted SØNDAG 24. JANUAR. Fiskekonkurranse fra
kl. 9.00 til 13.00. Junior og seniorklasse. Junior til og med 18 år. Servering av varm mat etter
konkurransen. Gratis deltagelse. Premieutdeling på stedet. Første konkurranse av 3 i kåringen av
årets sjøfisker 2016. Ring Hans samme uken for å få vite hvor, eller se vår hjemmeside.
SØNDAG 7. februar skal Oslomarka JFF i samarbeid med Oslo Sportsfiskere arrangere isfiskedag
for barn og unge på Lysern. Samme sted som FM-KM
Fiske fra kl.10 til 14. Vi serverer varme pølser og varmt drikke. Vi har utstyr til utlån!
SØNDAG 28. februar arrangerer vi fylkesmesterskapet i isfiske på Lysern i Enebakk. I år kjører
vi klubbmesterskapet samtidig. Kjør inn Brevigveien til du ser Lysern. Der er vi med banneret
vårt. Se kart på hjemmesiden. Til dette arrangementet trenger vi folk til mange ting. Registrering av
deltagere, salg av pølser og varmt drikke, innveiing av fisk, premieutdeling og annet. Interesserte
som vil hjelpe til bes melde seg for Hans. Frammøte på Lysern er kl. 9.30.
Det er planlagt sjøørret-tur til Saltviks Camping ved Grebbestad i Sverige helgen 31. mars til
5.april. Det blir overnatting i campinghytter og foreningen har med egne båter. Pris vet vi ikke.

Dato for fiskekonkurransen i TØNSBERG er fra 8. til 10. april.
På grunn av hyttebestilling må Einar ha beskjed om hvem som blir med så fort som mulig
Helgen fra 15. til 17. april reiser vi til Hallingdal på røyefiske. Årets røyefisker blir kåret lørdag.
Overnatting i hytter fra fredag til søndag koster kr. 200.- pr. pers., inkludert bespisning lørdag
kveld. Påmelding til Hans innen 1. april
Det blir også tur etter sjøørret til Langåra, 21. til 24. april. Overnatting ute på øya.
Påmelding til og flere opplysninger fås hos
Fra FREDAG 29. APRIL TIL SØNDAG 1. MAI blir det tur for de unge til Håøya.
Overnatting på 2 hytter. Fiske fra båt og land. Fluefiske, dorging.
Røyetur til Skogseidvannet fra 13. TIL 17. MAI
Flere opplysninger hos Carl.

MAUSUND HELGEN 3/6 – 6/6 – 2016 Sjøfiske 2
Har bestilt overnatting på Mausund. Det blir Naustet og Hilmar huset som i fjor.
Husene ligger ved fiskemottaket, nede ved kaia.
Vi fisker lørdag og søndag, og hjemreisen blir mandag.
Priser kommer vi tilbake til, men dere kan beregne at det kommer på rundt 2000 kr.
For de som ønsker å bo på gamle Sjøblomsten, nytt navn er Kjeila, nye eiere,
spesifiserer dette ved påmelding. Blir litt dyrere, men inkludert frokost.
I år blir det BINDENDE PÅMELDING!
Påmeldingsfristen settes til 30/4. Etter den datoen, er dere økonomisk ansvarlig for
deres del av turen. Ved sykdom utgår dette.
Selv om klubben sponser mye penger på denne turen, kan ikke sponsen gå til å betale
manglende deltakelse.
Husk å ta med kontanter. Ikke minibank på øya.
Det legges opp til felles middag på lørdag i forbindelse med premieutdelingen.
Spørsmål rettes til
Jan Petter 995 60 523 jpekeberg@gmail.com
Eivind med en flott kveite, tatt på Mausen i 2015
Denne veide 41,48 kg. Det er den største fisken
tatt under en klubbtur i Norge.
Og det går større der ute!!!!!

Helgen fra 23. til 26. juni prøver vi dorgefiske i Langsjøen igjen. Vest for Femunden. Vi leier hytter på
campingplass. Skal være bra med ørret. Vi har motorbåter med oss. Påmelding på hjemmesiden.
Fluegruppa SVINGSTANG starter opp for sesongen i klubblokalet på Linderud
TIRSDAG 12. januar. Gamle og nye medlemmer er velkomne. Intern-konkurransen om største
sjøørret tatt på flue er i gang. Det er også konkurransen om største sjøørret, åpen klasse. Begge
konkurransene varer fra og til 1. november. Minstemål på sjøørret er 35 cm.
Vi vil også nevne nå at det er planlagt en tur til Hardangervidda 11 til 14. august. Vi lager en camp
ved Tinnhølen, som brukes som utgangspunkt for fisketurer.
Jegergruppa:
Vi starter opp jegerprøvekurs i mars. Kurset er på 30 timer. Priser: medlemmer kr.1600.- andre
kr.2000.- juniorer under 18 år kr.1000.-. Kursstart blir lagt ut på hjemmesiden. Opplysninger og
påmelding til hans.nordli@getmail.no eller 92458975
SØNDAG 13.mars blir det klubbmesterskap i jaktfelt samtidig med fylkesmesterskapet på
Løvenskioldbanen. Gratis deltagelse. Premieutdeling på julemøtet.
Klubbmesterskapet i jegertrap går av stabelen FREDAG 6. mai på Losby- banen til
Høybråten J.F.F. Dette er en vanlig treningsdag på banen og vi skyter våre serier etter som vi
kommer. Vi er klar fra kl.17.00 og utover. Gratis deltagelse. Premieutdeling på julemøtet.
Vi serverer pølse og lomper
Vi vil nevne at Ole Haug-banen er åpen for hagleskyttere hver tirsdag og torsdag fra etter påske.
Høybråten JFF driver haglebanen på Losby på fredager fra etter påske.
Vi oppfordrer til deltagelse på fylkesmesterskap som er oppført på terminlista.
Medlemmer som vil bli med på arbeidslag i OFA kan ta kontakt med Carl Stiegler.
Telefonnummer for påmeldinger og opplysninger.
Geir Merli
Jarle Henriksen
Harald Stensrud
Hans Nordli
Petter Ekeberg
Carl Stiegler

Leder
Sekretær
Ungdom
Jakt
Sjøfiske/fiske
Fluefiske / fiske

997 13 967
418 53 032
928 00 350
924 58 975
995 60 523
984 44 750

VI ØNSKER VÅRE MEDLEMMER EN FORTSATT GOD JUL OG ET
RIKTIG GODT NYTT ÅR!

