
Programplan for Fiskeutvalget 2019                          

  
Ajour pr. 7. apr. 2019 

Når Hva Hvor/hvem Anmerkning 

24. jan, 7. og 
14. feb 
(torsdager) 

Fluebinding Møtelokale tilhørende 
Biblioteket, 
Kolbenkogsland i 
Solbråtanveien 

Nybegynnere og ev. 
viderekommere. 
Gjennomført, god del 
medlemmer deltok, noen 
på alle kvelder 

5.-6. apr. Sjøørrettur Galtø, Saltø, overnatting 
på Lagunen Camping 

Felles kjøring, om mulig 
Åtte medlemmer deltok. Ni 

var påmeldt, men en ble syk. 

26.. – 27. apr Sjøørretkonkurransen Påmeld. Bestemorstranda Regi OJFF. Vandrepremie 
(krus) for årets OJFF-
sjøørretfisker. Premiering. 
NB: Fisketid fre. 20. kl. 
18.00 – lør. 21. apr. 12.00 
 

28.apr. Friluftslivets dag Østre Greverud gård 
11.00 – 15.00 
Stand post N av 
grusbanen, gresslette 

Bemanne Post nr. 1. ifm. 
Natursti. Presisjonskasting 
med lett sluk og 
luftgeværskyting.  
 

Lør.4 og 
man. 6. tir. 7. 
og mulig 8. 
mai 

Dugnad Gjersjøelva Hele strekningen hvor 
anadrom fisk finnes 

Flest mulig deltar. Gjøre 
elva klar for fisk/fiske. 
Lørdag 14 – 17, man., tir. 
ons. og tor.17-21. Vil 
gjelde ifm fiskekort 
Hellerasten ung.skole, 8. 
kl. vil ha dugnad en av 
dagene i mai 
Dugnaden kombineres 
med tilrettelegging og 
montering av fisketeller. 

Slutten av 
mai ev. 
begynnelsen 
av juni 

Bistå fiske for 
funksjonshemmede 

Skogsland, Kolbotnvannet Etter Skole Tid (EST). 
I tiden 17 – 19 
Usikkert om blir arrangert 
og ev. tid.. 
. 

15. jun. – 30. 
jun. 1. aug. – 
15. okt. 

Åpning av fiske i 
Gjersjøelva 15. juni. 
Gjeddefiskekonkurran
se. 

Gjersjøelva Fiskekort fås ved henv. 
OJFFs Fiskeutvalget, 
Husk å betale fiskeavgift. 
To dugnader/aktiviteter må 
være registrert på 
vedkommende.  
Konk. Gjeddefiske, flest 
oppfisket gjedder , vinner.  



 

Ons. 12. jun. Fiskesommer Kolbotnvannet/Nordenga Arr. spes. for barn og 
ungdom. Premiering og 
vervekampanje. Tid: 18-21 
 

Jul. – aug. Laksetur Numedalslågen Tid kunngjøres på FB og 
hjemmeside 

Fre. 20. sep Bemanne post Ifm Eventyrstien OJFF har post ved 
Gjersjøen (Tangen) i tiden 
1730-20. Demo 
fluekasting etc. 
 

Søn. 22. sep. Åpen fiske i 
Gjersjøelva, også 
Introfiske 

Gurisaga Ifm. Eventyrfestivalen i 
tiden 12-15. Grilling ved 
saga.   
 
 

Sep Tur innlandsfiske Trysil? Bør fastsettes om og når. 
Tom Rune har tilbudt 
overnatting i sin hytte og 
fiske i omr. 

Tir. 31. des. Sammenkomst, 
årsavslutning for 
Fiskeutvalget 

Bestemorstranda ev. 
Gurisaga 

Kl. 13.00 – 14.30  
 

Det er innført dugnadsplikt i OJFF, dvs. hvis du ønsker fiskekort (og jaktkort) må du delta i to 

arrangementer i regi av OJFF, det være seg dugnad eller arrangementer (delta i arr. komite) 

som sjøørretkonkurransen, Friluftlivets dag, fiske for funsksjonshemmede, Fiskesommer, 

Eventyrstien, Åpen fiske i Gjersjøelva eller noen av dugnadene/arrangementene til Jakt- eller 

Baneutvalget OJFF. 

Det er også ønskelig med tur til andre vassdrag, f. eks. Numedalslågen, Hallingdal og 

Koppang, sistnevnte ifm. harrfiske. Nærmere om dette på hjemmesiden eller FB. 

Det er ønskelig med å ta bort flest mulig gjedder i midterste parti av elva. Bruk av garn vil bli 

vurdert, Fylkesmannen ved Miljøavd. kontaktes for tillatelse.   

 


