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Formannen har ordet
Igjen et nytt år. Vi kan se tilbake på fjoråret som et vellykket jubileumsår. Selve
markeringen trakk 50 deltagere.
Tilbakemeldingene på jubileumsnummeret av Fast Fisk har vært mange og positive.
Barnedagene var vellykkede med mengder av fiskeglede på Holmendammen, og de
andre stedene vi var på. Arrangementene var så vellykkede at vi fortsetter
storsatsingen på barn og ungdomsaktiviteter også i 2008. Det vil bli pilketurer på
flere vann og fiskedager på Holmendammen. Dette ses ikke direkte i medlemstallet,
men er en aktivitetsform som gir mye, ikke minst for de som er med og arrangerer fra
Oslo Sportsfiskere.
I år har det vært en mer normal høst, og det er faktisk gangbar is på Holmendammen.
Til og med snø har vi hatt, selv om den har hatt kort levetid. Allerede i oktober var vi
på isen både på Jarenvannet og på Øståsen av Hadeland. I år var det faktisk bedre is
på 300 meter enn 600 meter. Er det noen som vil bli med på isfisketurer, så ta
kontakt.
Årsmøter
Det nærmer seg årsmøtet i OFA og Lokallaget i NJFF. Når det gjelder OFA vil det
også i år bli et forberedende møte der vi hører på hva lagsmedlemmene har å si. Se
detaljer senere i bladet. På dette møtet vil vi velge ut de som får foreningens stemme
på OFA årsmøtet. I år har vi seks stemmer til fordeling.
Når det gjelder årsmøtet i lokallaget NJFF må vi igjen prøve å få fisking inn på
agendaen. I fjor var det mye snakk om kultivering av gytebekker/elver for sjøørret.
Det blir stort sett med praten. Fisking er tydeligvis ikke en prioritert oppgave for
lokallaget. Kanskje er OFA en sovepute. I de siste årene har det også vært
fluekasteinstruktørkurs på planen uten at disse er blitt gjennomført.
Vårt eget årsmøte blir omtalt i dette bladet. Oppfordrer alle medlemmene til å møte
opp. Valgkomiteen har kandidater på plass før møtet, så det er ingen fare for å ’bli
dratt inn i styret’. Det er viktig at vi får høre hva medlemmene vil.
Preuthunhytta.
Hytta har hatt godt besøk i år. Vi hadde et høyt budsjett for utleie, og det har holdt.
Men vi må stadig minne om at vi har ei fiskehytte til utlån. Benytt mulighetene til å
låne hytta. I år vil vi igjen ha åpent hus i siste uke i juni. Fra 21 – 29 juni vil det være
mulig å ligge over på hytta, og få guiding til fiskeplasser i nærområdet. Det er
selvfølgelig mulig å ta dagsturer. Erfaringene fra forrige gang vi hadde åpent hus var
gode. Det var t.o.m noen som perset på ørret tatt på flue.
Under gjennomgangen av utbedringsplanene for kjøkkenet ble det funnet råte i taket i
kjelleren. Det tok ikke mange ukene før nytt tak var på plass. Så nå er det sikret for
mange år fremover. Dugnadene vil gå som vanlig. Møt opp. Det er godt å bruke

muskler som man sjelden bruker. I år er det ingen store oppgaver, men det er alltid
behov for vedhugst.
Holmendammen
Allerede nå ser det ut til at anlegget på dammen blir brukt i hele mai og juni.
Fluekastekursene begynner å komme på plass. Er det noen som kan tenke seg å bli
instruktører så ta kontakt. Vi har stort behov for nye instruktører.
Nytt toalett er på plass, så i år behøver vi ikke å leie midlertidige løsninger.
Planene for ny bu bearbeides, og er det noen som har ideer, så få de fram.
Godt Nytt år
Tight lines
Jan
Dette bildet husker vi fra
Jubileumsnummeret i
tilknytning til Per Aass
artikkel om Normarka.
Teksten under bildet
hadde imidlertid blitt
borte.
Det er selvsagt formannen
vi ser etter hans
berømmelige kanotur på
Katnosa sammen med
Harald Hovde sommeren
1995. Teksten under bildet
skulle vært:
”Jan Johnsen med 4,2 kg
fiskespisende ørret
(Tunhovd) fra marka. Foto
Harald Hovde)”
P.s
I OFAs årbok 1996 står
det at Jan Johnsen er
fotograf. Det var det ikke.
Det er selvsagt Harald
som foreviget begivenheten. Rett skal være rett.

Nytt nummer – nytt år
Vi er i gang med et normalt nummer av
FastFisk igjen. Skjønt normalt ? Vi har
denne gang en lengre artikkel om Tana
skrevet av Stein Ivar Iversen i Elbe.
Han hadde håpet å få artikkelen med i
jubileumsnummeret, men vi hadde
ganske enkelt ikke plass eller tid. Det
ble mer enn hektisk å få snekret
sammen heftet som rykende ferskt ble
delt ut ifbm. jubileumsmiddagen.
Men isteden for å konkurrere med gode
artikler fra Per Aass, Svein
Rødbergshagen, Gunnar Aamodt,
Runar Kabbe, og Dag Øivind Ingjerd
kan han i dette nummer boltre seg med
10 sider om Tana. En meget fyldig og
gjennomarbeidet artikkel fra en som
tydeligvis kan området.
Vi mener selv jubileumsnummeret ble
bra. Andre har gitt uttrykk for det
samme. Utover artiklene – fikk vi med
det viktigste fra historien og kanskje
med noen detaljer som ikke var kjent
fra før. Vi tror også at profilomtalen er
verdifull i historisk sammenheng.
Så får det være med enkelte feil som
hadde sneket seg inn. Vi fikk en
tilbakemelding fra tidligere formann
Yngvar Kaldal som har æren for at
foreningen besitter samtlige FastFisk
frem til 1980 i innbundet format. Han
kan opplyse at når det gjelder
Stangfiskeren som vi forteller ikke kom
i innbundet format i årene 1935 – 1939,
så er det galt. Det ble faktisk produsert

innbundne eksemplarer av
Stangfiskeren i denne periode også, om
enn i begrenset opplag. Foreningen er
interessert i å få lagt vantene på disse,
da vi ellers har en komplett innbundet
serie beroende på Preuthun-hytta.
På neste side i bladet finner dere
hyggelige hilsener fra NJFF sentralt og
lokalt og fra OFA. Disse ble overbrakt
ifbm. jubileumsmiddagen sammen med
noen fine gaver. Fra OFA har vi fått
Jacob Sømmes bok ”ørretboka” og et
flott sportsfiskeleksikon. Fra NJFF en
gedigen kobber turkjele og fra
Fylkeslaget et stort tungt og godt
tinnkrus beregnet for å være
vandrekrus. Det har allerede en
inskripsjon fra forbundet. Styret vil
vurdere hvor vandrepremien skal settes
opp.
Vi skal fortsette å produsere FastFisk
og mitt motto er fortsatt : something
old, something new, something
borrowed, something blue. Jeg trenger
hjelp av leserne spesielt på områdene
nytt og blått stoff ! Har dere noe som
har interesse for flere så send meg det.
Jeg kan bruke det meste og redigerer
sjelden annet enn ordfeil og evnt.
setninger som kan misforstås.
Noen er flinke til jevnlig å levere stoff,
f.eks Harald Julsrud som også i dette
nummer bidrar. Det er plass for flere !
Stein Wines, red.

Klubbmøter
Oslo Sportsfiskere våren 2008
Alle møter avholdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66
Møtene begynner kl. 1900, bortsett fra det første som er satt til kl. 1915.
Møt opp og ta del i hyggelig samvær og en prat om forsommerens fiskeplaner. Vi er
”endelig” ferdig med jubileumsåret så nå kan vi snakke om og diskutere veien videre,
planer for Holmenbua, Preuthun osv.
Noen av de yngre nye medlemmene var tilstede på jubileumsmiddagen. Vi håper å se
dere igjen. Kvinnene, ja det er noen i foreningen, ønskes spesielt velkommen.
MØTER:
Torsdag 24. Januar

”OFA og stemmeretten” Kl. 1800 for medlemmene på
OFA-lag. Forberedelse årsmøte. OFA-medlemmene
tilskrives.
”Om ørretfiske i Norge”. Kl. 1915. Fiskekonsulent Jan Kvil
som ble syk forrige gang gjør et nytt forsøk på å formidle
inntrykk fra sine erfaringer fra en rekke turer i ulike deler av
landet.

Torsdag 28. Februar

Kåseri om fiske etter storørret i Finnmark..
Marius og Lars Osa vil igjen la oss fascinere av muligheten
til storørret på Finnmarksvidda. Disse gutta har den
nødvendige erfaringen. De vil samtidig vise oss i praksis
hvordan de aktuelle fluer for dette fiske skal bindes.

Tirsdag 11. Mars

Årsmøte. Se innkalling annet sted i bladet. Husk fristen for
innmelding av saker. Den er 15. februar. Legg merke til at
møtet er lagt til en tirsdag ikke torsdag.

Andre viktige datoer
OFA – årsmøte
torsdag 27. mars
Haraldsheim

NJFF fylkeslagets årsmøte
onsdag 26. mars
Linderudbanen

Klubbaktiviteter våren 2008 (i tillegg til møtene).
Vi har lagt opp en foreløpig aktivitetsplan for vinteren og våren som dere vil se er
nokså omfattende. Det har vært gjennomgangsmelodien noen år nå. Datoer og
aktiviteter KAN bli endret. Følg med på nettet www.oslosportsfiskere.no der
aktiviteter fortløpende blir annonsert. Neste plan for våren / sommeren kommer i
neste nummer av FastFisk i slutten av april.
Januar
Fluebindekurs for medlemmer. Vi holder gratis fluebindekurs i Stram
Lines lokaler, Jernbane-gaten 2. Maks 5 deltagere. Deltagerne bør ha
bindestikke, dubbingnål og knuteverktøy (eller kjøpe det på stedet).
Går over 3 onsdager kl.18 – 21. (30,1 – 6.2 – 13.2). Påmelding til
Jan Johnsen 90898205. Instruktør blir vårt medlem Thomas Gran
Februar
Klubbmesterskap isfiske. Vi har sammenfallende mesterskap med fylkesmesterskapet på Bogstad 24.2. Kontakt Harald Hovde tlf. 90011573
for deltagelse. Premiering.
Mars
Pilketur. En lørdag / søndag i februar/mars. Dette tar vi som før på
direkten pga. væravhengigheten. Følg derfor med på nettsidene. Vi vil
også ringe til de vi vet er interessert. Jarenvannet er fortsatt et godt egnet
og populært sted til pilke-utfluktene til klubben.
Kontaktperson Per Nilsen, mob. 90923114.
April
Sjøørret-tur til Ostøya / Langåra torsdag 10.4 Båtskyss fra Kadettangen
ved 17-tiden. Siden Rigmor-båtene ikke går før senere må vi begrense
deltagelsen til om lag 10 stk. Påmelding til Jan Johnsen tlf. 90898205
Sjøørretkonkurranse 26.4 i regi av NJFF. Vi stiller som de to siste årene
mannskap for påmelding registrering og måling på HUK ved
parkeringsplassen. Påmelding på HUK fra kl. 1000.
Dugnad på Holmendammen blir det tirsdag 29.4 i samarbeid med
kommunen og Ris Vel. Det som står på planen er å trimme busker og
trær, rake løv og gjøre det trivelig rundt hytta og omgivelsene. Rydde og
male skal vi også gjøre, og vi skal jordslå og så til ”anleggshaugen” etter
do-prosjektet.
Kontakt sekretæren, Stein Wines tlf. 99593755 og si ifra at du
kommer.
Ta med rake om du har.

Mai
Sesongåpning på dammen blir iår tirsdag 6.5. Kaffe, vafler, pølser /
brus.
Fluekastekursene er planlagt til dagene 7 – 8.5 (Orvis-kurset) og
14 – 15.5 (Hardy-kurset). Instruktørene vil bli kontaktet. Se mer neste
nummer av FastFisk.
”NM i fluekasting” arrangeres høyst sannsynlig på dammen 24-25.mai i
samarbeid med Castingforbundet. Dette er på det nærmeste bekreftet.
Følg med på nettet og i neste FastFisk. Bli med i konkurransen du også !
Juni
Klubbtur til Preuthun. Åpent hus 21 – 29.juni. Vi arrangerer fleksibel
tur til Preuthun. Kom og dra når du ønsker innenfor denne uken. Vi
ønsker likevel en pekepinn på belegget så vi må ha en viss form for
forhåndspåmelding. Det er imidlertid ikke bindende. Stein Wines mottar
påmeldingene på 99593755 el. stein.wines@gjensidige.no
Barneaktiviteter.
Vi trenger folk ifbm. alle barneaktivitetene som det lagt opp til. Se listen
nedenfor. De som er interessert i å hjelpe kontakter Per Nilsen på tlf.
90923114. Jan Johnsen på tlf. 90898205 vedr. 9.3, og Lars B. Osa
vedr. aktivitetene på Dælivann (92611057).
Tirsdag 26.2 Pilkeskole Dælivann
Onsdag 27.2 Skolepilk med Smestad på Sognsvann / pilkeskole Dæliv.
Tirsdag 4.3 Pilkeskole Dælivann
Onsdag 5.3 Skolepilk med Slemdal på Bogstadvann / pilkeskole
Dæliv.
Søndag 9.3 Pilke på Bogstad med Fiskeklubben i samarbeid med
Skiforeningen
Onsdag 12.3 Skolepilk med Bestum på Sognsvann / pilkeskole Dæliv.
Tirsdag 3.6 Fiskedag på Holmendammen kl. 10 – 14
Onsdag 4.6 Fiskedag på Holmendammen kl. 10 – 14
Torsdag 5.6 Fiskedag på Holmendammen kl. 10 – 14
Ti / Ons 10 - 11.6 Fluekastekurs på dammen for ungdom kl. 18 – 21
Søndag 24.8 Familiedag Holmendammen m/ fiskesti 11 - 14
Søndag 7.9 Familiedag Holmendammen m/ fiskesti 11 - 14
Styret
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere
Tirsdag 11. mars 2008 kl. 1900
Sted: Tåsen Eldresenter, Tåsenveien 66
Til behandling i hht. vedtektenes § 6:
a) Konstituering
- godkjenning av innkallingen
- godkjenning av dagsorden
- valg av dirigent / ordstyrer
- valg av 2 til å underskrive protokollen
b) Årsberetning
c) Regnskap
d) Innkomne saker og saker fra hovedstyret nevnt i innkallingen
e) Kontingentandel
f) Budsjett
g) Valg
- styre i hht. § 8
- 2 rådsmedlemmer i hht. § 9
- utvalg/komite-medlemmer etter behov
- 4 valgkomite medlemmer for 1 år
- 2 revisorer for 1 år
Av styrets medlemmer er følgende på valg:
Nestformann (Marius Warnken) valgt for 1 år sist
Kasserer (Erik Andersen)
Styremedlem (Per Nilsen)
Suppleantene (Halvard Lid, Halvard Dahlen, Lars Bernhoft-Osa)
Av rådets medlemmer er Bjørn Borgen og Knut Vadholm på valg.
Saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest 15.februar. For øvrig kan
valgkomiteens leder Odd Eriksen kontaktes.
Vedtektene sto sist på trykk i nr. 1 / 2004. Fås på anmodning.
Styret

STYRETS ÅRSBERETNING
FOR 2007
Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2007
bestått av
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Jan Johnsen
Marius Warnken
Erik N. Andersen
Stein Wines
Per Nilsen
Norvald Langeteig
Hallvard Lid
Halvard Dahlen
Lars Bernhoft-Osa

Det ble i 2007 avholdt 14 styremøter,
og 86 saker er blitt behandlet. I tillegg
er det avholdt flere møter i
jubileumskomiteen. Styret har som i
flere foregående år samarbeidet godt.
Styret har igjen vist vilje og glede til å
ta fatt på nye oppgaver som i stor grad
har vært rettet mot barneaktiviteter,
”Fiske-i-Storbyen”- prosjektet og
oppgaver ifbm. jubileet.
Representasjon
Blant klubbens medlemmer er Erik
Andersen OA i OFAs område 2,
Hallvard Lid er med i fylkeslagets
valgstyre, Erik Andersen og Per Nilsen
er med i OFAs valgstyre. Marius
Warnken var OA en kort periode i
område 4. Carl Stiegler er
fiskerepresentant i NJFF Fylkeslags
styre og primus motor for OFAs
diskusjonsforum på nettet.
Fast Fisk
FastFisk kom ut med tre +1 nummer i
2007 i hht. plan. Redaktøren holder en
fin redaksjonell linje.
Jubileumsnummeret var et skikkelig

bonusnummer i 2007. Heftet med 84
sider med fargebilder og pen trykk
hadde mange fine fiskeartikler og var
spekket med mye av foreningens
historie. Styret er meget godt fornøyd
med resultatet.
Klubbmøter
Vi har holdt fem klubbmøter i tillegg til
årsmøtet. Klubbmøtene har fortsatt
tradisjonen med gode foredragsholdere.
Årets julemøte ble slått sammen med
jubileumsmiddagen 8. desember. Styret
er godt fornøyd med oppslutningen. 50
gjester var omtrent hva vi håpet på.
Middagen var nydelig med gravet
reinsdyr, ishavsrøye og multekrem.
Julegrisene fra Adolf var også på plass
til alles glede. Kransekake fra Stein og
bløtkake fra Jan var også populært.
Aktiviteter i 2007
Årets program var særdeles
omfattende, noe som naturligvis
skyldtes 75-års jubileet, men også
satsningen på prosjektet Fiske i
Storbyen.
Kursene på dammen
Det ble i år holdt 2 ordinære kurs.
Tilstrømningen var stor, men vi måtte
avvise en del grunnet få instruktører.
Dette er et tankekors. Vi får mange
påmeldinger fra nettet, men må
begrense det hele fordi vi ikke har nok
instruktører. Dette er noe styret må
jobbe aktivt med.
Damåpning med jubileumskake og
kastedemo
Hyggelig åpning med en rekke folk
tilstede og glitrende demo av Andy
Murray av Hardy stenger.

NM Fluekasting
Godt samarbeid igjen med Castingforbundet. Gode Cateringinntekter til
foreningen, men innleid Hibas do
reduserte dette overskuddet. Fint
arrangement som vi gjerne påtar oss
igjen i samarbeid med CF.
Fiske i Storbyen
Vi kan trygt si vi var tungt med i denne
storsatsningen fra OFA og NJFF
sentralt. Ikke bare hadde vi en rekke
skoleaktiviteter på dammen med Per
Nilsen som primus motor. Vi hadde
også båtturer på fjorden, familiedager
på dammen (som ble dårlig besøkt) og
flere pilkeaktiviteter. I tillegg var
sentrale folk hos oss med å snekre opp
den permanente NJFF/OFA-standen på
Øvresetertjern der mange skoleklasser
var innom i løpet av sommeren.
Skoledagene med pilking
3 pilkedager med skolebarn ble
gjennomført i februar og mars. I tillegg
den etter hvert tradisjonsrike pilkedagen på Bogstad med Fiskeklubben.
Denne gang i samarbeid med
Skiforeningen.
Turer
Alle de tradisjonelle turer ble holdt
bortsett fra Jarenturen som måtte
avlyses grunnet dårlig vær. Se
turrapport i dette nr. av FastFisk. Årets
sommertur gikk til Hitra. Mye sei og
natur, lite ørret.
Jubileumsmiddag
Årets høydare på Håndverkeren. God
mat og god stemning. Fine taler. Styret
er godt fornøyd med gjennomføringen
og deltagelsen (50 gjester).

Preuthun hytta
Leid ut mer enn vanlig i år grunnet
langtidsleie med naboen, men også bra
besøkt av medlemmene.
Dugnaden på våren med ny panel på
vedskjulet. Skjulet fremstår nå som
totalrestaurert. Mangler kanskje noe
grus i gulvet inne.
Nytt tak i kjelleren. Råteangrepet slått
tilbake ved rivning av det gamle, med
oppføring av ny isolasjon og panel.
Holmendammen
Dugnad
gjennomført 24.4 med mange folk og
som vanlig i samarbeid med Ris vel.
Forberedelser til do-prosjektet.
Mye brukt
Gode leieinntekter fra Nordisk, Jesting
og Stram Line. Ellers har det vært mye
folk på tirsdagene og stedet har også
vært brukt av andre yngre folk i
foreningen på andre dager, også et par
helger. NM ble arrangert etter samme
mønster som tidligere. Bra arrangement
for 7. år på rad.
Ny do.
Det virkelig store prosjekt på dammen i
år. Tillatelse fra kommunen til
prosjektet ble gitt på vårparten.
Betydelige gravearbeider for å legge
ned tett tank og en overraskende høy
rørlegger-regning har gjort at budsjettet
for denne aktiviteten sprakk. Men nytt
vannklosett og pissoar er montert og
det får vi forhåpentlig my glede av i
fremtiden.

Styret vil gjøre det de kan for å finne
kommunale midler som kan gi støtte til
investeringen.
I 2008 må vi bygge opp ny trapp og
plattform bak som skuler toppen av
nedgravd tank og letter adkomsten til
bekvemmelighetene.

www.oslosportsfiskere.no
Nettsidene fungerer men krever stadig
aktive bidrag for å være levende.
Nyinnmeldinger og påmelding til kurs
drypper inn jevnlig via nettsidene. Det
viser hvor viktig det er å holde sidene
ajour. I 2007 er nettoperatør byttet for å
få på plass en mulighet til enklere å
redigere inn bilder i nyhetstekstene.
Isfiskesidene med fokus på
konkurranser og resultater blir brukt og
satt pris på i isfiskemiljøet også langt
utenfor foreningen. Våre sider brukes
nå som offisielle resultatlister for
isfiskekonkurranser. Følg med på
sidene. Pilketurer blir stadig annonsert.
Det er vanskelig å planlegge
isfisketurer i god tid. Vær, vind og
isforhold er vanskelig å styre. Turer

annonseres når forholdene ligger til
rette.
Medlemmer
Medlemstallet viser en svak økning. Vi
har passert 300. Det er likevel fortsatt
relativt stor utskifting i yngre rekker,
men tendensen med flere innmeldinger
enn utmeldinger holder seg. Det er
uforklarlig mange som melder seg inn,
men som ikke betaler kontingenten.
Det er viktig at vi får kontakt med de
nye medlemmene, og greier å holde tak
i disse slik at de ikke kommer inn som
medlemmer det ene året, og forsvinner
det neste. Nøkkelen er å bearbeide
medlemslistene aktivt og ikke stole
100% på NJFFs adm. av disse.
Økonomien
Økonomisk har vi i 2007 brukt av
midlene avsatt til
jubileumsaktivitetene. I tillegg har vi
fått noen overraskelser. 2008 må
budsjetters med forsiktighet.
Styret i januar 2008

Formannen taler
under jubileumsmiddagen
8.desember i Håndverkeren.

OFA Rapport 2007
Oslo Sportsfiskere har 25 mann tilsluttet OFA fordelt på 9 lag.
Fiske har vært normalt bra. Tidlig på året ble det tatt en del pene røyer på isen. Helt i
begynnelsen av juni fikk noen oppleve eventyrlig røyefiske med flue i langvann /
elvann. Røyer oppunder kiloen gikk i stim nær land og slurpet en spesiell døgnflue.
Et helt spesielt fenomen som år om annet kan forekomme øst i marka.
Fiskekortsalget ble under budsjett men ikke katastrofalt dårlig. En årsak kan være
dreiningen fra årskort mot mer ad hoc preget kortkjøp. Det har vært en særlig stor
økning i fiskekortsalg via mobiltelefon. Det er tydelig at publikum ønsker enkelhet.
Dette vil måtte få betydning for OFAs prispolitikk. OFA er helt avhengig av
kortinntektene som utgjør nær 80% av budsjettet.
Stamfiske gikk veldig greit i år. Det ble hele 90000 rogn, som er i overkant av behov.
Det betyr at man kan bygge opp klasser av litt større settefisk (3-åringer).
Så er det bare å glede seg til sommersesongen som kun er 4 måneder unna. Måtte det
bli mye bra vær i mai / juni. Vi krysser fingrene og sitter imens med kartene og
merker av spennende småvann som vi i år bare må besøke. Hvem vet, kanskje de
rommer en storing ?
Skitt fiske i 2008!
Erik Andersen / Stein Wines

Preuthunhytta 2007
Hytta har gitt gode inntekter i 2007 grunnet langtidsleie til vår gode nabo Raasbråten.
Hytta har ellers vært besøkt av flere av klubbens medlemmer.
Den store dugnadsjobben i år har vært å rive kjellertaket, isolere og bygge opp nytt
tak etter råteangrepene. Spesielt Kåre Larsen og Halvard Dahlen skal ha stor takk for
sin innsats. Planene om nye innredningsarbeider har måttet legges litt bort grunnet
overraskelsen fra kjelleren. Vi må nok også ligge litt lavt i 2008 for å bygge opp
økonomien igjen etter jubileumsåret som tæret sterkt på den opparbeidede
egenkapital.
Men planene om nytt kjøkken, innredning av dusjrom og ombygging av soverom er
ikke glemt. Disse arbeidene må på et tidspunkt gjennomføres for at Hytta skal
fremstå som mer hensiktsmessig i fortsettelsen.
Stein Wines

Rapport fra turutvalget.
Det er i jubileumsåret gjennomført de tradisjonelle turer som vi er blitt vant til de
senere år. Det gjelder Sommerturen – denne gang til Hitra i slutten av juni hvor det
ble dratt store mengder sei og en del småørret, Sjøørreturene 12.4 og 26.9 da Ulf Erik
dro sin laks på 6 kilo ! Harrturen til Rena med god deltagelse og mye bra fisk og
Sjøstrandturen 10.11 der Barra dro største torsk på 2,6 kilo.
I tillegg må vi nevne de 2 båtturene på fjorden i juli med barn i regi av Fiske i
Storbyen som absolutt var vellykkede, men hvor klubbens medlems barn / barnebarn
glimret med sitt fravær. Ikke vet vi hvorfor. Det var jo et glimrende tilbud.
Videre har det sist november allerede vært flere ad hoc pilketurer til Hadeland. Isen la
seg jo tidlig på tampen av året og det har naturligvis isfiske-entusiastene utnyttet.
Den tradisjonelle Jarenturen annonsert til 6.3 måtte dessverre avlyses i 2007 grunnet
dårlig vær. Til gjengjeld blir det tur allerede 12.1 i år (2008) til Jarenvannet.
Det er viktig at folk følger med på www.oslosportsfisker.no når det gjelder turer.
Spesielt pilketurene tas mer eller mindre på sparket og vi rekker ikke annonsere dem i
FastFisk.
Stein Wines

Kort om Lysakerelva
Det er tatt ca. 44 kg. laks men bare ca 8 kg. sjøørret i elva i år.
Vedlagt følger foto av den største laksen som er tatt i lysakerelva i år. Den ble tatt på
spinner 22/9 og veide 6,7 kg. Fiskers navn er ukjent.

Min fiskesommer 2007.
Harald Julsrud deler med oss, også i år, sine opplevelser fra sommerlige fisketurer.

Sesongen begynte tidlig i år for mitt vedkommende, da jeg alt i mars var et par uker
på Kapp Verde-øyene, mest for å gå fotturer, men det ble da også tid til to turer ut
med lokale fiskere. Vi dorget litt, men fisket mest med bonnsnøre og agn. Fikk ingen
store, men mange forskjellige fisker opp til ca. 2,5kg.: Tre ulike slag makrellstørje
(=tuna), noen velsmakende røde fisk som liknet uer var det mye av, småflyndre og en
slags ål med stygg kjeft (= murrey).
Utover våren ble det forbausende få torsk i indre Oslofjord, men som vanlig en del
ørret i Marka.
Så var jeg med på OS-turen til Hitra, som Bjarne skrev et meget bra referat fra i
forrige nummer. Jeg vil bare føye til noen helt personige merknader : Hvor vellykket
deltakerne syns turen var, tror jeg kom mye an på hvilke forventninger de hadde på
forhånd. Mine forventninger ble innfridd og vel så det. Jeg satte ny pers når det gjaldt
både lyr og sei på stang, og jeg fikk kolje (=hyse), brosme og pigghå (=hai) for føstre
gang. Brosme viste seg å være en positiv overraskelse både fiskemessig og
kulinarisk. Og tro det eller ei – i ei av konas mange kokebøker fant vi jamen en
oppskrift for hai – og ved bruk av den smakte haien også.
Etter Hitra-oppholdet møttes hun og jeg og kjørte vestover langs kysten og inn til
Molde. På vegen hadde jeg faktisk den flotteste fiskeopplevelsen i år. På Tustna, øya
før vi tok ferga over til Kristiansund, fant vi en fin teltplass innerst i en våg med
utsikt rett til havs sør for Smøla. Innerst i pollen her var det et kjent sildefiske i gamle
dager. Men akkurat den kvelden vi var der, med en utrolig vakker solnedgang kom
det inn en stim med sil (=tobbies). Etter den fulgte makrell og småsei. Sil-stimen gikk
rundt pollen fire ganger, og mens den passerte meg greide jeg å få 5 makrell på
kastesluk på mellom ½ og 1 kg.
Etterpå ble det mye fisking ut fra hytta vår på Tynset. Som vanlig beit ørreten bra i et
fjellvann like ved hytta, og når vi hadde barnebarn på besøk tok vi dem med i kano
på Glomma mellom Tynset og Alvdal. Her fikk de både pen abbor og harr på flue.
Veldig moro for både store og små.
Turen med en venn som har fiskerett i Værsjøen og Svartevann opp for Hemsedal,
ble litt skuffende da ørreten var veldig vrien å få på stang i år. Men heldigvis fikk vi
bra på garn.
Den årlige ”gutteturen” med telt gikk i år igjen til Finnmark. Pga. den dårlige
forbindelsen mellom fly- og bussruter fikk vi en ekstra dag i Kirkenes i starten. Den
ble benyttet til en tur til Grense-Jakopselv. Der sto elva stinn av pukkellaks klare til å
gyte. Vi fikk på kort tid 5 laks mellom 1,5 og 2 kg. Dvs. de beit ikke på verken sluk

eller fluer, men vi kroket dem alle i pukkelen. Spreke var de og ga en virkelig fin
fight. Av lokalbefolkningen fikk vi vite at før denne laksen har gytt er den OK å
spise. Etterpå blir den fort uspiselig. Vi fikk en del av vår fangst tilberedt på hotellet i
Kirkenes. Den var hvit i kjøttet og ingen stor kulinarisk opplevelse. Det er jo russerne
som har satt ut denne laksen på Kola-halvøya, og de driver visst en utstrakt
kommersiell fangst der. Av rogna lager de fin kaviar.
Etter alt vi har lest og hørt om Laksefjordsvidda, bestemte vi oss for i gi den en sjanse
til. Vi dro inn fra Sirbma etter firhjulingsvegen der, inn til den første større elva,
Laksjåkka , som vi så fulgte oppover, sørvestover til vi passerte vannskillet, og så ned
langs neste vassdrag for så vende tilbake til E6-en og Tanaelva litt ovenfor Utsjokibrua. I og for seg en fin tur, men vi har aldri hatt så dårlig vær på noen av disse
turene; bare 1 dag av 6 uten regn ! Dessuten hadde samene lagd enda flere
firehjulingsspor og bygd nye hytter i området siden vi var der for 4 år sida. Triste
greier ! Men vi fikk da fisk så vi hadde til mat og vel så det. Andre dagen fisket jeg et
innos i ei lone jeg hadde god erfaring med forrige gang. Der tok jeg årets største på
flue ; en flott ørret på vel kiloen. Siste leirplassen vår var antakelig ved godvannet til
formannen. Vi fikk ingen storfisk der, men iallfall såpass at vi hadde med fersk fisk
hjem, godt pakket i myrmose.
Harald Julsrud

To stolte barnebarn av Harald med hver sin fine harr tatt på flue i Glomma (foto H. Julsrud)

Fakta om Tana-vassdraget – Fiske i Tana
Tekst og foto: Stein Ivar Iversen, www.iversjaktogfiske.no

Tanaelva er et av Norges viktigste laksevassdrag og har status som nasjonalt
laksevassdrag. Vassdraget har riksgrensestrekning med Finland i ca 260 kilometer. I
tillegg til laks fanges det også sjøørret og harr i hovedelva. I sidelvene får du både
ørret, røye, sjørøye, sik og gjedde. Vassdraget består av nærmere 1000 km med
lakseførende strekning. Innunder her kommer en drøss av sideelver, samt flere elver
på finsk side. Norge og Finland har en overenskomst om fiske i Tanavassdraget som
omfatter riksgrensestrekningen og den nederste norske del av elva. På samisk heter
elven Deatnu og på finsk Teno. Norgesrekorden er en laks på 32,5 kilo, tatt av Nils
Valle i Tana 7.juli 1951. Uoffisiell verdensrekord for atlantisk laks tatt på stang er på
36 kg, tatt i Storfossen i 1928. Det tas flere laks på godt over 20 kilo hvert år. Største
laks tatt på stang i Norge i 2006 ble tatt i Skiipagurra-stryket av Håkon Henriksen.
Laksen veide 26 kilo og ble tatt på wobbler.

Parti fra Seidastryket ved Tana bru.

Gjennomsnittlig 50.000 laks passerer Tana bru i løpet av sommeren. Og de lengstsvømmende drar rundt 80 mil innover vidda.
Mye av elveløpet i Tana endres hvert år av isen og sand/grusmassene som føres med
flommen. Dermed er det ikke sikkert at laksen står der den sto i fjor. Kanskje hele
hølen er borte og en ny har dukket opp. Dette er overraskelser som kan møte den som
fisker i elver med stor isgang og stor transport av løsmasser.
Med de enorme mengder av laks som går på elva i løpet av en kort og hektisk
sommersesong, er fangstmulighetene store for alle som prøver.
Tana dannes av tre store elver. Det er Anarjohka, Karasjohka og Jiesjohka. Jiesjohka
renner ut i Karasjohka ca 40 km fra munningen, der Karasjohka og Anarjohka danner
Tana. Med sine 330 km er Tana Norges tredje lengste elv.
Geografisk info om Deatnu/Tana kommune
Areal: 4.045 kvadratkilometer
Ant. Innbyggere: Litt over 3.000
Høyeste fjell: Rastegaissa 1.067 moh.
Fjelloverganger: Ifjordfjellet 370 moh. Båtsfjordfjellet 400 moh.
Felles kommunegrense med Gamvik, Berlevåg, Vadsø, Nesseby, Lebesby, Porsanger
og Karasjok samt Utsjoki i Finland.
Spesielt for Tanaelva er drivgarnsfisket og stengselsfisket. Dette betyr at fastboende
kan fiske med garn i perioder av sesongen. Garnfangsten er innbakt i den høye
fangststatistikken for Tana. De senere år er det blitt fisket mindre med garn, noe som
selvsagt gjør at antall oppfiskete tonn går ned. En egen lov regulerer fisket i
grenseelven Tana.
Store kildeelever er Anárjokha og Karasjohka/Iesjohka samt Utsjoki i Finland.
Nedbørsfelt 15330 kvadratkilometer, derav ca. 70% i Norge.
Tanamunningen utgjør et av Europas største uberørte deltaområder.
Tanafjorden ligger mellom Varangerhalvøya og Nordkynhalvøya og er 65 km lang.
Ligger i kommunene Deatnu/Tana, Berlevåg og Gamvik.
Tanabrua ca 3 mil fra munningen er bygd i 1948. Hovedspenn 195 m og Norges nest
lengste myke hengebru.
Samelandsbrua, ca 10 mil fra munningen, binder sammen Norge og Utsjoki/Finland.
Totallengde 300 m. Tårnhøyde 38 m
Bredde- og lengdegrad for kommunesenteret Tana bru: 70’11' 57'' nordlig bredde,
28’11' 9'' østlig lengde.

Grensepassering til/fra Finland ved Polmak, ved Utsjoki, samt Karigasniemi nært
Karasjok.
Deatnu/Tana er en trespråklig kommune: Det snakkes norsk, samisk og finsk.
Noen kjente fiskeplasser i Tanaelva
Levajok
Oppstrøms for Levajok er det en meget spennende fiskeplass der elva danner en Ssving.
Nedstrøms Levajok, ligger flere gode kulper. Ved utløpet av Levajohka, er det en
fredningssone på 50 meter på hver side av utløpet. Her er elva smal og stri, og det blir
tatt bra med laks på flue fra begge sider av elva.
Ailestrykene
De øvre delene av Ailestryket, har noen spennende fiskeplasser, med dype renner og
store steiner. Her blir det tatt mye storlaks fra land.
Det mellomste Ailestryket er et bredt og rolig stryk, der laksen vandrer fortrinnsvis
på norsk side. Bra fluefiske.
Den nederste delen av stryket kan sammenliknes med Storfossen. Her er det gode
sjanser for storlaks.
Den øverste nakken i nedre del av stryket fisker godt på høy vannstand. Laksen tar
seg en hvil her etter at den har passert stryket.
Utløpet av Borsejohka
Ved utløpet av Borsejohka er det gode plasser for fluefiske fra land.
Storfossen
I øvre del av Storfossen finner du gode plasser fra brekket og et godt stykke nedover.
Du finner store steiner der laksen tar seg en hvil.
I midtre del er det et jevnere stryk, men allikevel mange stopplasser for laksen.
I nedre del av Storfossen er det glimrende fiskeplasser. Og du behøver ikke å kaste
langt. Laksen går helt inn mot land. Bruk litt kraftig redskap, da Tana-laksen er grov
og strømmen stri.
Storhølen helt nederst er en av de beste fiskeplassene i Tana. Merk at her gjelder egne
regler og begrensning på antall fiskekort. Se informasjon under Fiskekort.

Skiipagurra-stryket
Skiipagurra-stryket er godt fiskbart fra begge sider av elva. Et bra fluefiskestryk der
du bør komme i kontakt med laksen.

Seidastryket
Bra fluefiske både ovenfor og nedenfor Tana bru på begge sider av elva.
Selv om strykene er populære fiskeplasser, er det god plass til alle som vil fiske.

Sjøørretfiske i Tana-munningen
Her er fiskeperioden mellom 15. juli og 31. august. Det tas mye stor sjøørret her.
Dorging fra båt anbefales, men det er fullt mulig å hente seg flott sjøørret med stang
fra land. Tanaelvens bredde på høy vannstand er ca en kilometer på det bredeste.
Tidevannet påvirker Tanaelva ca en mil oppover elva.

Noen av de mange sideelvene i Tana

Anarjohka
Den øverste delen av elva renner gjennom myrlendt terreng med større og mindre
vann. Etter hvert blir den striere med stryk og fosser. I Anarjohka finnes harr, sik,
ørret, gjedde, lake og abbor. Laksen går til Ulvefossen.
Jiesjohka
Under Jiesjohk-fossen, ca. 7 mil fra munningen, stopper laksen. På lav vannføring
kommer allikevel noe fisk seg forbi. Jiesjohka er en meget variert elv, med stille
kulper og strie stryk. Der Jiesjohka går sammen med Karasjohka, er det stryk med
steinbunn og gode fiskeplasser.
Karasjohka
Ved Cuorbmo-fossen stopper laksen, ca 120 km fra munningen. I Karasjohka bør
man ordne seg med elvebåt-skyss.
Elva er full av loner og stryk, med steiner og grusbunn. Ved Bæivasgieddi, ca 90 km
fra munningen renner sideelva Bavtajohka inn i Karasjohka.
Fra samløpet med Anarjohka ved elvemunningen og opp til Jiesjohk-munningen, er
det en strekning på 4 mil der elva renner stille, bortsett fra et par litt striere partier
med gode fiskeplasser.

Parti fra Karasjokka

Bavtajohka renner ut i Karasjohka i Gieddejavri. Her går laksen 6 mil. Videre
oppover går den over i stille loner. Deretter skifter den med stryk og høler med grusog steinbunn. I småvannene i elva er det mye gjedde, men her er også mange gode
laksefiskeplasser. Det går mer laks opp i Bavtajohka enn i den delen av Karasjohka
som ligger ovenfor Bæivasgieddi.
Valjohka munner ut i Tana ved Valjohk-holmen. Laksen stopper nedenfor
Salddejavri, ca 30 km fra munningen. De nederste 6 km består av vann og
stilleflytende elv. Ovenfor er den striere, med fine stryk og høler. Best fiske like etter
vårflommen.
Astejohka renner ut i Valjohka. Fine høler og stryk. Fiske ved flomvannføring. I
Valjohka går det stor laks, i Astejohka smålaks.
Baisjohka renner ut i Tana vest for Port. Elva er liten med mange høler og stryk og
den vesle bestanden av laks går ca 20 km oppover.
Levajohka er en stor sideelv som renner ut i Tana litt nedenfor Levajok. Elva fører
atskillig brevann fra Rastigaissa og er kaldere enn Tana. Derfor vil oppgangen av laks
være bedre i varme sesonger. Elvebunnen er lys og det er få kulper.

Utsjohka renner ut i Tana ved kommunesenteret Utsjoki i Finland. Laksen går ca 50
kilometer oppover. Vassdraget består av en rekke vann og det er helst i strykene
mellom disse at du finner de beste fiskeplassene.
Laksjohka renner ut i Tanaelva rett ovenfor Storfossen. Dette er en flott smålakselv
som strekker seg langt innover vidda. Ørret og smålaks.

Parti fra Laksejokka

Polmakelva renner ut i Tana like nord for tettstedet Polmak. Elva renner stille over
sandbunn og en del smålaks går opp til Polmakvann, der landegrensen mot Finland
går midt på vannet.
Luftjohka består mest av leir- og sandbunn. Det går en del laks og sjøørret ca 10 km
oppover.
Maskejohka
Den nederste mila renner stille over sand- og grusbunn, med en rekke fine stryk og
gode høler med ypperlige muligheter for fiske. Lenger opp forandrer elva seg til mer
stryk og steinbunn. Vassdraget er fiskbart langt innover vidda.
Og det finnes enda flere gode sideelver...

Gode fiskeperioder
De første fjorten dagene av juni kan gi meget gode fangster, men det er først i midten
av juni, når vårflommen er på retur, at fisket kommer i gang for alvor.
Mange lokale dorger fra båt i denne perioden. Men også sportsfiskerne på land får det
snart travelt. Når de virkelige store flakene av mellomstor og mindre laks siger
oppover i siste uke av juni og de to første ukene av juli, gjelder det å være på plass.
Husk mye backing! Fra midten av juli dabber det noe av, og laksen tar i denne tiden
bare små fluer pent servert.
Når det lir ut i august, blir det som oftest mindre vann i elva. Laksen tvinges til å
finne nye standplasser og den blir atter bitelysten. På sensommeren kommer også en
god del ny, grov hannlaks.
Fiskeregler
Tanaelva og lakseførende sideelver forvaltes av Fylkesmannen i Finnmark.
Fisketid
Start 1. juni, slutt 20. august i hovedelva. I sideelvene inkludert Iesjohka og
karasjohka stanser fisket for tilreisende 10. august.
Fisket er forbudt fra søndag kl 18 til mandag kl 18 (norsk tid), unntatt på strekningen
fra Tanamunningen opp til Langnes.
Ved Tanamunningen, på den ca 4 km lange strekningen opp til Langnes, er det ikke
tillatt å fiske med stang før 15. juli.
Sjøørretfisket starter 15. juli og strekker seg til 31.august for tilreisende fiskere.
Denne sonen går fra munningen og opp til Rustefjelbma/Harrelv. Det er i perioden
20.-31.august ikke tillatt å bruke klepp. Villaks skal slippes ut igjen.
Fiskekort
Tana vassdraget har tre ulike fiskekort:
Det grønne fiskekortet gjelder for riksgrensestrekninga, også på finsk område ved
fiske fra båt. Ved fiske fra finsk strand, må finsk fiskeravgift betales. Fra og med 20.
juni til og med 20. juli gjelder det grønne kortet ikke fiske fra strand på skiltet
strekning ved Storfossen.
Det gule fiskekortet gjelder for den norske, nedre del av Tanaelva og de norske
sideelvene så langt det går laks eller sjøørret.
Det blå fiskekortet gjelder for fiske fra strand på skiltet strekning ved Storfossen (på
merket strekning fra nedenfor Boratbokča opp til Jalve). Dette kortet selges i
perioden 20. juni - 20. juli, og kun 35 kort pr døgn på hver side av elva. Kortet
gjelder fiske med fluestang fra strand fra kl 18 til kl 06. Fiskekortet gjelder også fiske
fra strand hele fiskedøgnet på resten av riksgrensestrekningen.

På norsk side selges det blå kortet bare fra Storfossen camping. De som bor på
campingplassen har fortrinnsrett dersom det er flere enn 35 som vil kjøpe kort.
Norske og finske borgere må kjøpe døgnkort i sitt eget land for fiske fra land på
riksgrensestrekningen.
Fiskekort-priser
Døgnkort 150 kroner for fiske fra strand, 300 kroner for fiske fra båt. Døgnkort 80
kroner ved Tana-munningen og øverst i Anárjohka. Døgnkort 40 kroner for
familiemedlemmer (ektefelle, samboer og barn under 16 år). Ved fiske fra båt skal
også roeren ha fiskekort. Fangstoppgave/depositum 100 kroner pr. kort, som
tilbakebetales ved levering av fangstoppgave, senest 31.august.
Desinfeksjon av fiskeutstyr
Tilreisende fiskere fra utlandet eller utenfra Finnmark, må desinfisere fiskeutstyret
før de får kjøpt fiskekort!
Alle fiskere som kommer fra andre vassdrag skal desinfisere alt sitt fiskeutstyr før de
fisker i Tanavassdraget. Kano og gummibåt skal også desinfiseres.
Fiskeregler for tilreisende fiskere
Personer som er fast bosatte i Norge kan fiske på riksgrensestrekningen, i de norske
sideelvene og i den nederste, norske delen av Tanaelva.
Personer som ikke er fast bosatte i Norge, kan ikke fiske i de norske sideelvene,
unntatt i Kárásjohka opp til samløpet mellom Iejohka og Kárájohka.
Særregler for Storfossen
På skiltet strekning fra nedenfor Boratbokča opp til Jalve gjelder følgende
begrensning ved fiske fra strand i tiden fra og med 20. juni til og med 20. juli:
Det selges maksimum 35 kort pr døgn i hvert land.
Det er bare tillatt å fiske fra kl 18.00 til kl 06.00.
Kortet gjelder dessuten for fiske fra strand hele fiskedøgnet på øvrig riksgrensestrekning.
Forbudte metoder og områder
Det er forbudt å fiske med reke, reketackle eller liknende redskap, og det er forbudt å
bruke fisk eller mark som agn. Krøking av fisk er forbudt. Det er forbudt å fiske
innenfor ledegarn i stengsel og i et område nærmere enn 50 m nedafor eller 10 m til
side for stengsel. Det samme gjelder nærmere enn 10 m fra settegarn.
Det er forbudt å fange laks, ørret eller røye mindre enn 25 cm. Vinterstøing skal
slippes ut.
Det er forbudt å fiske med stang fra strand i hovedelva 50 m ovenfor og 50 m
nedenfor utløpet av lakseførende sideelver. Fiske fra bru er ikke tillatt.

Det er forbudt å fiske på strekninga fra 50 m ovenfor til 150 m nedenfor
Karigasniemi bru.
Fluefiske fra strand
Fluefiske fra strand er tillatt i hele vassdraget, men ikke med dupp eller søkke (altså
bare med fluestang). Kun én flue på fortommen. Barn under 16 år kan fiske med flue
og dupp i hele fiskeområdet.
Slukfiske fra strand er bare tillatt på følgende strekninger
Fra Tanamunningen til Langnes, på skiltet strekning på østsiden av elva ved Tana bru
i tiden 1. juni til 31. juli.
På skiltet strekning ved øvre del av Storfossen, Ailestrykene opp til Levajok fjellstue,
og ovenfor Matinköngäs i Anárjohka/Skiehččanjohka.
På slukfiskestrekningene kan du også bruke flue og det er tillatt med dupp eller
søkke.
Fiske fra båt
Det er bare tillatt å fiske fra båt som eies av folk som er fast bosatt i elvedalen. Båten
skal ha registreringsskilt utstedt av lensmannen. Det er ikke tillatt å fiske fra
oppankret båt eller fra båt med motoren i gang. Ved fiske fra båt i den nedre norske
del av Tanaelva og i norske sideelver er det krav om lokal roer (minst 16 år gammel
og fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde). Også roer må ha fiskekort.
I Storfossen fra Bildanguoika i øvre del av Storfossen til nedenfor Boratbokča ved
Storfossen camping er det av sikkerhetsmessige grunner alltid krav om lokal roer.
På riksgrensestrekninga utenom Storfossen, gjelder kravet om lokal roer alle dager
fra kl 13:00 til 20:00 (norsk tid).
Innlandsfiske
Er du under 18 år og over 67 år, trenger du ikke å løse fiskekort. Ektefelle/samboere
betaler halv pris.
Fiskekort for innlandsfiske for personer fast bosatt i Norge utenfor Finnmark:
Tredøgnskort 75 kroner, ukekort 145 kroner og sesongkort 290 kroner.
Fiskekort for innlandsfiske for personer fast bosatt utenfor Norge:
Tredøgnskort 115 kroner og ukekort 230 kroner. Fiskekortet gjelder for innlandsfiske
med stang og håndsnøre på all statsgrunn i Finnmark, Troms og Nordland.
Adkomst til Tana
Fly Oslo - Kirkenes tar ca 2 timer. Bil Kirkenes -Tana 130 km.
For mer inngående informasjon, fluekastekurs og guiding i Tana, ta kontakt via
www.iversjaktogfiske.no
Fiskehilsen Stein Ivar Iversen

Vi tar med her enkelte nyheter som er lagt ut www.oslosportsfiskere.no siden forrige
nummer av FastFisk.
08.12.07 Strålende jubileumsmiddag på Håndverkeren.
Det ble en uforglemmelig aften i Håndverkerens tradisjonsrike lokaler denne
lørdagen i beste julebordstid.
Vi tror de aller fleste av de 50 deltagere på festen hygget seg i det som i mange år var
Sportsfiskernes høyborg - Håndverkeren.
Meget god mat: røkt reinsdyr, ishavsrøye og multekrem ble servert etter vor-drinken i
salongen. Hallvard Lid ønsket velkommen og var særlig glad for at foreningens nestor og
æresmedlem Gunnar Aamodt var tilstede. Forøvrig var både kommunen (ved Jan
Fredriksen) og OFA (ved Emil A.ndre Os) tilstede og overrakte hilsner og gaver.
Jan talte om fremtiden og satsningen på barna. Stein fortalte om gamle dager, om
håndverekeren og hva foreningen hadde å stri med i de første hektiske årene av både
store og nasjonale kjernesaker på fiskefronten. Knut Vadholm var myndig og morsom
toastmaster.
Etter Jon Erlends takk for maten fra ungdommen, ble det kaffe og kransekake / bløtkake
med cognac / likør. Under kaffen underholdt Jørn Simen Øverli med flere morsomme viser
med opprinnelse Nordmarka.
Hyggelig kveld som vil bli husket og en verdig avslutning på jubileumsåret.

Fra vordrinken under jubileumstreffet i salongen på Håndverkeren (foto: Marius Warnken)

25.11.07 Røyetur til Hadeland
Kjempevær og bra røyebet denne niovemberdagen.
Jan, Per og undertegnede dro så langt innover Øståsen som veien gikk.
Vi var litt spente på hva snøen fra siste natt ville bety for bettet. Første røya kom raskt på
isen.
Traff en annen fisker som hadde noen gode tips for senere turer.
Ialt ble det 42 røyer og 10-15 abbor på oss 3 tilsammen:

24.11.07 Abbortur
Mye bra abbor på Heiavannet idag.
Kjell Kolstad, Arvid Andersen og undertegnede avtalte å møtes på Heiavannet for å prøve
abboren idag. Det begynte bra i flott vær, hadde ikke før sluppet ned pimpelen så var
abboren der.
Det dabbet av ut over dagen, det kom snøvær like etter at vi dro ved 13.30 tiden.
Kjell lurte den største, 885g.

20.11.07 Sesongens første isfisketur.
Isen har lagt seg på mange vann på Hadelands Østås
Deltagere var Jan, Knut og Harald.
Det skulle være "røyetur". På første vannet vi besøkte, så isen litt for skummel ut, så vi
endte opp på Ognilla, hvor det var spor etter andre fiskere. Det var ca.10cm med stålis.
Røya uteble, Jan fikk en liten ørret, det var alt. Men en fin dag var det.
På hjemveien kjørte vi om Gran og "Lille Jarenvannet", der satt det pilkere ute på
godplassen, og Jan var nede å sjekket isen med øksa, ca 10-12 cm,
Så nå er vi i gang.

10.11.07 Fin lørdag på Sjøstrand
8 mann fra foreningen hygget seg i pent vær og brukbart fiske på Sjøstrand
Bålet og kaffen var på plass fra tidlig morgen. Det fine været ble litt ødelagt av en sur vind
utover dagen.
Noen hadde fine poser med torsk og små sei med seg hjem. Det ble også tatt sjøørret,
men de ble satt ut igjen. Største torsk var på 2,6 kg. Odd Barra tok den.

20.10.07 Gode jobbeøkter på Preuthunhytta
Kjelleren ryddet og råttent kjellertak revet og bygget opp igjen.
I løpet av 2 lørdager er råte og uhumskheter i kjelleren på Preuthun forvandlet til et
hyggelig kjellerrom med nytt tak.
I løpet av lørdagen 13.10 ble kjelleren under stuen på Preuthunhytta klargjort for nytt tak.
Det gamle soppbefengte og råteinfiserte taket er revet og brent og kjellerområdet ryddet..
Det viste seg å være glasssvattmatter bak bordkledningen noe som opplagt har reddet
takbjelkene i å bli tilsvarende utsatt for fuktighet og råte som resten av taket. Det var en
lettelse å se friske takbjelker. Det gjorde jobben med å legge nytt tak enkelt og ikke minst
rimelig.
Rommet ble satt på tørk i en uke (vifteovn). Lørdagen etter - 20.10 gjøv Kåre Larsen og
Halvard Dahlen løs på fornyelsen, med Stein Wines, Jan Johnsen og Harald Hovde som
håndtlangere. Antiparasitt på bjelkelaget, ny glavaisolasjon og fuktsperre i taket, var
grunnresepten før skyggepanel ble skutt på plass. Meget bra Kåre og Halvard !
VI nevner til slutt at den gamle rustne peisluken i kjelleren også er brukket opp og sot og
gamle brente teglsten raket ut. Dette har neppe vært gjort de seneste 30-40 årene skal vi
dømme etter mengdene sot. Vi tipper det blir mye bedre trekk i peisovnen etter dette.
Skal du låne hytta i høst / vinter ? Snakk med Jan eller Stein.

26.09.07 Flott laks i Sandvikdsbukta
Ulf Erik med Flying start på Sjøfisketuren
26.9 var det tur med Oslo Sportsfiskere til Langåra. 8 mann stod klare for å reise ut med
båt fra Sandvika. Mens vi stod der og ventet på båtsjefen, slengte jeg ut flua for moro
skyld. Et 10-15 meters kast. Begynte å dra inn og jammen klaska det på noe digert på den
store clouser'n. Etter litt kjøring av fisk under brygga og under en båt eller to, og nesten
rundt en kjetting, kom fisken ut i åpent farvann igjen. Etter litt gled fisken inn i håven. Se
bilde nedenfor.
Viste seg å være en laks på nesten 6 kilo... Gikk vel å surra rundt i havna der i påvente av
å ta seg en tur opp i elva... Eller kanskje den nettopp hadde vært i elva? Hva vet jeg, har
aldri fått lax før. Ihvertfall, etter litt førstehjelp, svømte den noe omtåket ut i fjorden igjen.
Ute på Langåra var det temmelig dødt. Var veldig mye brisling og noe alke, men lite rovfisk
i farta. Ble vel tatt noe gjel, smålyr og småtorsk. Også ble det mistet en ganske stor
sjøørret. Men været var veldig bra, så det var en fin tur.

Sommertur 2008
Av forskjellige grunner gjør vi årets sommertilbud ganske enkelt. Vi åpner for
fleksibelt besøk på Preuthun-hytta i tiden 21.6 til 29.6.
Det er altså fritt frem for å være en eller flere dager på hytta ved Skjervevannet
i denne perioden sammen med andre fra foreningen. Vi har tidligere omtalt stedet
som et godt fiskeområde og med et glimrende turterreng. Sommeren 2006 var flere
av den harde kjerne på plass på hytta og høstet av hva nærvannene gav og de litt
fjernere vann nesten gav.
Erfaringene var såpass gode at vi forsøker igjen, kanskje med en litt mer fleksibel
løsning. Det vil til enhver tid være minst en tilstede fra styret for å organisere
praktiske ting som mat og drikke, kart og turbeskrivelser.
For å få en viss oversikt, vil vi gjerne, nærmere sommeren, ha et lite innspill fra
potensielle deltagere så vi får en viss peiling på belegget nevnte uke. Med en
sengekapasitet på 14 skulle det ikke være behov for å avvise noen vil vi tro.
Interesserte bes melde seg til den Hadelandsfrelste sekretær Stein Wines for nærmere
informasjon.

Vi ser parti fra Skjervevannet sett mot sør-vest. Nydelig vann. Og vi har båt !

Jubileumssang for Oslo Sportsfiskere
75-års jubileum 2007
Mel: Tyraleri,tyralera
Tekst ved ”fiske-enkene” Bjørg Andersen og Anne Britt Wines
Fremført under jubielumsmiddagen 8.12.2007

I dag er vi samlet til sportsfiskerfest. Tyraleri, tyralera.
Og her er det gjester fra øst og fra vest.
Tyraleri, hurra!
Sportsfiskerklubben den er 75.
Vi feirer den orn’tli’ med fynd og med klem.
Tyraleri, tyralera – tyraleri , hurra!
I styret der sitter en kjekk guttegjeng. Tyraleri, tyralera.
Han Jan styrer skuta, Stein skriver på spreng.
Tyraleri, hurra.
Kasserer’n er Erik, og Per følger med.
Og resten av styret er der det skal skje.
Tyraleri, tyralera – tyraleri, hurra!
Alle: Hvem drar ut i skogen med sekk og med stang?
Gutta: Jo det er vi, jo, det er vi!
Alle: Og hvem kaster snøret ut gang etter gang?
Gutta: Jo, det er også vi.
Alle: Men hvem sitter hjemme og venter på mat?
Og skreller poteter og setter frem fat?
Jentene: Jo det er vi, ja det er vi. Ja, det er faktisk vi.

Alle: Hvem setter ut ørret så fisking går an?
Gutta: Jo, det er vi, jo, det er vi.
Alle: Og hvem holder oppsyn med Nordmarkas vann?
Gutta: Jo det er også vi.
Alle: Og hvem tar med barna på turer på is
og lærer dem pilking på sportsfiskervis?
Gutta: jo, det er vi , ja det er vi. Ja, det er faktisk vi.

For gutta er Dammen et fast møtested. Tyraleri, tyralera.
Der tar de med stang og får være i fred.
Tyraleri, hurra.
Til Preuthun går turen med hammer og tang.
Jentene: Mens vi sitter hjemme, og dagen blir lang.
Tyraleri, tyralera – tyraleri, jaja.
Ja, Sportsfiskerklubben er topp, kan man si. Tyraleri, tyralera.
Den er sosial og har mye å gi.
Tyraleri, hurra.
Vi hever vårt glass, i et hyggelig lag.
For stort jubileum blir feiret i dag
Tyraleri, tyralera – tyraleri, hurra!!

Fra middagsbordet, her under kaffen (foto: Marius Warnken)

Blank side ! (men et par pene ørretbilder fra Finnmark tåler vi vel (foto ved Jan Johnsen)

Ikke noe å si på kondisjonen her ! (foto nedenfor: Ulf Erik Forsbakk)
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