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TIL MEDLEMMENE!  
 
Kalenderen kan nå henges på veggen. Håper at aktivitetene passer veldig mange. 
Alle er velkomne på våre arrangement! 
 
Medlemsmøter:  
 
Første MEDLEMSMØTE 10. JANUAR.  
Einar forteller om fisketuren han vant til Alaska ! 
 
ÅRSMØTE TIRSDAG 7. MARS. Egen innkalling vedlagt. 
 
Fisketurer: 
Vi prøver å arrangere en uteliggertur igjen. Til Skarvevann fra LØRDAG 14. JANUAR TIL 15.  
 
Første sjøfisketur blir på isen i Oslofjorden et sted SØNDAG 22. 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 2017. Ring Hans samme uken for å få vite hvor, eller se vår hjemmeside.  
 
SØNDAG 26. februar arrangerer vi fylkesmesterskapet i isfiske på Lysern i Enebakk. 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. Frammøte på Lysern er kl. 9.30. for oss som 
arrangerer. 
 
SØNDAG 5. mars blir det klubbmesterskap i isfiske. På Steinsfjorden. Vi tar av hovedveien ved 
Sundvollen og kjører mot Åsa. Du finner oss innerst i vika. Mot vest. Se kart på hjemmesidene.  
Fisking fra kl. 9.00 til 14.00. Premieutdeling på stedet. Servering av mat. Gratis deltagelse. 
Kun abbor som tellende fisk, pluss premie for største fisk uansett art. Senior og juniorklasse. 
 
SØNDAG 12. mars skal Oslomarka JFF i samarbeid med Oslo Sportsfiskere arrangere isfiskedag 
for barn og unge på Lysern. Samme sted som FM. 
Fiske fra kl.10 til 14. Vi serverer varme pølser og varmt drikke. Vi har utstyr til utlån! 
 
Helgen fra 24. til 26. mars reiser vi til Hallingdal på røyefiske. Årets røyefisker blir kåret lørdag. 
Overnatting på Torpomoen fra fredag til søndag koster kr. 400.- pr. pers. inkludert bespisning 
lørdag kveld. Påmelding til Hans innen 1. mars.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Det er planlagt sjøørret-tur til Saltviks Camping ved Grebbestad i Sverige fra torsdag 20. april til 
23. april. Det blir overnatting i campinghytter og fisket fra land etter sjøørret og annet. 
Pris for overnatting er kr. 125.- pr. døgn 
 
Dato for fiskekonkurransen i TØNSBERG i skrivende stund ikke fastsatt. 
Vil bli annonsert på vår hjemmeside og medlemsmøter. 
 
Det blir også tur etter sjøørret til Langåra, 4. til 7. mai. Overnatting ute på øya. 
Påmelding til og flere opplysninger fås hos Einar Gloslie Tlf.: 466 21 186. 
 
Fra Torsdag 27. APRIL TIL SØNDAG 30. april blir det tur for de unge til Håøya. 
Overnatting på hytte. Fiske fra båt og land. Fluefiske, dorging. 
 
Fredag 28. april til mandag 1. mai planlegges det fisketur til Alta. 
Fly oppover på fredag, fiske etter røye lørdag og søndag, og hjem igjen på mandag. 
Vi prøver å gjøre det så billig som mulig.  
Du får vite mer på medlemsmøter og hjemmesiden etterhvert. 
 
Helgen fra torsdag 22.juni til 25. juni prøver vi dorgefisketur igjen. Vi leier hytter på campingplass.  
Vi har ikke klart å bestemme sted enda, men blir annonsert på møtene og hjemmesiden vår. 
Vi kommer til å ha motorbåter med oss.  
 
Fluegruppa SVINGSTANG starter opp for sesongen i klubblokalet på Linderud  
TIRSDAG 3. januar. Ikke fluebindekvelder så ofte som før. 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 3 til 6. august. Vi lager en camp 
ved Tinnhølen, eller leier oss inn på Trondsbu, som brukes som utgangspunkt for fisketurer. 
 

TITRAN, FRØYA, SJØFISKE 2 
9 – 13/8 – 2017 

Sjøfiske del 2 legges til Titran. Har bestilt 2 båter for fiske i 3 dager. 
10/8 blir fiske for de som har lyst på litt variasjon (slag) 
Fredag 11 og lørdag 12/8 går sjøfiske konkurransen. Her blir det sammenlagt over 2 dager. Premie 
til størst fisk over 2 dager. 
Siden det har blitt færre av medlemmene som har blitt med på disse turene, har jeg valgt å prøve 
Frøya, neste år. Her er det max 14 personer som får blitt med. 
Påmeldingen starter 1 mars 2017, «først til mølla» prinsippet gjelder! 
Ved påmelding, binder man seg økonomisk! Båt og overnatting. 
Ca. pris på overnatting er 350 kr pr dag. Båten koster ca. 1000 kr dagen pr.pers. Dette gjelder for 
10/8. 11-12/8 blir vi sponsa med en del penger fra klubben, så vi år se. 
Jan Petter 
 
Jegergruppa: 
 
SØNDAG 12.mars blir det klubbmesterskap i jaktfelt samtidig med fylkesmesterskapet på 
Løvenskioldbanen. Gratis deltagelse. Premieutdeling på julemøtet.  
 
Klubbmesterskapet i jegertrap går av stabelen FREDAG 12. 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 starter opp jegerprøvekurs i mars. Kurset er på 30 timer. Priser: medlemmer kr.1700.- andre 
kr.2200.- juniorer under 18 år kr.1000.-. Kursstart blir lagt ut på hjemmesiden. Opplysninger og 
påmelding til hans.nordli@getmail.no eller 92458975 
 
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. 
 
Telefonnummer for påmeldinger og opplysninger. 
 
Geir Merli  Leder 997 13 967 
Asle Øynes Sekretær 915 85 658 
Harald Stensrud Ungdom 928 00 350 
Hans Nordli   Jakt  924 58 975 
Petter Ekeberg Sjøfiske/fiske 995 60 523 
Carl Stiegler Fluefiske / fiske  984 44 750  
 
 
VI ØNSKER VÅRE MEDLEMMER EN GOD JUL OG  
ET RIKTIG GODT NYTT ÅR! 
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