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Formannen har ordet
Igjen er det blitt høst:
Sommeren er over, og vi nærmer oss høst/vintersesongen med møter og fisketurer.
Langåra turen går som vanlig, hvis båten kommer på vannet. Sjøstrandturen likeså. Ta
en titt på oversikten i bladet, eller på nettet.
Møtene i høst har også fine temaer. Fisketur i California. (Ikke etter Bay Watch babes,
men etter flott ørret). Fluer, og fiskemetoder står også på agendaen. Julemøtet nærmer
seg. Husk å ta en titt i fryseren, og se om det er noe som kan brukes. Er det noen som
har noe liggende, så ta kontakt med styremedlemmene.
I år har fiskesesongen for min del vært veldig variert. Fra en omtrent fisketørr kanotur
gjennom marka i juni, til store oppturer på den årlige Finnmarksturen.
Tok ingen over kiloen på mitt ’faste’ vann, men fluefiske etter 800g – 900g er heller
ikke å forakte. Våren var noen uker senere enn vanlig, så det kan være grunnen til at jeg
opplevde et spennende fluefiske med en rekke tilslag. Prøvde også aktivt nymfefiske
for første gang, med veldig godt resultat. Fluestanga brakk så jeg hadde en hel dag uten
fluemulighet. Men Orvins-garantien virket, og jeg fikk ny stang etter en uke når jeg
kom hjem.
Det er også et røyevann som blir besøkt årlig nordpå. Her har vi fulgt fisken fra 350g til
550-600g. Fangstene har vært relativt stabilt gode. Forrige gang vi var der, var det
derimot dårlig. Vi var spente da vi tok en tur i år for å se om det kunne være noen igjen.
Ja ! 20 røyer mellom 500g og 850g. Pluss mange 300g – 500g. En fantastisk fiskedag
som vil bli husket lenge, og ikke minst på tørrflue. Det er første gangen jeg har opplevd
nisevak på hvert kast. De seks første var jeg for ivrig på, og snappet flua unna før
fisken tok. Adrenalinet kokte. Litt av en opplevelse.
Preuthun hytta:
Årets fellestur gikk nok en gang til Preuthunhytta. Vi hadde åpent hus. Interessen var
laber. Neste år må vi velge ut et sted, som kan interessere flere. Dugnadene går greit,
og vi er nå ferdig med det planlagte vedlikeholdet. Dette er første gang på mange år.
Planen for kjøkken og baderom ligger i bero på bedre økonomi.
I år var det kun småting som ble reparert. Dessverre er tuntreet i ferd med å dø. Her har
vi litt av en oppgave foran oss. Treet er enormt stort, og må hugges fra toppen og ned.
Dammen:
Opprustingen av dammen går sin gang med dugnadene. Det vi nå må konsentrere oss
om nå, er ny bu på dammen. Det har ikke kommet inn noen forslag eller meninger om
ny bu etter oppfordringen i forrige nummer av fast Fisk. Sitat under.
” Hva skal vi gjøre med bua? Som jeg har begynt å nevne i alle sammenhenger, må vi
tenke på helårs bu på dammen. Fjellveggen bak bua må sikres, grunnen under bua er
ustabil, så vi har utfordringer. Er det noen som har ideer, så mottas disse med glede.
Styret mottar gjerne forsalg til ny bu i form av tegninger, både innvendig og utvendig.
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Tenk også på hva bua skal brukes til, og vedlikeholdskostnader. Det er viktig også å få
med seg at bua ligger i et friområde.”
Det er litt synd at ingen av medlemmene er engasjert i klubbens hjerte og sjel. Håper
denne påminnelsen kan skape litt mer engasjement.
Eller har høstregnet laget flom i Holmendammen. Det er første gang jeg har kommet til
dammen hvor bryggene var dekket av gjørme og kvist. Hele dammen vår full av kvist
og kvas. Vannet hadde gått helt inn til bua.
Tight lines
Jan

Formannen med en
skikkelig ”kubbe”
fra Finnmark i fjor,
da han innimellom
tillot seg å bruke
sluk !
(foto: Ulf Erik
Forsbakk)
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Klubbmøter Oslo Sportsfiskere høsten 2008
Medlemsmøtene holdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66.
Møtene begynner kl. 1900.
Vi har summarisk satt opp høstmøtene etter samme mønster som tidligere.
Det første møtet er viet fluefiske. Vi har lagt vekt på hvilke fluer som ofte gir fisk,
hvordan de bindes og hvordan benytte dem i praktisk fiske.
I det andre møtet får vi vite litt om fiske etter ørret i California. Ikke det vi vanligvis
forbinder med California, men staten er stor med ville fjell i øst (Sierra Nevada).
Stram Line har begynt å markedsføre turer hit. Vi får Jan og Tom Ridd til fortelle mer.
Julemøtet er tilbake på sporet: selvfisket og selvlaget. Gi melding til styret om du har
noe fra fiskesesongen i frysen som du vil dele opplevelsene med på julebordet. Alt fra
rakfisk til gjeddekaker er vi selvsagt takknemlige for. Trad. julemat som ribbe og
medisterkaker vil bli tatt hånd om.
Møtene våre er hyggelige og uformelle. Julemøtet en kulinarisk opplevelse. Vi
oppfordrer alle som vil høre gode foredrag eller bli kjent i vårt gode miljø om å komme
på møtene. Spesielt hyggelig om våre kvinnelige medlemmer finner veien.
Vi nevner at styret har begynt å tenke på andre steder å holde møtene enn på Tåsen.
Men det skal klaffe med å være sentralt, enkel adkomst og ikke for dyrt. Vi er
mottagelige for ideer.
MØTER:
Torsdag 9. Oktober
”Mine beste fluer til praktisk fiske”.
Om alt går etter planen får vi ”en dugandes fisker” til å vise oss sine fluer, hvordan de
bindes og hvordan han selv fisker med dem.
Torsdag 6. November
”Ørretfiske i California”
Jan og Tom Ridd fra ”Stram Line” forteller om de mulighetene California gir for
ørretfiske. De vil også informere om de turene de arrangerer for interesserte.
Torsdag 4. Desember
”Julebords-møte”
Med mat fra egne fangster og tilberedninger. Vi holder prisen fortsatt på kr. 150.- pr.
pers. Og her er det lov til å ta med ”dama” eller ”typen”.
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Andre klubbaktiviteter
Helg 19 - 21.september Harrtur til Rena (Glomma).
En av høstens tradisjonelle begivenheter. Vi fortsetter de tidligere års gode Rena turer.
Turene er populære ved sitt sosiale innhold og det faktum at det er fisk å få. I år hadde
vi tenkt å gjøre en vri med en litt annerledes Rena / Trysil tur, men det endte med ”the
same procedure…. ” . Never change a winning team, heter det seg men neste år vil vi
dog forsøke en viss fornyelse.
Turen i år blir med avreise fredag 19.9 til Kvile camping, med hjemreise søndag. Vi
samler oss i noen biler. Påmeldinger til Jan Johnsen, tlf. 90898205. Se annonseringen
som har ute på nett en tid: www.oslosportsfiskere.no.
P.s Denne aktiviteten er nok avviklet når bladet er i trykken.
Torsdag 25. september (?)

kl. 17 – 21 Sjøfisketur til Langåra, Vestfjorden

Lars Bernhoft Osa frakter oss ut fra neset nedenfor Sandvika musikkskole. Adkomst
via E18. Ta av til høyre før Sandvika og så til venstre over den karakteristiske broen
over E18. Deretter ned til høyre og parkeringsplassen rett ved sjøen. Lars har plass til 8
i båten så her er det først til mølla. Båten går kl. 1700. Hjemreise ca. kl. 2100. Si ifra til
formannen om du blir med. Jan har mobil 90898205. I fjor fikk Ulf Erik en laks
allerede før båten tok av fra land !
Igjen: Følg med på nettet for evnt. endringer i programmet. Den angitte dato er noe
usikker.
Lørdag 8. november

Sjøfisketur til Sjøstrand på Hurumlandet.

Her er det som før fritt oppmøte på Sjøstrand ved badeplassen. Kjør Slemmestadveien, riksvei 165, forbi Vollen i Asker og ta første til venstre etter Elnesveien. Du
treffer Jan og Harald med kaffen og bålet fra kl. 0900 på gressletten mot sør,
nærmere VEAS. Været kan vi ikke rå over og vi ser ikke bort fra en ny Sjøstrand-dag
med regn og vind.
Uansett vær har disse turene vært trivelige og det har vanket både torsk, lyr, sjøørret
og flyndre.
Fluebindekurs for medlemmer.
Nærmere annonsering i neste nummer av FastFisk. Aktuell tid blir februar/mars. Følg
med på www.oslosportsfiskere.no eller i neste nummer av FastFisk.

6

Isfiske
Sesongen nærmer seg faktisk. Vi har de senere år igjen fått et aktivt isfiskemiljø i
foreningen og det vil ikke mangle på turer / konkurranser. Mange turer er væravhengig. Derfor tas de litt på sparket. Viktig at du følger med på nettet og isfiskesidene til Harald Hovde, så kan du hekte deg på. Jarenvannet og Steinsfjorden er
populære mål.

Klubbaktiviteter høst 2008
Her kommer aktivitetsplanen for høstsesongen.
Følg også med på nettsidene (www.oslosportsfiskere.no).
September 19 – 21

Oktober

To. 25.

Sjøfisketur Langåra. Kl. 17 – 21 fra Sandvika
musikkskole

To. 9.

Klubbmøte. ”mine beste fluer og hvordan fiske med
dem”. En av våre dyktige fiskere binder fluer og
forklarer fiske.

(Sø 26.)

Dugnad Preuthun. I år blir det ikke noe. Behovet er
begrenset til å ta opp båten og kanskje felle et tre eller
to. Dette blir i så fall gjort av styret søndag 26.10 hvis
det ikke kolliderer med Sik-aktiviteten i ”kanalen”

November Fr - Lø
31 -1.11

Desember

Harr tur. Kvile Camping Rena. Påmelding til Jan
Johnsen

Sik-fiske på Krokskogen.
Vi arrangerer for OFA-medlemmer (og OS-gjester)
en kveld og natt med Sikfiske ved kanalen mellom
Storflåtan og Vesleflåtan. Påmelding formannen.

To. 6.

Klubbmøte. Ørretfiske i California. Jan og Tom Ridd
fra Stram Line kommer og vil også orientere om evnt.
turtilbud.

Lø. 8.

Torsketur Sjøstrand. Parkering ved badeplassen. Bålet
med kaffen på stranden til høyre er klar kl. 0900.

To. 4

Julebord. Vi treffes til selvlaget fisk i varianter på
Tåsen. Påmelding til Erik Andersen (95223194)
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Årsmøtet Castinggruppen 28.4.2008
Årsmøtet ble i år avholdt mandag 28.4 på Bakkekroen ! Tilstede var styret i OSC og
noen ganske få medlemmer i OS, herav formannen.
Til behandling var årsmeldingen, regnskap og valg.
Årsmelding for Oslo Sportsfiskeres Castinggruppe – 2007
Castinggruppen har for tiden ingen aktive kastere. Men flere av medlemmene deltar på
enkeltstevner i Casting eller fluekasting. Flere av medlemmene har dessuten sentrale
verv innenfor Norges Castingforbund, og virker som hjelpemannskap eller instruktører
for det sentrale forbundet.
Castinggruppens medlemmer er også aktive som instruktører for Oslo Sportsfiskere,
som er castinggruppens moderforening.
Castinggruppens virksomhet i 2008 var i all hovedsak knyttet til avvikling av NM i
fluekasting som har blitt arrangert på Holmendammen de siste åtte årene. NM i
fluekasting arrangeres i samarbeid med Norges Castingforbund.
Castinggruppen har også vært medvirkende til finansiering av oppussings-arbeider på
Holmendammen i regi av hovedforeningen.
Castinggruppen håper å kunne øke aktivitetsnivået i fremtiden. For øvrig setter styret
stor pris på at NM i fluekasting også i 2008 vil bli holdt på Holmendammen.
For styret: Hans Thorsen, formann i Oslo Sportsfiskeres Castinggruppe.
Regskap og Balanse 2007
Inntekter
Renter
Utgifter
Adm.utgifter
Finansutgifter
Resultat
Overskudd

4729,43
750,00
35,00

Eiendeler
Kasse
DNB
Fordringer
Egenkapiutal og gjeld
Egenkapital 1.1.07
Overskudd
Egenkapital 1.1.08

785,00
3944,43

459,50
52.105,13
3.742,00

56.306,20

52.362,20
3.944,43
56.306,63

Revisor: Trine Elise Frantzen.
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I Castinggruppens styre har sittet:
Hans Thorsen (formann) , Norvald Langeteig (kasserer), Bjørn Anders Forberg
(styremedlem og sekretær), Hallvard Lid (moderforeningens repr.) og Thomas
Revheim (styremedlem)
Valg
Årsmøtet vedtok gjenvalg av styret med unntak av Revheim som trer ut. Inn går
Hans Thorsens samboer og Anders Forbergs samboer som vil tilfredstille
Idrettsforbundets krav til kvinneandel i styret.
Nedenfor ser vi fra NM på Holmendammen i år. Her Presisjonskasting fra søndre brygge.
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Gutta på tur !
Lærdalsfjella kaller jeg det. Området mellom Borgund, Hemsedal og Ljungdalen.
Bjordalen er kanskje kjent for noen. Her skulle det være godt fiske, hadde kasserer og
superfisker Erik Andersen (som har hytte i Hemsedal) hørt, og vi vet jo at Erik har dratt
mye bra fisk ikke langt unna.
7 mann fra foreningen + Eriks sønn dro tidlig i august innover og oppover anleggsveien
fra Borgund. Helt opp i 1400 meters høyde. Der fordelte vi oss på 2 hytter 3 – 4 km. fra
hverandre og fisket i 4 dager opp og ned de nærværende og litt lenger unna vann. Men
akk ! Største fisk var 600 hg, og så var det 4 - 5 på oppimot ½ kg, men så var det jevnt
slutt. De fineste fiskene ble gjemt til felles gourmetmiddag fredag.
Men du verden så mye stekefisk vi fikk. 200-250gr. Spesielt i de nedre vann hvor også
bonden tillot oss prøvefiske med finmasket garn var det mye fisk å få. Men altså smått
og med noen hederlige unntak, gjennomgående mager fisk. Konklusjonen var at her
fiskes det for lite, rett og slett. Garn og tynningsfiske kan kanskje hjelpe. Flott natur,
absolutt, og fine turer i fjellet var utkommet av turen. Kanskje kommer vi tilbake og
konsentrerer oss om vannene lengst unna ? Eller kanskje er det bedre litt lenger vest
mot Aurdal og Østerbø ? Vi har ikke mistet trua helt !
Nedenfor sekretæren midt i smørøyet !
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Sommertur til Snåsa
Det er langt til Snåsa. Fryktelig langt!
Etter 10-11 timers kjøring oppover Østerdalen, Røros , Selbu, Stjørdal og Steinkjer
kom Bjarne Fenn og jeg frem til Mortens hus midtveis ved Snåsavannet. Været var fint,
hadde vært fint i lang tid, og fortsatte å være fint så lenge vi var der. For fint for
sportsfiske! Snåsaørreten hadde gått til bunns!
Vi prøvde med alle tenkelige fiskemetoder: sluk, flue, mark- og markdrag, oter og
andre usportslige metoder. Litt ørret fikk vi, den største på ca. 700 gr. Bjarne tok den på
sluk. Den sikreste metode var garn. Da ble både middag og noe i frysen sikret. Vi
hadde hatt et fabelaktig fiske året før, men det var i begynnelsen av juli. Nå var vi i
begynnelsen av august.
Det var nesten ingen vak å se i vannet, og de mindre småelvene/bekkene var så godt
som tørre. Snåsavannet med omland er normalt et fint fiskeområde, med stor fisk av
ypperlig kvalitet. Det finnes også flere campingsplasser og annet husvære, både for den
enkelte og grupper ( for eksempel foreninger som vår). Det er da også mange fiskere
som besøker stedet. I år klaffet det ikke for Bjarne og meg. Godværet får ta skylden.
Hallvard Lid

Nedenfor: Sjøormen i Snåsavann (sakset fra nettet)
Kom opp av vannet
Bildet tok Einar Johannes Sandnes 3.
juli 2005 da han og kameraten Arnt
Erik Jåma var på en av sine mange
fisketurer ved Snåsavannet. De hadde
satt seg ned for å nyte finværet og en
kopp kaffe.
Plutselig oppdager de noe som
kommer opp av, det til da, blikkstille
vannet.
– Det var litt krusninger i vannet før
det kom noe opp av vannet, og derfor
snur jeg meg. Det var ca. 15-20 meter
unna der jeg var. Jeg tok opp
mobiltelefonen for å ta et bilde, og da
jeg hadde gjort det var det jeg så
allerede borte, sier Sandnes til
adressa.no.
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”Hallo Alf”
Fiskeminner fra Femundmarka 1967.
En av foreningens nestorer, Alf Sorknes, har sendt oss denne stemningsrapporten fra Femunden.

Husker du hvor grønt og klart vannet er i Lille Vansjøen ? når du bare sitter på en stein
en solblank dag, og det liksom er for fint vær til å fiske.
Du bare sitter og koser deg og koker litt kaffe, eller du koker et par røyer som er så fine
og ferske at de bare smelter i munnen.
Men så har du dager ved vannet hvor det blåser og regner ganske kaldt og surt, men da
er det røyevær gutt. Det er bare å sette på det tøyet som er i sekken, få ryggen opp mpot
vinden og holde ut. Det hender det blir både 30 og 40 en slik dag, og så godt som det er
å komme inn i torvbua etterpå.
Andre dager får du lyst på å prøve ørreten i Rogshåen, det er bare å slenge brød, smør
og kaffe i sekken, og en time senere er du ved store Rogen. Utfallsoset bør fiskes nøye
særlig hvis du har vind i ryggen, så får du medvind i kastet. Så kan du gå hundre meter
nedover så har du en ypperlig plass hvor jeg tok min største ørret, 4,1/2 kg. Her nede
passer det fint med kaffe. Og så må hver odde prøves i Rogshåen. Siden er det en
elvestubb til lille Buddhåen – Svenskehølen – Store Rundhåen – lille Rundhåen –
Storfiske – Klyfthåen – Steinhåen – Buddhåen – Gromkulpen – Greslihåen – og så
ender du ved Roasten. På oppturen kan du jo prøve Åbbortjern, det er fin ørret der
også.
Som du skjønner så er det Femundmarka det dreier seg om. Det er den samme lysten
som kommer hvert år når det lir mot vår. Dedt er ikke bare fisken som trekker, det er
like meget ensomheten og roen som preger landskapet der oppe.
Hilsen ”Baker’n”
Nedenfor sakset fra nettet:
Uansett om fiske er en
lidenskap eller en hobby
finner du utfordringer i
Femundsmarka. I de utallige
sjøene og vassdraga, er det
ikke bare ørret som biter,
men også abbor, røye, harr,
sik, lake og gjedde.
I Revsjøen og Styggsjøene
dominerer harr, abbor og
gjedde. I Grøtåa, Mugga,
Røa og Rogen finner du
mest ørret
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OS for 50 år siden
Det er morsomt å bla i historie – og foreningens historie er lang og innholdsrik. Ikke
minst FastFisk har gjennom årene helt fra 1951 bidratt til å bevare historien. Før den tid
var det ”Stangfiskeren” som i en viss grad bidro til historikk, men først og fremst må vi
bla i gamle styreprotokoller som heldigvis i stor grad er inntakt.
Er det noe å berette fra 1958 ? Ja masse, men ikke alt er interessant i dag . Og kan vi
lære noe ? Ja, det er f.eks alltid noe å plukke opp fra regnskaper. Økonomien har vært
anstrengt i svært mange år i Foreningens historie, ikke minst fordi aktivitets-nivået og
ambisjonene har vært større enn evne til å finansiere. Her tør jeg si at dagens forening
har gjort det bedre (på tross av fjorårets og årets baksmell etter investeringene på Hdammen).
Vi leser at 1958 gav et overskudd på kr. 435, men dette året kom det ikke ut noe vanlig
”Stangfiskeren”. Man måtte nøye seg med en registerbok. 69% av utgiftene ble
behagelig dekket av kontingentinntekter, 22% av overskuddet fra St.hans-tilstelningen
på Holmendammen. Denne aktivitet gav i mange år gode inntekter men ble etter hvert
overtatt av Riis Lions. Til sammenligning dekker dagens kontingenten bare ca. 25% av
utgiftene, mens kastekurs, utleie av dammen, salg på dammen og gode bidrag fra NJFF
dekker resten og vel så det.
Vi leser videre at Preuthunhytta blir stelt godt med. I 1958 ble det gjort betydelige
investeringsarbeider, men besøket glimrer med sitt fravær. Altså omtrent som i dag. En
artikkel fra to begeistrede besøkende (2 unge damer fra foreningen !) stusser over
mangelen på gjester og at det stadig vekk er ledig for dem. Stedet er jo en drøm, eller
som de harselerer med ”et hvilehjem for utslitte sportsfiskere”. I 2008 har vi dog hatt
bra besøk på hytta. Siste helg i august var det faktisk 3 kolliderende liebhabere, 2 nye
og et etablert medlem. Flott !
I 1958 var det 23 OFA-lag fra foreningen med ca. 100 medlemmer. Likevel klager
oppmannen (Jac Dahl) over at det burde være flere. Et tankekors. I dag har vi vel kun
25 OFA-medlemmer.
I 1958 svingte Aksjonsutvalget mot Oslofjordens forurensning seg til nye høyder.
Utvalget som ble dannet og i stor grad styrt av OS fra tidlig 50-tallet fikk en ny
avlegger: Akerselvas venner. Og innflytelsen overfor Oslo Kommune var stor.
I mars 1958 var det pilkekonkurranse mellom Arbeidernes og Oslo Sportsfiskere på
Bogstadvann. Her stilte utrolige 83 menn (og kvinner) fra OS og 76 fra AJFF.
Arbeidernes vant konkurransen, men samlet vekt var beskjedne 8,9 kilo.
Slik kunne jeg fortsette, men lar pennen hvile. Mer i neste nummer (om man synes det
er OK ?)
Red.
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Hvor er dette ?
Bildet forrige gang var fra Hakloa Øst, et vakkert sted med historie i marka. Stedet har
stått ubebodd lenge, men er en perle i marka om du finner frem. Ses greit fra veien på
vestsiden av Hakloa. Løvenskiold har pusset opp stedet antagelig med tanke på utleie,
men fortsatt ligger det øde og forlatt med særlig uveisom adkomst. Odd Eriksen var
raskest til å kjenne igjen stedet. OS-krus er belønningen.
Det neste bildet, nedenfor, er fra et sted lenger vest og nord. Stedet er bebodd og i drift.
Et velkjent sted for den drevne markatraver. Fantastisk skiterreng.

Foto: Stein Wines
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Innmeldt fangst !
Den 1. september 1950 innløp det en melding fra Inspektøren for ferskvannsfiske til
vårt medlem Adolf Hatland om mottak av premie kr. 3,00 for innsendt auremerke !
(tilsvarer omtrent kr. 150.- i dagens penger). Brevet er gjengitt i faksimile.
Adolf fisket i september 1949 i Sandvikselven og fikk en liten tass i den såkalte
Trauhølen. ”Nei, den må vel ut igjen”, tenkte Adolf, men la straks merke til noe på
ryggen av fisken. Der var det festet en liten pose med teksten ”letter inside” og det var
altså en anmodning fra Fiskerinspektøren om å sende inn auremerket.
Kanskje noe å tenke på for OFA når det nå ser ut til å bli oppdrettsanlegg for sjøørrett i
Akerselven i de gamle lokalene fra 1920 som vannverket har ved utfallsoset av
Maridalsvannet.
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Sikfiske på Krokskogen.
Foreningens utspill overfor OFAs årsmøte i mars gav resultater. OS-styret tok opp
følgende sak:
"Oslo Sportsfiskere foreslår at det blir avsatt ett spesielt døgn til felles fiske av sik på høsten".
Forslagett er ment som et tilbud til alle lagsmedlemmer i OFA. OFA velger ut et vann med stor
bestand av småfallen sik.
Formålet med forslaget er først og fremst å ivareta de gamle markatradisjonene med sikfiske på
høsten. Siken ble satt ut som matfisk, og er derfor ikke naturlig art i markavannene. Siken trenger
stor utfisking for ikke å bli småfaallen og dominerende. Vi satser på de tradisjonelle fiskemetodene
hov, garn og eller storruse.
Ved et slikt fiske oppnår vi flere mål. Et sosialt treff for alle lagsmedlemmer i OFA, som kan være
viktig for trivselen for lagsmedlemmene, samt en gylden mulighet til kultivering i det vannet som blir
valgt.
Selve gjennomføringen kan være i form av en overnattingstur der vi steker/røker fanget sik, og
ivaretar de gamle mattradisjonene.”

Dette ble godt mottatt av OFA som kommenterer:
”OFA er i tillegg til å være den organisasjon som tilrettelegger for et best mulig fritidsfiske for folk
flest i Oslo-området, en viktig tradisjkonsbærer av markas historie innenfor kultivering og fritidsfiske
i de vann og områder vi har forvatningsansvaret.
Forslaget innehar en sosial dimensjon ved at det skaper engasjement og inkludering blant
lagsmedlemmer. Styret er derfor positiv til at det i samarbeid med berørte rettighetshavere
gjennomføres et arrangement med tradisjonelt sikfiske hvor også forslagstilleren trekkes inn i
arrangementet.”

Og slik ble det ! Vedtatt med anmodning om at OS påtar seg ansvaret for arrangementet
i samarbeid med OFA og Løvenskiold. Vi har nærmest fått carte blance med
kjøretillatelser etc.
I praksis vil vi legge arrangementet til en fredag / lørdag etter stamfiske. Det betyr
enten 24/25 oktober eller 31 okt. /1 nov. Følg med på nettet om endelig dato. Stedet blir
kanalen mellom Storflåtan / Vesleflåtan med parkering ved Damtjern og en viss
skytteltrafikk inn med et begrenset antall biler. Foreningen vil i forkant av selve
fiskingen ha gjort i stand røkt / gravet fisk som kan nytes i forkant av fiske-aktiviteten.
Vi gjør i stand lavoer for overnatting av de som måtte ønske dette, og det er jo halve
moroa !
Det skal bli spennende å se tilslutningen til dette arrangementet.
Og så godt som røkt sik smaker da !
Hilsen fra Styret.
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Fangst statistikk elver i Osloområdet.
Knut Vadholm har sendt oss interessante statistikker over fisk tatt på stang i noen
lakseførende elver i Osloområdet. Vi gjengir tabellene uten kommentarer.
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Fra OFA’s nettsider sakser vi følgende som Dag Øivind Ingjerd skriver om fiske i Akerselva
akkurat nå (23.9.2008).
Siste lokkeflom i år går fra fredag 29.09 kl 12.00 og ut sesongen. Lørdag 23.09., ble det endelig
observert hoppende fisk i Nedre Foss. Lokkeflommen gav litt effekt sist. Det er kjempefint å stå og SE
på fisken som hopper i Fossen. Husk at det er totalfredet fiskesone mellom Grünerbrua og Nedre Foss.
Dette siden denne fossen er et naturlig vandringshinder for fisken. Nedenfor Grünerbrua varer
fiskesesongen ut september.
Det har omtrent ikke blitt tatt blankfisk i elva i år. Nå er det derimot muligheter resten av september.
Til slutt har det endelig kommet fisk opp fra sjøen, men det "koker" ikke uti der for å si det sånn..
Lokkeflommen varer til onsdag ca kl 12.00.
Husk å løse fiskekort for Akerselva og statlig fisketrygd, før man fisker laks og sjøaure i elva.
Viktig: Det er ikke tillatt å fiske i Nedre Foss (Bellona/Student-siloen) og ned til Grunerbrua (første
brua nedstrøms Nedre Foss). Nedenfor denne brua er det bare å fiske.
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Sommertur Jølstervannet ved Årdal ?
Vi tenker oss i Vesterled igjen, ikke langt unna Haukedalen hvor vi var på tur i 2004.
Vårt medlem Carl Stiegler har et sted like ved Årdal på nord-vest siden av vannet.
Det blir i tilfelle fiskemuligheter både i Jølstervannet og om ønskelig i Jølstra og i
vannene på fjellet innenfor Årdalsdalen. Hallvard og Stein fra styret var med på
prøvetur med Carl i sommer og sjekket ut stedet. Se annen artikkel i bladet.
Stedet til Carl er opprinnelig en gammel gårdsbygning med to uthus og det er
sengeplass til 8 – 10 deltagere. Her er det mao. først til mølla mht. til å melde seg på.
Endelig avgjørelse om vi går inn for dette tas av styret i høst.
Jølster er jo et kjent navn mht. ørretfiske, ikke minst i Jølstra, elven som renner ut fra
Vassenden og videre ned mot Førde. Helt nederst går det både laks og ørret. Fiskekort
for sone-3 er vel det mest aktuelle, som er hele nordsiden av vannet samt vannene i
Årdalsdalen (kr. 170.- for en uke). Jølstra er egen sone (også kr. 170.- for en uke), dog
utenfor lakseførende del. Sone 1-2-3 er kr. 350.- Da fisker du også i nord og østenden
samt fjellet i nord.
Vi tar sikte på, men altså med et visst forbehold, å reise uke 32, lørdag 1.8 – lørdag 8.8
Påmelding til Hallvard Lid, tlf. 22555421 eller e-post til sekretæren:
stein.wines@gjensidige.no.
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Fra www.oslosportsfiskere.no
07.09.09 Familiedager på dammen for de nærmeste
I løpet av 2 helger har O.S avviklet 2 familedager på Holmendammen med fiske og
fiskesti for barna. Hyggelig, men akk - for så få.
Man kan vel ikke akkurat si at antall besøkende var uhåndterbart disse dagene. Og slik var
det også i fjor. 10 barn første helg, 5 den neste, og det var foreningens egne barn !
Litt rart at ikke flere benytter en slik anledning til å bli kjent med fiske, få gratis servering av
hyggelige OS-veteraner og få være med på uhøytidelig konkurranse med premier. Vel var
7.9 på kollisjonskurs med Oslo Omlands Friluftsråds avslutning av friluftsuken på
Sognsvann, men likevel. Annonse i OsloPuls var på plass og Holmendammen viste seg
vennlig første helgen i det minste. De 10 barna fikk faktisk bra med fisk og vaflene gikk ned
på høykant. God stemning og mye humør.
7.9 var ikke like bra værmessig og møkkete vann gav dårlig fiske. Likevel trivdes de få
familier i hverandres selskap. Neste år må vi bare få markedsført aktiviteten bedre og vi må
unngå unødvendige kollisjoner. Planlegging er stikkordet, og aktiv kreativ tenkning i forkant
rundt annonsering og gjennomføring.
Uansett – det trofaste arrangørkorps skal ha honnør for innsatsen. Dere er uvurderlige.

26.08.08 Dramatisk OS-mesterskap på dammen
Dramatikken oppsto da Adolf Hatland inntok bryggene som kaster nr. 7 av 10
deltagere. Knut Vadholm ledet på dette tidspunkt med 28 m.
Adolf (87) vet vi er en rev med fluestangen og har ikke glemt gamle kunstner. Første kast var
ikke spesielt vellykket, 21.5 m. Så, ved det neste kastet ble nestoren bare stående med
stangen uten å gjøre mine til å kaste. Så, helt plutselig falt han fremover uten å ta seg for bang med hodet først i bryggene.
Forferdet strømmet vi til. Trodde mannen hadde tatt kvelden for godt, men heldigvis. Etter 10
– 15 sec i urørlig posisjon ble det liv i kroppen.
Blodig og forslått kom han til sans og samling ved bordet ved bua. Utrolig nok hadde verken
nese eller andre ansiktsdeler brukket. Ambulanse ble tilkalt og sønnen som tilfeldigvis var i
nærheten kom raskt til. Verre var det med ambulansen som ikke kom før etter 45 min. Det
var åpenbart for alle utenom 113 at Adolf hadde hatt et alvorlig illebefinnende av type
hjertesvikt.
Vi kan i etterkant melde at Adolf ble brakt til Legevakten, deretter til Diakon-hjemmet hvor
han var en uke til undersøkelser og restitusjon. Deretter til Ullevål hvor han har fått satt inn
pacemaker. Diaqnose hjerteflimmer. Adolf er nå ved godt mot og humør !
Klubbmesterskapet ble i all anstendighet avlyst.
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25.08.08 Jølster med potensiale
Hyggelig "prøvetur" til Jølster for å sjekke forholdene for evnt. klubbtur i 2009
Vi kan vel si Hallvard og undertegnede først og fremst ble betatt av Jølster og naturen.
Besøket på Carl Stieglers hytte(r) ved Jølstervannet i Årdal gav oss positive vibrasjoner !
Hyttene, 3 gamle sjarmerende restaurerte vestlandske tømmerbuer ligger helt nede ved
vannet med riksveien like i overkant. Ingen adkomstproblemer mao. Her er sengeplass til ca.
9 personer. Innlagt vann og strøm. Båt og garnrett (en smal sektor av vannet).
Fiskemuligheter ? Absolutt. I Jølstra var vi ikke heldige og fikk kun noen småtasser, men her
går det storfisk, antagelig tidligere på året. I selve Jølstervannet er det mange mulige
fiskeplasser for slukfiske. Vi rakk bare å prøve noen få. Innerst ( i nord-vest) er det innløp av
en elv direkte fra Jostedalsbreen. I oset her tok Carl 4 flotte blanke ørreter (4 hg) på kort tid
en av dagene. Vannet huser storfisk men er ikke lett å ta. På fjellet er det et flere spennende
vann. Sekretæren tok et par ørreter i ett av dem som også er godt egnet for
fluefiske. Adkomsten er imidlertid ikke for hvem som helst. Fra vei er det en time å gå
temmelig bratt oppover på dårlig sti. Et av de andre enklere tilgjengelige fjellvann fikk vi ikke
prøvet.
Vi kommer tilbake med mer om stedet i FastFisk. Styret vil drøfte om dette blir neste års
turalternativ i løpet av kort tid.

Foto: Stein Wines
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29.06.08 Ikke mange benyttet "Åpent hus" på Preuthunhytta.
Interessen for åpent hus på Preuthun uken 21 - 29.6 ikke særlig stor.
Det var vel kun 8 medlemmer innom i løpet av uken, de fleste helt i starten. De som kom
hadde det hyggelig og det ble også tatt noen fisker i Gullerudtjern og i Skjerva. Det var
imidlertid kun det vi kaller stekefisk. Likevel, vi vet jo det er fisk i området. I begynnelsen av
sesongen ble det i Hadeland blad innrapportert en ørret på 2,5 kilo "et sted på Øståsen".
Sekretæren avsluttet uken alene på hytta og prøvde seg på røya i Huldretjern. Det var ingen
suksess, men det er et flott naturområde og man er omtrent garantert å være alene her inne
i Hadelandskogene.
Hytta er flott. Båten er på vannet, det er godt med ved og vannpumpa virker bedre enn noen
gang etter noen utskiftninger av gamle rørdeler.
Vil du leie hytta, ta kontakt med Jan (90898205 eller Stein 99593755.

05.06.08 Glade barnedager på Holmendammen
2 av våre nære skoler besøkte dammen onsdag og torsdag og fikk mye abbor
Onsdag var det Bestum skole som var på besøk. 17 barn fra en klasse gikk fiskesti drakk
saft og fisket hele 41 abbor ! Alle var storfornøyd i det flotte været.
Torsdag var det "gamle" kjenninger fra Smestad. Terje Fjell begynner å bli en hyppig gjest
på våre arrangementer. Denn gang hadde den driftige lærer og friluftsmann med seg 27
elever, og det ble dacapo på onsdagens fiskeeventyr.
SOm vanlig stillte våre spreke pensjonister opp og hjalp til med arrangementet. Det var Per
Nilsen (primus motor), Harald Hovde, Per Karlsen, Wilhelm Zickfeldt , Norvald Langeteig,
Erik Andersen og Odd Eriksen. Takk til dere.

25.05.08 NM Fluekasting igjen et prikkfritt arrangement
For åttende gang på rad ble NM i flukasting gjennomført på Holmendammen i
samarbeid mellom OS og Castingforbundet.
Det har gått seg til nå ! Arrangementet på Holmendammen på tampen av mai-måned hvert
år. Castingforbundet tar seg av det tekniske arrangement, OS holder lokalene / stedet og får
inntekter av kiosk-salget. En grei fordeling som alle er fornøyd med, tror vi.
I år kunne vi høyne standarden med nye toalettforhold. Det betyr tross alt en del.
Teknisk har NCF full kontroll. God speakertjeneste og dommerteam. Sekretariatet med
fortløpende resultattjeneste på storskjerm. Ikke dårlig. Meget effektiv avvikling.
Deltagerantallet fikk et løft for et par år siden og har holdt seg deretter på mellom 30 – 35
deltager både i en og to-håndskast.
Blant vinnerne i år nevner vi foreningens egen Harald Økern Jensen som toppet listen
sammenlagt for en- og to-håndskast etter 4. plass i en-hånds og 8. plass i to-hånds.
Gratulerer !
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En-hånds ble vunnet av Kåre Wåbenø foran Martin Nøkleby. I to-hånds vant Erik Hernes
Larsen foran Mathias Lilleheim.
Våre drevne castere Bjørn Anders Forberg og Gerhard Schieve var uheldige og nådde ikke
opp denne gangen.

Harald Økern Jensen til høyre varmer opp i det litt rufsete været.
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30.04.08 Mange med på Dugnaden
Gledelig mange deltok i sportsfiskernes dugnad på Holmendammen. Mye bra jobbing.
Hele 19 medlemmer deltok på dugnaden på dammen. Det er bra ! Vi fikk gjort mye.
Bryggene ble oljet og sørlige brokar skrapt for rust. Flere av benkene ble malt, taggingen på
bua overmalt og området rundt bua og skråningen raket. Endel nyttig beskjæring av den
gamle eika ble gjort og gravhaugen etter septiktanken ble tilført 55 sekker plantejord som ble
tilsådd. Og så ble alt inventar inne i bakboden ryddet ut og sortert. Her ble mye gammelt
skrap kastet og bua bak er nå ikke til å kjenne igjen ! Det er faktisk plass til å snu seg der
inne ! La oss ikke glemme vask innvendig og rydding i gamle og nye papirer.
Pissoaret bak er klart til bruk. Doet blir snart klart når rørleggeren har tatt en siste runde med
justering av toalettet . Forhåpentlig kan det benyttes til første kastekurs.
Vi takker alle gode hjelpere for innsatsen. Tirsdagskveldene blir så mye hyggeligere når man
har fått ryddet og rengjort osv.

26.04.08 Siste fra Sjøørretkonkurransen
16 påmeldt fra Sollerudstranda
14 seniorer og 2 junior stilte til start fra Oslo Sportsfiskeres stand på Sollerudstranda ved
Lysaker. Været var stille og fint fra morgenen og solen tittet frem, men etterhvert økte vinden
og det ble både surt og kjølig med lett regn utover dagen. Ved 16-tiden hadde ingen
foreløpig innmeldt fangster.
Kl. 22 var det fortsatt ingen registrerte fangster. Riktignok tok junioren Kristoffer Olsen en
liten ørret på 30 cm ved Frammuseet, men den kunne ikke telle med i konkurransen da den
var under mistemålet.
Ved siste innmåling søndag kl. 1000 kunne vi endelg registrere en vinner i Osloområdet.
Ståle Mellby fra Feiring hadde tatt en pen 48 cm. blank 1 kgs ørret på Hestholmen ved 6tiden på morgenen. På Rapala (wobler). Den ble behørig målt av juryen på
Sollerudstranda og vinneren applaudert. Vi gratulerer.
Vi nevner at største fisk var på 83 cm. 2 fiskere fra hhv. Vest Agder og Sogn og Fjordane sto
for denne bragden. Vinnerfisken i Oslo holdt til en 86. plass på landsbasis. Ialt deltok 1466
fiskere som tok 282 fisk
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17.04.08 Fin kveld på Langåra
Fin kveld på Langåra i går. Vi fikk også fisk
Vi var 8 stykker som var med på sjøørretturen til Langåra i går. Flott vær for en gangs skyld.
Skyfri himmel med nesten fullmåne. Lett fluebris fra nordøst.
Ble det tatt noe fisk? Et par torsker. Det ble mistet en kjempetorsk som røk fortommen på
0,20mm. Kanskje 10 kilo? Skal vi tro fiskeren.
Ellers ble det fanget 7 sjøørreter på mellom 3 og 6 hg. De fleste fikk friheten, og vokser seg
sikkert større til neste møte.

-------- o 0 0 o --------

Nedenfor et hyggelig bilde fra dammen, en dag i mai. Stedet appellerer til medlemmer i alle aldre !
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Til salgs !
Vi har tidligere reklamert for foreningens krus som vi synes er ganske så fine og som
bl.a gis til de som løser gåten i ”hvor er dette ?”-spalten i FastFisk. Nedenfor er gjengitt
bilde av kruset som vi selger for kr. 50.- pr. stk.
Vi har også for salg Jubileumsutgaven av FastFisk 2007 i innbundet format. En fin
godbit for samlere. Dette er i et meget begrenset opplag, så her må man være raskt ute
med bestilling. Først til Mølla-prinsippet gjelder. Prisen er satt til kr. 100.- som gir oss
et lite overskudd i forhold til subsidierte produksjonskostnader takket være Norvald
Langeteig i styret.
Den innbundne forside er holdt i grønt med Oslo Sportsfiskere Jubilumenummer 2008 i
gull skrift. Når man blar om fortsetter det heftede innhold med den originale forside og
resten av originalene.
Her er klenodiene som bestilles til sekretæren ved: stein.wines@gjensidige.no
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Returadr:
Oslo Sportsfiskere
Boks 989 – Sentrum
0104 Oslo

Send oss ditt bidrag til bladet, så får vi større variasjon og et bedre medlemsblad.
Du finner oss på nettet : www.oslosportsfiskere.no

Stiftet 1932
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