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                                                                Jjohn4@online.no 
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Formannen har ordet 
 
Igjen et nytt år. Vi kan se tilbake på fjoråret som et nok et aktivt år. Aktivitetene lå ikke 
tilbake for jubileumsåret. 
Vi får fortsatt gode tilbakemeldinger på bladet, og at det virkelig leses. Tanken var 
muligens at nettstedet skulle ta litt over for bladet, men siden bladet leses av så mange 
som det gjør, vil det fortsatt komme i samme form. Redaktøren tar gjerne imot artikler 
og bilder. 
I år har det vært en rar høst. Is-tykkelsen har variert mye på vannene. Isen la seg tidlig, 
men ikke så jevnt over vannene som vanlig. På samme vannet har vi sett variasjoner fra 
15 cm til nesten ingenting. Pilketurene i år har mange steder vært på grensen. Aldri før 
har vi prøveboret så mye når vi har gått ut på isen.  Når jeg skriver dette er det 40 cm is 
på det fleste vannene, og nesten ikke snø.  Julen ble kald og fin på Østlandet. Selv 
sjøisen ved Sandvika er trygg. Noe den ikke var i fjorårssesongen.  
 
Årsmøter 
I januarbladet er det tid for å minne om årsmøtene, og ser en på hva jeg skriver i bladet 
blir det ofte en repetisjon. Det samme nå. 
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 sportsfiske inn på 
agendaen. Sportsfiske var heller ikke i fjor en prioritert oppgave for lokallaget.   
Vårt eget årsmøte blir omtalt i dette bladet. Oppfordrer alle medlemmene til å møte 
opp. Valgkomiteen vil ha 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. 
Vi har nå fullført de fleste utbedringsaktivitetene på lista som ble satt opp i 2000. 
Bortsett fra nytt kjøkken og innredet bad. Men kassa er nesten tom så det må vente. 
Hytta ligger der flott likevel og kan brukes av alle. 
 
Holmendammen 
Holmendammen ligger der ubrukt det meste av høsten og vintersesongen.  Vi må 
fortsette med tankene om ny helårsbu.  Det er en lang prosess fram til bygging. Vi må 
få dokumentert behov, samt få med oss alle interessenter. Behovet tror vi er der, for 
eksempel klubbkvelder hele året. Ikke minst i den mørke årstiden. Fluebinding og 
filmkvelder på tirsdagene kan være stikkord. Eller bare en fast møteplass. 
 
Godt Nytt år 
Tight lines – Jan  
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 
 
Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2008 bestått av 
 
Formann:  Jan Johnsen 
Nestformann: Marius Warnken 
Kasserer:  Erik N. Andersen 
Sekretær:  Stein Wines 
Styremedlem: Per Nilsen 
Styremedlem: Norvald Langeteig 
Suppleant:  Lars Bernhoft Osa 
Suppleant:  Hallvard Lid 
Suppleant:  Geir Gundersen  
   
 
Det ble i 2008 avholdt 12 styremøter, og 85 saker er blitt behandlet. Styret har også i 
inneværende år samarbeidet godt, selv om det til tider har vært heftige diskusjoner. 
Styret har stått på, og har vist vilje og glede til å ta fatt på nye og gamle oppgaver.  
 
Representasjon 
Blant klubbens medlemmer sitter John E. Dahlen som varamedlem i OFAs styre. Erik 
Andersen er OA i OFAs område 2. Carl Stiegler er OA i OFAs område 8, samt leder i 
Fiskeutvalget i NJFF Fylkeslagets styre. Erik Andersen er med i OFAs valgstyre. 
Hallvard Lid er med i Fylkeslagets valgstyre. 
 
Fast Fisk 
Fast fisk kom igjen ut med tre nummer i 2008. Bladet følger samme mal som de senere 
år. Reaksjoner fra leserne tyder på at bladet blir lest, og vi må fortsette med bladet. 
Redaktøren Stein Wines skal ha stor takk for sin innsats. 
 
Klubbmøter 
Vi har holdt fem klubbmøter i tillegg til årsmøtet. Klubbmøtene har fortsatt tradisjonen 
med gode foredragsholdere. Vi har både fått positive og negative tilbakemeldinger på 
møtenes innhold.  
Tradisjonen med ’egenprodusert’ mat på julemøtene fortsetter. Det har vært mye og 
god fisk på menyen. Men også det tradisjonelle. Medisterkaker og ribbe. Gjeddekaker 
og røkt sik som i fjor. Sik fra Nordmarka og Skjerva. I år hadde vi også gravet sik fra 
Mellsjøen. 
Den røkte siken blir bare bedre og bedre. Kokt ørret fra Hvaler gled ned. Julegrisene fra 
Adolf var på plass til alles glede. Kransekake fra Stein var populær som vanlig. En stor 
takk til alle som bidro til at julemøtet ble den kulinariske opplevelsen det ble. 
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Aktiviteter i 2008  
Årets program var omfattende, og har stort sett gått greit. Vi hadde også fluebindekurs i 
2008. Nytt av året var at vi fikk låne Stram Lines lokaler. Fluekastekurs og dugnader 
gikk som smurt. I år hadde vi fem fluekastekurs. Av disse var det to gratiskurs for 
barn/ungdom.  
Dugnaden på dammen gikk som vanlig helt greit, med stort  oppmøte. 
En virkelig stor takk til alle som har stilt opp enten det har vært på fluekastekurs, 
dugnader, som foredragsholdere, på barnedager, turarrangementer, NM, fisketurer osv. 
Det er faktisk dere som stiller opp som driver foreningen.  
Fellesturene i løpet av 2008 var også vellykkede. Noen har vært på isfiske, andre har 
vært på sommertur til Skjerva. Sjøørret turer til Langåra, sjøfisketur på Sjøstrand.   
 
Preuthun hytta 
Besøket på hytta kunne vært bedre, men har vært på det jevne i år. Vi hadde begrenset 
deltagelse på dugnadene, men innbød heller ikke til stor innsats. Det meste av arbeidet 
på den omfattende listen fra 2000 er fullført. Det er derfor mindre behov for store 
dugnader nå, men det er alltid noe å gjøre på en hytte. 
Vi hadde åpent hus på Preuthunhytta i juni. Dette var årets fellestur. Dessverre med 
liten deltagelse. Hytta står der og fungerer godt, så det er bare å ta seg en tur.  
  
Holmendammen 
Bryggene er i relativt god stand. Grunnen bak og under hytta glir (leiregrunn), og vi må 
bygge ny bu på sikt med bedre fundamentering. Ikke minst for å få en mulighet til 
helårsbruk.  
Endenes nedskiting av bryggene bli bare verre og verre. Det blir mye spyling og 
kosting før bryggene kan brukes på kastedagene.  
Det er fortsatt full aktivitet på dammen stort sett hver hverdag pluss i helgene i mai – 
juni. Det er mange som tar seg en tur for å prøve fluestanga utenom tirsdagene. Det er 
viktig at anlegget på dammen brukes. Vi vet at noen ivrige også har begynt å forlenge 
sesongen utover i september / oktober. 
NM gikk igjen knirkefritt. Dette er blitt en fin samarbeidstradisjon med Casting-
forbundet som vi må ta vare på.  
Også i år hadde vi samarbeid med Ris vel og Holmendammens venner om dugnaden i 
april. Kommunen var også med. Den kommunale søppeltømmingen har fungert 
tilfredsstillende i år. 
 
Skoleprosjektet 
Vi har fortsatt samarbeidet med Slemdal og Smestad skoler. I år har vi også hatt med 
oss Bestum skole. Vi hadde isfisketurer på Bogstadvann og Dælivannet. Været var ikke 
helt med oss, slik at vi måtte kansellere en skoledag på grunn av isforholdene. 
Fisketurer på dammen er gjennomført for alle samarbeidskolene. Fangstene er både 
store og varierte. 
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www.oslosportsfiskere.no   
Nettsidene fungerte meget bra også i år. Mange nyinnmeldinger kommer nå via 
nettsidene våre. Vi prøver å være mer aktive med innlegg fra turer. Til tider kan sidene 
virke litt lite à jour. 
Isfiskesidene med fokus på konkurranser og resultater leses av mange, også utenfor 
våre egne rekker. 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. Følg med 
på sidene, der vi ofte annonserer turer.     
 
Medlemmer 
Medlemstallet har holdt seg. Vi var 315 medlemmer ved årsskiftet, en liten økning. 
Gjennomsnittsalderen synker svakt (52,8), men vi ser lite til de nye medlemmene. 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.  
Noe vi ser er at nye medlemmer ofte flytter fra Oslo, og forlater foreningen. Dette kan 
ha sammenheng med at de har et kort opphold i Oslo før de etablerer seg andre steder i 
landet. 
 
Økonomien 
Økonomisk har vært noe anstrengt i 2008. Jubileumsaktivitetene i 2007 kostet som 
budsjettert, men reduserte kontantbeholdningen vesentlig. Noen av utgiftene kom i 
2008 og har belastet årets regnskap. Vi fikk ikke bidrag til barneaktiviteter i 2008. Ved 
en feil får vi pengene først i januar-2009. Vi må bygge opp økonomien igjen slik at vi 
står bedre rustet fremover. Ikke minst med tanke på ny bu på dammen. 
 
Styret 
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OFA Rapport 2008 
OFA har i 2008 vært gjennom en ny ”slankeprosess”. Det ble utarbeidet en ny type 
arbeidskontrakt for lagsmedlemmene som alle som ville være med videre måtte skrive 
under. Det ble en ganske stor avskalling og det tror jeg bare var sundt.  
 
Vi er nå til sammen ca. 130 mann. Av disse har Oslo Sportsfiskere omtrent 20 mann i 
OFA fordelt på 8 lag.  
 
Ellers har administrasjonen arbeidet med et nytt klekkeri for laks og sjøørret. Vi har fått 
låne det gamle (fra 1920) flotte vanninntakshuset på Oset ved utløpet av 
Maridalsvannet. Det ble stamfisket 2 ganger i Akerselva. Første gang mye fisk, men for 
tidlig. 2. gang ble det strøket en del laks 3 – 6 kg. 3 – 4000 rogn ligger nå på dette nye 
anlegget i Maridalen. 
 
Stamfiske i marka gikk tregt i høst. Vi har bare ca. 30.000 rogn. Går det bra gjennom 
vinteren så blir det likevel fisk nok for utsetting. Jevnt over er det veldig bra med fisk i 
marka. Mange mener det er for mye….. 
Økonomisk var 2008 et bra år for OFA. Fiskekortsalget har vært passe bra, men det er 
plass til mange flere fiskere, særlig innover i marka. Der kan det bli mye spennende til 
våren.  
 
Erik Andersen  
 
 
Preuthunhytta 2008 
 
Hytta på Skjerva har i år hatt brukbart besøk på tross av at vår nærmeste nabo som 
tidligere har vært en hyppig gjest har uteblitt. Han har bygget seg eget sted 2 – 3 
kilometer unna. Det har vært besøk både på vinterstid og sommerstid slik at 
inntektsbudsjettet for 2008 skulle være vel i havn. Åpent hus midtsommers var vel ikke 
den helt store suksessen selv om noen var innom. Det virker som om organiserte turer 
må være mer strukturert. Sikturen på høsten var en positiv opplevelse som blir gjentatt 
neste år. 
Hytta er tatt godt vare på og er i utmerket stand. Alle vedlikeholdspunktene på listen fra 
2000 er utbedret. Vannpumpen fungerer fint etter et par reparasjoner, det er godt med 
ved, og tomta er blitt litt lysere etter mer trefelling.   
Tankene om utbedring av soverommene og ny innredning av  ”badet” er oppgaver som 
ligger på vent til økonomien bedrer seg. De er ikke glemt. 
 
Har du lyst til å forsøke et besøk, så ta kontakt med hyttestyret v/Jan, Stein eller Harald 
(se telefonlisten side 2). 
  
Stein Wines 
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Rapport fra turutvalget. 
 
De faste foreningsturer er igjen gjennomført, dog med varierende deltagelse. 
 
Sommerturen – denne gang åpent hus på Preuthun var vel ikke helt slik vi kunne ønske. 
Vi må åpenbart ha et fastere opplegg. Vi tar oss det ad notam. Prøveturen 
Til Jølster med tanke på sommeren 2009 er tidligere omtalt. Den gav såpass mersmak 
at vi inviterer til tur 1. august 2009 (se annet sted i bladet).  
 
Sjøørretur til langåra ble gjennomført 16.4. 8 mann tok bare noen små ørreter. Men vi 
gir oss ikke. Det blir ny tur i år 18.4 (med overnatting fra 17.4). Turen i september 
måtte avlyses pga. manglende båt. 
 
Harrturen til Rena i september igjen med hyggelig deltagelse. Denne turen har blitt en 
sosial fulltreffer. Da er det ikke så farlig om fiske varierer en del. 
 
På Sjøstrandturen i november var 8 – 10 mann innom bålet. Lite fisk iår. Erik A. tok en 
makrell, ellers var det et par små sjøørreter. 
 
Som vanlig har det vært arrangert flere pilketurer litt mer på sparket både til Hadeland 
og Øståsen, Jarenvannet og Steinsfjorden. Disse er annonsert på nettet. Isfiskemiljøet i 
foreningen har klart styrket seg. Her må folk følge med på www.oslosportsfiskere.no 
for å få med seg aktivitetene. Vanskelig å planlegge lang tid i forveien. 
 
Stein Wines  
 
 
Kort om Lysakerelva 
 
Lysakerelva er ikke kjent som noen veldig god lakseelv, men 2008 ble et brukbart år.  
Det ble innmeldt 17 laks og 14 sjøørreter. Den største laksen veide 5.1 kg.  
Totalt ble det solgt ca. 60 kort for fiske i elva, melder Knut Vadholm, oppsynsmann 
medlem Oslo Elveforum og fiskeansvarlig for elva. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

ANNONSE 
 
Oslo Sportsfiskere takker for fornyet samarbeid med en solid og stødig bedrift i 
sportsfiskerbransjen. Det foreløpige synlige utfall er flere hyggelige premier til 
utlodning på våre medlemsmøter. Medlemmer får 15% rabatt i forretningen på 
Torshov. 
 

 
__________________________________________________________________________________
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Klubbmøter  
Oslo Sportsfiskere våren 2009 
 
Alle møter avholdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66 
Møtene begynner kl. 1900.  
 
Møt opp og ta del i hyggelig samvær og en prat om forsommerens fiskeplaner, 
sommerturene og nære pilkeaktiviteter. Det er behov for å diskutere veien videre for 
både utnyttelse og fornyelse av anlegget på Holmendammen . Har du ideer som du vil 
dele med oss så er møtene stedet.   
Det hender noen yngre nye medlemmer dukker opp på møtene, men vi kunne ønske 
hyppigere besøk, ikke minst av den kvinnelige delen. Det er behov for nytt syn på ting 
fra den yngre generasjon. 
Her vil vi også anmode kvinnelige medlemmer som kan tenke seg å være jente-kontakt 
(kvinnekontakt) i foreningen om å melde seg. Vedkommende vil få nyttig drahjelp også 
fra NJFF Fylkeslaget. 
 
MØTER: 
 
Torsdag  22. Januar ”OFA og stemmeretten” /  ”Om Fjellfiske” 

Kl. 1800 forberedende møte til OFAs årsmøte. OFA-
medlemmene  tilskrives. 
Kl. 1915 vil Svein Rødbergshagen holde foredrag om 
Fjellfiske, og vise klipp fra sin nye film om dette tema.  

         
Torsdag  28. Februar Kåseri om Havabborfiske.  
 Runar Kabbe kommer og holder foredrag om havabborfiske. 

Vi husker hans omfattende artikkel om havabborfiske i 
jubileumsnummeret av FastFisk i 2007. Nå får vi oppleve ham 
live !  

 
Torsdag  19. Mars O.S. Årsmøte  

Se innkalling annet sted i bladet.  Husk fristen for innmelding 
av saker. Den er 15. februar.  

    Kom og si din mening du også om hvordan foreningen bør  
    drives.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Andre viktige datoer 
 
OFA – årsmøte       NJFF fylkeslagets årsmøte 
torsdag 26. mars              tirsdag  17. mars 
Haraldsheim  Linderudbanen 
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Klubbaktiviteter våren 2009 (i tillegg til møtene). 
 
Vi har lagt opp en foreløpig aktivitetsplan for vinteren og våren som dere vil se er like 
omfattende som tidligere år. Det gjelder å holde trykket oppe om vi skal kunne hevde 
oss i konkurransen om tilbud til fiskeinteresserte i Osloregionen. 
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, Jernbanetorget 2. Maks 5 deltagere. Deltagerne bør ha 
bindestikke, dubbingnål og knuteverktøy (eller kjøpe det på stedet).  
Går over 3 torsdager kl.18 – 21. (29,1 – 5.2 – 12.2). Påmelding til  
Jan Johnsen 90898205.  Instruktør blir vårt medlem Thomas Gran    

  
Februar        
                   Klubbmesterskap isfiske. Vi har sammenfallende mesterskap med fylkes- 
                   mesterskapet på Bogstad 22.2. Kontakt Harald Hovde tlf. 90011573  
                   for deltagelse. Premiering.    
 
Mars 

Pilketurer..  En el. flere lørdag(er) / søndag(er) 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 og Steinsfjorden er 
gode og populære steder for pilke-utfluktene til klubben.  

  Kontaktperson Per Nilsen, mob. 90923114. 
 
April  

Sjøørret-tur til Langåra fredag/lørdag 17-18.4. Båtskyss fra Holmenbukta 
ved 17-tiden. Skyss med en av Rigmor / Rigfar -båtene hvis ikke Lars har 
fått sin båt på vannet. Denne gang blir det altså muligheter for overnatting 
på hytta til Oslofjordens friluftsråd. Det må påregnes en viss egenandel.   
Påmelding til Jan Johnsen tlf. 90898205. 

 
Sjøørretkonkurranse 25-26.4 i regi av NJFF. Vi stiller som arrangør slik 
vi har gjort før. Påmelding og registrering tar vi på Sollerudstranda hvor vi 
vil ha lavvo og bålplass. Påmelding fra kl. 1000 lørdag. 
 
Dugnad på Holmendammen blir det tirsdag 28.4 i samarbeid med 
kommunen og Ris Vel. Det blir de vante gjøremål med å trimme busker og 
trær, rake løv og gjøre det trivelig rundt hytta og omgivelsene. Kontakt 
sekretæren, Stein Wines tlf. 99593755 og si ifra at du kommer. Ta med 
rake om du har. 
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Mai Sesongåpning på dammen blir iår tirsdag 5.5. Kaffe, vafler, pølser/brus. 
 

Fluekastekursene er planlagt til dagene 6 – 7.5 (Orvis-kurset) og  
13 – 14.5 (Hardy-kurset). Instruktørene vil bli kontaktet. Se mer neste 
nummer av FastFisk. 
 
”NM i fluekasting” arrangeres på dammen 23-24.mai i samarbeid med 
Castingforbundet. Dette er nylig avklart. Det blir 9. året på rad 
mesterskapet går på dammen. Bli med i konkurransen du også ! 
  

August 
 Klubbtur til Jølster. 1 – 8. august. I naturskjønne omgivelser på et 

gammelt tun med 3 restaurerte tømmerhus nede ved vannet. Varierte 
fiskemuligheter. Se invitasjon annet sted i bladet. Hallvard Lid mottar 
påmeldingene på 22555421 evnt. til Stein.wines@gjensidige.no. 

  
 Klubbtur til Hardangervidda. 15 – 22. august. Se annet sted i bladet 
 
Barneaktiviteter. 
   

Vi trenger folk ifbm. mange av barneaktivitetene som det er 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. 8.3, og Lars B. Osa 
vedr.  aktivitetene på Dælivann (92611057).  
 
Onsdag  25.2   Skolepilk med Smestad på Bogstadvann / pilkeskole Dæliv. 
Torsdag 26.2   Pilkeskole Dælivann 
Fredag   27.2   Pilkeskole Dælivann 
Tirsdag   3.3    Pilkeskole Dælivann 
Onsdag   4.3    Skolepilk med Slemdal på Bogstadv. / pilkeskole Dæliv.     
Torsdag  5.3    Pilkeskole Dælivann        
 
Søndag   1.3    Pilke på Bogstad med Fiskeklubben i samarbeid med 
                        Skiforeningen (dato kan bli endret) 
 
Tirsdag   10.3  Pilkeskole Dælivann 
Onsdag   11.3  Skolepilk med Bestum på Sognsvann / pilkeskole Dæliv. 
Torsdag  12.3  Pilkeskole Dælivann 
 
Tirsdag    2.6    Fiskedag på Holmendammen kl. 10 – 14  
Onsdag    3.6    Fiskedag på Holmendammen kl. 10 – 14  
Torsdag   4.6    Fiskedag på Holmendammen kl. 10 – 14  
 
Tir. / Ons.  9 - 10.6   Fluekastekurs på dammen for ungdom kl. 18 – 21  

Styret 
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere  
 
Tirsdag  19. mars 2009 kl. 1900 
Sted: Tåsen Seniorsenter, 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:  
 
Formann (Jan Johnsen)  
Sekretær (Stein Wines) 
Styremedlem (Norvald Langeteig) 
 
Suppleantene (Halvard Lid, Geir Gundersen, Lars Bernhoft-Osa) 
 
Av rådets medlemmer er Kåre Larsen og Bjarne Fenn 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 
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Kalender 2009 – 1. del,  Oslo Sportsfiskere 
 
Januar Februar Mars April Mai Juni 
1  1      1  Pilke Bogstad

med skiforening
1 1  1  pinse 

2  2      2   2   2      2 fiskeskole HD 
   klubbkveld 

333     3 3    pilkeskole 
Dælivann 

3  3    3 fiskeskole HD

4 4       4  skolepilk  + 
pilkeskole Dæli 

4     4     4 fiskeskole HD

5    5 Fluebindekurs  5  pilkeskole 
Dælivann 

5   Påske 5   Damåpning 5  

6   6 6   6   ” 6    Fluek.kurs 6  
7   7 7   7   ” 7    Fluek.kurs  7  
8  8 8   8   ” 8     8 
9   9  9  Styremøte 9    Påske 9   9 klubbkveld 

Fluek.kurs ungd 
10   10   10  pilkeskole 

Dælivann 
10   ” 10   10 Fluek.kurs 

ungdom 
11 11  11 skolepilk  + 

pilkeskole Dæli 
11  ” 11 11  

12 Styremøte 12  Fluebinde-
kurs StramLine 

12  pilkeskole 
Dælivann 

12   ” 12  klubbkveld 12  

13   13  13     13   ” 13   Fluek.kurs 13 
14 14  14   14 14   Fluek.kurs 14  
15    15  15  15  15    15 
16  16    16   16    16   16  klubbkveld 
17   17 17  NJFF fylkes 

lagets årsmøte 
17  Sjøørrettur 
     Langåra 

17 17   

18   18    18      18   Sjøørrettur 18 18 
19 19     19  OS årsmøte  19 19  klubbkveld 19   
20  20    20 20 Styremøte 20   20 
21  21     21    21 21   21 
22 OS medl.m 22 Pilke fylkes-  

OS mesterskap    
22    22  22  22 

23  23 Styremøte 23 23  23 NM fluek. 23  klubbkveld 
24  24  24 24  24 NM fluek. 24  
25  25  skolepilk  + 

pilkeskole Dæli 
25     25  Sjøørret- 

konkurranse 
25  Styremøte 25 

26 26  pilkeskole 
Dælivann 
OS medl.møte 

26  OFA årsm. 26  Sjøørret- 
konkurranse 

26   klubbkveld 26   

27 27 pilkeskole 
Dælivann 

27 27 27  2-håndskurs 27 

28 28  NM pilk/lag 28  28 Dugnad HD 28    28 
29 Fluebinde-
kurs StramLin 

  29 29   29   29 

30    30 30     30  pinse 30  klubbkveld 
31   31     31  pinse  
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Adolf   
 

Motstandsmannen, soldaten, konditoren, fiskeren, sjarmøren og ikke minst det sprogmektige 
muntrasjonsråd Adolf Hatland er død 87 år gammel. Hatland ble medlem allerede i 1935 og er vokst 
opp med foreningen. Styre og stell var ikke Adolfs melodi, derfor finner vi ham ikke på listen over 
tillitsverv. Men i moden alder ble Adolf med i OFA og på OFA-lag var han til sin død. Vi i 
generasjonen etter ham føler at han alltid var tilstede, ivrig deltagende med sine herlige replikker, 
store hjerte og gode humør. Storjugerordenen fikk han i 1989, foreningens hederstegn i 1991. Svært 
mange av oss vil føle savnet av ham lenge. 
Nedenfor har Geir Tidemandsen uttrykt sine dyptfølte tanker om Adolf. 
 
Stein 
 
Det var med sorg jeg fikk vite om Adolfs bortgang! En hedersmann har gått bort. Vi er 
mange som vil savne Adolf og spesielt, når våren kommer og kastefeberen setter inn på 
Holmendammen. Det blir litt rart å ikke ha Adolf rundt oss på Holmendammen lenger. 
Jeg har tillatt meg å skrive noen ord til Adolfs minne. Noen ord som sikkert mange 
forbinder med ham. 
 
Om fiske og fjell, du alltid drømte 
selv om sykdom dine krefter tømte. 
Du ønsket å dra, men maktet det ei; 
nå er lengselen over for deg. 
 
Et hjerte av godhet har sluttet å slå, 
En gavmild hånd har dovnet. 
Vondt å miste, ufattelig å forstå, 
Men fred du fikk da du sovnet. 
 
Dagen - den siste - er slutt, ditt jordiske liv er forbi. 
Jeg håper du nådde ditt Shangri-La, der ørreten vaker og du er opptatt av 
neste fluekast!  
Du står der med din ''Hardy Smuggler'' og koser deg i solnedgangen. 
Ikke farvel, men på gjensyn, Adolf. 
 
Hilsen Geir 
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Noen små betraktninger i romjulen 
 

Oslo Sportsfiskere – navnet høres naturlig og flott ut for oss. Men kommer du 
rundt om på plasser i landet hører du ofte, ”Oslo – er det fisk inne der da ? Dere har jo 
bare Aker Brygge, Grünerløkka, ja også ny Opera da ”. 

Gidder vi, kan vi jo begynne å legge ut om alle herlighetene rundt oss. Eller vi 
kan smile overbærende og ha ”herlighetene” for oss selv. Selv tar jeg en variant midt i 
mellom. Vi bør jo være litt ambassadører for hovedstaden vår. 

Mange av dere kjenner meg som en vanlig sportsfisker, Flasket opp i O.S. 
Sommeren fisker jeg stort sett med flue i marka og på fjellet etter ørret, som så mange 
andre. Men jeg er ikke fluefanatiker…. Det dere ser av bildene nedenfor er fra 2008. 
Mulighetene er mange utenom den vanlige tørrfluesesongen ! 
 
 

 
 
 

 
 

Bilde-1 
 
Svarten i Nordmarka 
September. 
Ørret og Abbor 

Bilde-2 
 
Hurumlandet  
November. 
Torsk 
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Skitt fiske 2009 ! 
 
Hilsen  Erik Andersen (tekst og foto) 
(se også forside) 

Bilde-4 
 
Langenvannet, Ski  
Desember. 
Gjedde, Mort, 
Abbor. 

Bilde-3 
 
Elvann, Nordmarka  
Desember. 
Røye 
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Min fiskesommer 2008. 
 
Harald Julsrud bringer sin ”årlige rapport” over  
fiskeopplevelser sist sommer. 

 
Utover vår-vinter`n 2008 prøvde jeg 
torsken flere ganger i indre Oslofjord 
uten å kjenne snurten av den. Snakket 
med andre sportsfiskere ute i samme 
ærend som kunne fortelle om samme 
dårlige resultat. De hadde stort sett tre 
teorier om årsaken : 
 
- At havabboren hadde utkonkurrert 
  torsken i matfatet 
- At overflommede kloakker i Bærum 
  sommeren før fortsatt forurenset hele 
  det indre bassenget 
- At oppvirvlet slam fra bygging av 
  Bjørvika-tunnelen gjorde det samme 
 
Sjøl helte jeg mest til siste forklaringen. 
Men så rent plutselig da det begynte å 
bli varmt i vannet, var torsken der igjen. 
Og det i mengder! 
 
Rart, men den første ørreten jeg fikk i 
fjor blei også den største det året. Den 
tok jeg på sluk i et fjellvann på 
Færøyene. Det var i et vann opp fra 
Vestmanna, hvor en bonde tidligere 
hadde drevet oppdrett av brunørret og 
regnbue-. Da det ikke viste seg 
lønnsomt, hadde han sluppet dem fri, og 
solgte nå fiskekort . Antakelig er dette et 
veldig bra vann. Da jeg var der blåste 
det sur, kald sønnavind og snøflekkene 
lå nesten ned i vannkanten. Likevel fikk 
jeg en brunørret på 1,2 kg og hadde på 
en enda større regnbue.  
 
Vel tilbake i gamlelandet begynte det å 
bli ørret å få Marka. Det var labert 
lenge, og så kom den første 
varmebølgen. I Lille Snellingvann nord i 
Romeriksåsene målte jeg en 

temperaturøking fra +6 grader til +20 på 
seks dager ! Det er klart at under slike 
forhold trives ikke ørreten. Men det rare 
var at da vanntempen hadde nådd +22 
grader og sola steikte,  oppdaget jeg at 
det var en kort bett-periode en halvtime 
rundt solnedgang. Jo eldre en blir jo mer 
opplagt blir det at fiske-bettet er umulig 
å forutsi ! 
 
Sommeren ble i stor grad tilbrakt på 
hytta på Tynset. Der opplevde vi tre 
markerte hetebølger med veldig kalde 
perioder mellom. Sjøl om det blei en del 
pene ørreter, gjorde jeg den erfaring at 
harren er raskere tilpassingsdyktig under 
slike forhold.  Prøvde bl.a. lykken i 
Store Gjærsjøen, som går for å være det 
beste fiskevannet i Forellhogna-
området. Sjøl om vi ikke fikk noen 
store, var det uvanlig god kvalitet på de 
ørretene vi fikk; feite og knallrøde i 
kjøttet. 
 
Den årlige ”gutteturen” med telt og 
fiskestang gikk i fjor til Lierne 
Nasjonalpark. I Lierne gjør jo 
svenskegrensa en skikkelig sving østafor 
”kjølens rand”, og nasjonal-parken 
ligger lengst øst i denne ”bulken” på 
grensa. Den henger sammen med et stort 
naturreservat på svensk side. Knut, 
Trond og jeg gikk fra sør til nord i 
parken på vel ei uke, med en snartur 
innom Sverige. Interessant område med 
spesiell kvartærgeologi, rikt fugleliv og 
masse småvann. Ingen mennesker. Men 
fisket var skuffende. Heldigvis var det 
småfisk nok så vi overlevde. Og helt på 
tampen fikk Trond og jeg hver vår kilos-
ørret, han en på sluk i Akkavatnet og jeg 
en på flue i Storvatnet øverst i 
Fiskeløysdalen. (Da jeg pr tlf spurte 
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fjelloppsynsmannen om det var neon 
vits i å fiske der, sa han at det navnet 
hadde nok de innfødte funnet på for å 
holde sånne som oss borte!) Stor fisk på 
flue er jo toppen, spør du meg. Denne 
”kubben” raste ut mye av ”backingen” 
to ganger, før den lot seg lirke opp i 
håven. 
 
Egentlig hadde jeg håpet å avslutte 
fiskesesongen -08 med å få noen pene 
nil-abbor i Uganda. Men den gang ei. 
Sjøl om jeg prøvde med det jeg hadde 
av store spinnere, woblere, sluk eller 
fiskeliknende jigger – både i Nilen, 
utoset fra Victoriasjøen og i sjøen – fikk 
jeg ikke nappet. Ukontrollert overfiske 
er nok årsaken. Jeg begynte faktisk å 
tvile på om det var noe nilobbor igjen i 
Victoriasjøen. Og da vi etter en 
solnedgangs dorgetur kom i land i fiske-

landsbyen Ggaba og jeg bare så 
mengder av tillapia til salgs på land, ga 
jeg uttrykk for det. Han vi hadde leidd 
båt av, dro meg da bort til en frysebil 
med japansk skrift utenpå. Der lå det en 
god del nilabbor på is, de største på vel 
25 kg. Egentlig likner de mest på 
forvokste gjørs, og smaker fortreffelig. 
Mye blir eksportert til Japan og Øst-
Europa. 
De lokale fiskerne bekreftet at fiske er 
blitt mye dårligere i seinere år. Mitt råd 
er derfor; hvis noen av dere vil prøve 
denne fantastiske ”fighteren”, som kan 
bli over 100kg, så dra ned til Albert- 
sjøen på grensa mellom Uganda og 
Congo. Der har de foreløpig ikke begynt 
noe kommersielt eksportfiske etter 
nilabbor.      
 
Harald Julsrud. 

 
   
 

 
 

”kubben” fra Fiskeløysdalen  (foto: Stein Wines) 



 19

Sommertur 2009 – Jølster,  1 – 8. august   
 
For tidlig å snakke om sommeren ? På ingen måte !  Visst kan vi glede oss over gode 
isforhold til pilkeaktivitetene, men tross alt – det er sommeren de fleste av oss ser frem 
til med de stille vann, sprelske vak, lyse netter og en panne på bålet fylt med rødmende 
ørret-pinner.   
Som vi allerede har sagt i forrige nummer blir det i år tur til Jølster. Og vi gjentar 
invitasjonen: 
 
Carl Stiegler i foreningen har et sted like ved Årdal på nord-vest siden av Jølstervann 
på Vestlandet. Det blir fiskemuligheter både i Jølstervannet og om ønskelig i Jølstra og 
i vannene på fjellet innenfor Årdalsdalen.  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.  
 
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 reiser uke 32, lørdag 1.8 – lørdag 8.8. Tar som vanlig sikte på å samle oss i 
privatbiler, men til Jølster er det også gode bussforbindelser.  
Påmelding til  Hallvard Lid, tlf.  22555421 eller e-post til sekretæren: 
stein.wines@gjensidige.no. Så snart som mulig, senest innen 1.5  
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Sommertur for de sprekeste – Hardangervidda 15 – 22. august. 
 
Vi satser friskt i år og annonserer ytterligere en fisketur i klubbregi.  
 
Vi har vært i kontakt med en grunneier av Langesjøen som ligger på Hardangervidda 
med utgangspunkt fra Tinnhølen (Trondsbu). Trondsbu kan man kjøre til fra nordsiden 
av vidda (riksvei 7) like før Dyranut ca. 3 mil fra Haugastøl.  Grunneier 
(www.havardsrud.no) har to små hytter/fiskebuer, Nilsbu og Hansbu som ligger i hver 
sin ende av Langesjøen som er 12km lang. Avstand fra Tinnhølen til Nilsbu er 7 – 8 km  
dvs. ca. 2 timers gange i relativt lett terreng. 
Vi har ikke leid Nilsbu, men derimot en lavo i nærheten av Nilsbu med plass til ca. 6 
personer. Lavoen er plassert ved Lomvikan (2 mindre vann) som ligger i nedre del av 
vassdraget som renner ut i Langesjøen i nærhet av Nilsbu. Her følger også båt + 
garnrett med. Snittstørrelse på fisken er her 400g. Inkludert er også Stangfiske fra land i 
Langesjøen. Pris pr. dag for lavvoen er kr. 1000. 
Grunneier vil frakte bagasje til Lavvoen, så vi slipper å bære så mye, men det er altså et 
stykke å gå.  
Vi reiser uke 34 (så de som har vært i Jøster også får mulighet til denne turen). Lørdag 
15.8 – lørdag 22.8. Vi samler oss i privatbiler, Påmelding til  Jan Johnsen, tlf.  
90898205 eller e-post til sekretæren: stein.wines@gjensidige.no. Så snart som mulig, 
senest innen 1.5  
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FISKE BLANT MOSKUS. 
Tekst og foto: Geir H. Gundersen. 

 
Forrige sommer hadde jeg gleden av å bedrive 
fjellfiske, min form for favoritt fiske 3 uker i 
strekk. Dette fikk jeg gjort mulig takket være 
oppspart ferie, kombinert med sommerjobb for 
Oslo Turistforening. I 2007 fikk jeg nyss om at 
det var mulig å være hyttevakt på DNT-Oslos  
selvbetjente hytter, men hadde da ikke 
mulighet for å søke. I fjor vår fikk jeg søkt, og 
etter en utvelgelsesprosess ble jeg tildelt hytta 
Reinheim i Dovrefjell nasjonalpark. Jeg hadde 
aldri vært i Dovrefjell før, og så frem til å fiske 
i et, for meg, nytt fjellområde. 
 
 Jeg begynte med stor iver å lese 
igjennom min samling med fiskeblader for å 
finne informasjon om fiske i dette området, 
men uten resultat. Da gikk jeg løs på internett 
for å se om jeg kunne finne noe der, dette var 
også mer eller mindre resultat løst. Fant noen 
sider om forvaltning av nasjonalparken, og 
sider for diverse fjellstyrer. Full av optimisme 
begynte jeg å ringe rundt for å finne ut litt mer 
om fiske og fiskekort. Dette var mildt sagt 
nedslående og lite informativt. Fikk vite at det 
var fisk i området jeg skulle til, men ingen 
kunne svare på om det var fisk i vannene jeg 
spurte om. Når det gjaldt fiskekort var 
fjellstyret litt mer behjelpelig, men for å få 
kjøpt det måtte jeg til Oppdal. Noe som betød 
en ekstra kjøretur på 2 timer tur-retur, jeg 
tenkte da som så at skal det være så vanskelig å 
få kjøpt fiskekort kan det være det samme.  
 
Som tenkt så gjort, og dette ble første gang i 
min fluefiske karriere at jeg fisket uten 
fiskekort. Det resulterte også i denne, min 
første, artikkel om fiske, og første artikkel om 
fiske i Dovrefjell nasjonalpark. 
 
 Tidlig søndag morgen den 6.juli startet 
jeg den 5 timer lange kjøreturen mot Hjerkinn 

og Snøheim. Vel fremme ved Snøheim i det 
tidligere skytefeltet, begynte jeg på den 2 timer 
lange marsjen mot Reinheim. Dette er den 
letteste og raskeste veien, fordi man da starter 
ved foten av Snøhetta, og man får en liten, men 
relativt bratt, nedstigning til Reinheim 
istedenfor oppstigning. Til tross for dette ble 
turen likevel strabasiøs, for solen som hadde 
fulgt meg gjennom Gudbrandsdalen, var nå 
erstattet av lavt skydekke, liten kuling og 
snøvær. Jeg hadde en sikt på cirka 50 meter, og 
var nødt til å børste vekk snø fra retnings-
skiltene langs stien for å finne frem. Kom til 
slutt frem i god behold og kun en halvtime 
etter mitt eget tidsskjema. 
 
 Mandagen startet like ille som 
søndagen endte, brukte derfor tiden på å gjøre 
meg kjent med hytta, mine få arbeidsoppgaver 
og naturen nær hytta.  Til min store glede var 
elven utenfor hytta vakrere enn det jeg hadde 
forestilt meg ut i fra kartet. Den var akkurat 
passe stilleflytende til fluefiske, men også med 
noen stryk og fine brekk. I tillegg var vannet 
klart som gin og med en flott sandbunn.  
 
Tankene vandret momentant tilbake til da jeg 
var på New Zealand i 2005. All denne 
herligheten rett utenfor hyttedøren, og kun for 
meg i 3 uker. Nå var det bare finne ut om det 
var fisk i elven. Da kvelden seg på, minket 
omsider vinden, skyene lettet og Snøhetta 
badet seg i sporadiske flekker av sol. Under 
slike forhold, kjenner jeg min besøkelsestid, og 
gikk straks i gang med å rigge stengene mine. 
Etter en time med resultatløst blindfiske i min 
nye favorittelv, fikk jeg se en moskusflokk på 
motsatt bredd. I og med at de etter hvert var 
mindre enn 200 meter fra meg, måtte jeg 
avbryte fisket og trekke meg tilbake til hytta. 
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Moskusbesøk. 

 
De neste dagene fortsatte med fiske i 

mange flotte vann i nærheten av hytta, men 
fremdeles uten resultat. Jeg tror, vet ikke 
sikkert, at dette skyldes uvanlig mye snø i 
området, og at vanntemperaturen fremdeles var 
lav. Mot slutten av uken, etter mye sol og 
varme, snudde endelig fiskeforholdene. De 
første fiskene begynte å vake, men ikke i min 
elv og jeg var nå sikker på at den var fisketom. 
De første fiskene var ikke noe å skrive hjem 
om, eller her for den saks skyld, men de var et 
kjærkomment avbrekk fra hermetikk og 
posemat.  

Da helgen kom, fikk jeg omsider besøk 
av noen fiskere. De fortalte meg at de tar 
samme turen, til samme område hvert år. Da 
jeg så bildene de hadde tatt av fangsten skjønte 
jeg straks hvorfor, det var 9 fisk. Samlet vekt 
var på litt over 8 kilo, og alle var knall røde i 
kjøttet. Alle fiskene ble tatt på store sluker og i 
løpet av 1 time. Dette gjorde meg ekstra sugen 
på fiske i Dovrefjell, problemet var at de hadde 
fisket ved nabo hytta, som lå 3 timers gange fra 
hvor jeg var. Som hyttevakt kan man ikke bare 
forsvinne 12 timer om dagen for å fiske, men 
jeg bestemte meg allikevel for å prøve meg i 
Åmotvannet og den tilhørende elva en dag. 
 
 
 
 

 
Uke 2. 
I uke 2 var det stort sett bare gråvær og regn, 
men med forholdsvis grei temperatur. Om 
kveldene lettet været såpass at det gikk greit å 
fiske, men fisken var fremdeles sær og tok ikke 
noe av det jeg bød den.  
Jeg fikk fortsatt den gode trenden og målet 
mitt, som var å fiske hver dag. Og natt til 
onsdag den 16.juli kom forløsningen. Jeg 
hadde tatt en tur sydover til 2 vann jeg hadde 
sett meg ut på kartet. I følge kartet var vannene 
så store at jeg var overbevist om at de måtte 
inneholde fisk, men jeg var ikke 100 prosent 
sikker.  
Stor var lettelsen da jeg kom frem, og så at det 
faktisk vaket. Det er slike små ting som gir 
meg motivasjonen tilbake etter en livløs uke, 
men gleden sank noen hakk da jeg kun kroket 
ørreter på knapt 100gram. En smule skuffet 
gikk jeg derfor til neste vann, for å se om 
forholdene var bedre der. Også i dette vannet 
var fisken i vakmodus, men ut i fra hva jeg så, 
virket dette også kun som små fisk.  
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Etter en håndfull resultatløse kast begynte jeg å 
bevege meg hjemover, da så jeg et vak som 
kunne minne om stekefisk. Etter litt uforsiktig 
vading, fikk jeg plassert meg på en stein og var 
nå innenfor kastehold. Fisken hadde 
selvfølgelig sluttet å vake, men jeg hadde troen 
på at den fremdeles var der. Den stod plassert 
rett før brekkanten, der hvor en medium stor 
bekk rant ut fra vannet. På det fjerde kastet 

hogg det endelig til på min Montana nymfe 
med fluoriserende rosa thorax. Etter noen 
sekunder skjønte jeg at dette var en betraktelig 
større fisk en jeg først trodde, og etter noen 
minutters nervepirrende kamp kunne jeg 
endelig håve sesongens største fisk. Vekta 
stoppet på 390 deilige gram, og turen hjem ble 
en fornøyelse. 

 

 
Forløsningen. 
 
Senere samme dag gikk jeg selvfølgelig 
tilbake til samme sted, men nå var 
vannet dødt som i graven.  Etter en 
times tid gikk jeg ”slukørret” tilbake 
mot hytta, men jeg hadde flere 
overraskelser i vente. I det jeg nærmet 
hytta og hjemmekulpen i den fiskeløse 
elva Stropla, så jeg noe som kunne 
minne om et vak. Jeg gikk derfor ned på 
en liten halvøy for å se etter litt 
nærmere, men etter nesten 2 uker hadde 
jeg overbevist meg selv om at elva var 
fisketom.  
Begeistringen min var ubeskrivelig, det 
vaket i min nye favoritt elv, og dette så 
også ut til å være stekefisk. Elva fikk 
nok en stjerne i min bok, og jeg hadde 
den helt for meg selv. Fisken stod tett 
plassert inntil motsatt bredd bak en 
stein, helt etter boka og  
 

 
som tatt ut av en fluefiskefilm. Etter 
minst et dusin mislykkede kast var jeg 
sikker på at fisken var skremt bak alle 
hauger, men jeg måtte jo ha et siste kast 
i det fine været. Jeg fikk til et temmelig 
bra kast nær steinen. Ut av intet forsvant 
min stankelbein imitasjon i en ring, og i 
forfjamselsen klarte jeg merkelig nok å 
kroke den.  
Etter en kort kamp hadde jeg min andre 
stekefisk i håvmaskene, men gleden fikk 
seg en liten trøkk. Selv om vekta viste 
290 gram, hadde det i kampens hete 
begynte å blåse surt i fra nord, og som 
ikke det var nok, begynte det til og med 
å snø. Jeg har aldri før opplevd snøvær i 
midten av juli, og på den 5 minutters 
gåturen hjem klarte jeg å få neglesprett. 
Det var da jeg opplevde det alle sier: 
været skifter fort på fjellet. 



 24

 
”Neglesprett ørreten” 
 
 
Torsdagen bestemte jeg meg for å gå til 
Åmotvannet og elva, de så utrolig fine 
ut på kartet og dessuten hadde jeg jo sett 
bildebevis på at det var stor fisk der. 
Turen over var utrolig vakker, jeg fikk 
sett Snøhetta fra mange forskjellige 
vinkler og hvor øst- og vest-Norge 
starter. Merkelig å se hvordan 
naturformasjonene forandrer seg fra en 
dal til den neste, men forsto også 
umiddelbart hvorfor Eidsvollmennene 
uttalte: ”Enig og tro til Dovre faller”. 
Det var deilig å komme seg litt vekk fra 
”min” hytte og å oppleve en ny.  
 
   Åmotdalshytta er eid av Kristiansund 
Turistforening, og er bygd opp rundt en 
gammel steinbu. En flott hytte og med et 
svært bra matutvalg, til turistforenings-
hytte å være. Fisket derimot var heller 
beskjedent, men vannet og elva virket 
lovende så hit skal jeg tilbake. Selv om 
jeg hadde uflaks denne dagen, fikk også 
de jeg hadde snakket med tidligere, all 

sin fangst på kun 1 dag av 7. Trolig 
gjelder det her å ha litt flaks og å treffe 
bettet, og jeg så flere ”julegriser” som 
vaket utenfor kastehold. 
 De neste dagene forble fiskeløse, 
og Stropla virket igjen som den var 
fisketom. På slutten av helgen skulle det 
nok en gang vise at den er min favoritt 
elv, da den ga meg sesongens største 
fisk. Den stod på akkurat samme plass 
som den første fisken jeg fikk der. Etter 
et så å si perfekt kast, og påfølgende 
flyt, slukte fisken stankelbein 
imitasjonen.  
Etter at fisken hadde svømt seg tom i 
strømmen, havnet den til slutt i lyngen. 
Stor var min forbauselse da den viste 
seg å veie akkurat halvkiloen, hadde 
aldri trodd at fisken kunne bli så stor i 
en så grunn og klar elv på høyfjellet. 
Den skulle kanskje vært satt ut igjen, 
men den smakte fortreffelig etter at den 
ble bakt i folie med hvitløk på bål. 
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Halvkiloen. 
 
Uke 3. 
Etter en uke med dårlig vær, kom solen 
endelig frem igjen i uke 3. Dessverre var 
det også min siste uke, og jeg innså at 
jeg nå burde nyte hver dag. Dette 
innebar blant annet en tur til toppen av 
Snøhetta, utsikten herfra var storslått og 
vel verdt den strabasiøse turen opp. Det 
er første gang jeg har stått på en topp 
over 2000meter, og det er første gang 
jeg har sett Jotunheimen, Rondane, 
Jostedalsbreen og Trollheimen på en 
dag. Vel nede igjen på 1300 meters 
høyde var det på tide med et bad, selv 
om vannet ikke holdt stort mer en 8-9 
grader. Siden slutten nærmet seg, måtte 
det jo også fiskes, men de store fangsten 
uteble. Det ble fisk til middag nesten 
hverdag, men mye fisk ble også satt 
tilbake. Denne uken var det 2 fisk som 
utmerket seg, ikke på grunn av 
størrelsen, men på grunn av vannets 
beliggenhet. De 2 første ukene hadde 
jeg prøvd lykken i et vann på 1614meter 
over havet, uten hell. Dette fordi isen lå 
over hele vannet i denne perioden, men 
nå var det helt åpent vann og 
fjærmyggen hadde begynt å klekke. 

Dette gikk selvfølgelig ikke ørreten hus 
forbi, og ei heller meg. Fisken vaket 
over hele vannet, og den vaket regel-
messig, problemet var å velge hvilken 
man skulle satse på. Det endte som 
vanlig opp med frenetisk kasting på alle 
vak jeg kunne nå, men de største var 
selvfølgelig utenfor min kastlengde. Vil 
anslå vekten på disse fiskene til 
nærmere kiloen.  
Selv om disse fikk svømme i fred denne 
gangen, fikk jeg lurt 2 av deres 
familiemedlemmer på land. Det var fin 
stekefisk, (størrelse ca.250 gram), men 
det som overrasket meg mest var fargen 
på kjøttet. De var like røde som røkørret 
og noe av de rødeste fisk jeg noen gang 
har fått. Jeg fant ikke krepsdyr i 
magesekken, men vannet må ha god 
tilgang på dem. Selv om de var fine og 
røde i kjøttet, var det mest spesielle for 
meg, høyden disse fiskene ble fanget på. 
Jeg hadde nå satt en ny personlig 
høyderekord for ørret, og meg bekjent er 
det rundt 250meter lavere enn for hva 
som er mulig i Norge. 
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En av 1614 ørretene. 
 
 
 

 
 
1614 ørretene. 
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Jeg anbefaler alle som har 
mulighet til det å ta en tur til Dovrefjell 
nasjonalpark. Der er fantastisk natur, 
rikt dyreliv, lett tilgjengelig og ikke 
minst muligheter for et flott fiske. 
Samtlige fisk som jeg beholdt til mat ble 
veid, målt og fikk utregnet k-faktoren. 
K-faktoren lå mellom 0,91 til 0,98, som 
jeg tør påstå er forholdsvis bra selv om 
det ikke er 1 blank. De fleste fiskene ble 
tatt på stankelbeinimitasjon, men de 2 

sistnevnte ble tatt på myggimitasjoner 
og 1 på Montana nymfe. Min anbefaling 
er å alltid ha et knippe stankelbein i 
flueboksen, har ikke lenger telling på 
hvor mange fjellfisk jeg har tatt på 
denne flua. Takket være disse 
opplevelsene, har jeg allerede bestemt 
meg for å ta samme jobb til neste år. 
Den er ikke godt betalt, men 
frynsegodene finner du ikke maken til.  

 
Til slutt: 
Legger ved en bindebeskrivelse av ”min” stankelbein imitasjon. Den er meget effektiv, 
enkel å binde og ikke minst er den svært holdbar. Mye takket være et nytt alternativ til 
bein. 
 
Krok:  Tmc 200R #12 
Kropp:  Tørrflue dubbing, farge: hexagenia. 
Bein:  Maxima-sene 0,15mm. 8stk. Ca. 1cm lange med knuter på midten, for å 

lage ledd. 
Vinge:  Gråblå antrongarn, bundet som spent spinner. 
Hackel:  Brun hanenakke av god kvalitet. 
Hode:  Bindetråd. 
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Refleksjoner om Holmendammen / møter etc. 
 
Det er med undring og forundring jeg skriver mitt lille innlegg. I hele september og 
oktober, har en engere krets benyttet Holmendammen hver tirsdag til å treffes. Vi som 
har møtt opp (det har faktisk vært mange som har møtt opp), har hatt hyggelige og 
lærerike tirsdagskvelder. Jeg har nøkkel til Bua, så vi har kokt oss kaffe, og flere har 
hatt med seg kake eller andre godbiter. Det har også vært arrangert en hyggelig 
lørdagstreff, som er kalt for Mattisdagen. Vi grillet og koste oss. Det var fluekasting og 
utstyrsprat. Kontakter ble etablert og kanskje noen melder seg inn i Foreningen.  
 
Jeg undres litt over at det ikke har vært flere på Holmendammen i høst, selv om vi 
skriver september eller oktober. Vi har hatt en fin høst og jeg mener med dette at 
sesongen burde forlenges på Holmendammen. Når jeg skriver flere, så mener  
jeg da manglende oppmøte fra Foreningens egne medlemmer. Dette er, etter min 
mening, et positivt tiltak fra enkelte mennesker, som er glad i sin hobby. Det kunne 
også på lengre sikt være miljøforsterkende for vår forening.  
 
Så til forundringen. Vi burde ha gjort dette mer kjent for klubbens medlemmer, 
muligens. Men dette er tanker fra meg som kanskje kunne videreføres av styret, med 
tanke på hva vi kan få til neste år. Det er faktisk mulig å benytte høsten også, i hvert 
fall frem til klokkestilling! Forundringen antar jeg har med liten interesse fra et styre , 
som burde være der.  
 
Forundringen stopper ikke her. På siste klubbmøte opplevde jeg (og det har jeg 
opplevd før også), at folk flest var mer opptatt med å komme seg hjem enn å ha et 
hyggelig samvær. Jeg skal ikke kritisere innholdet generelt på disse klubbmøtene, men 
mener at det har blitt en kraftig forringelse av kvaliteten vedr. innhold på disse møtene. 
Da holder det vel med å referere til siste møte. 
 
Da ser jeg frem til en hyggelig dialog vedr. neste neste års program. Hva kan vi gjøre 
bedre for at vi skal få flere aktive medlemmer og hva kan vi gjøre for at de 
medlemmene vi har, vil trives bedre. 
 
Hilsen Geir Tidemandsen 
med ønske om en kontruktiv dialog om forbedringer 
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Styret deler langt på vei Geirs syn på bruk av Holmendammen og vil vurdere hvordan 
vi kan etablere en vaktordning som gjør utvidet bruk mulig. Når det gjelder møtenes 
innhold vet vi det er delte meninger. Et innlegg fra et nytt begeistret medlem nedenfor 
viser det. Selv vil styret minne om siste årets knappe økonomi og til dels 
sykdomsforfall som kanskje kan forklare at  noen møter har vært mindre interessante 
innholdsmessig enn vi kunne ønske. Vi tror vårens møter blir annerledes. 
 
Vi inviterer til diskusjon om begge temaer.  

- hvordan utnytte Holmendammens muligheter 
- hva skal til for å gjøre møtene våre mer interessante 
 

Men først et lite innspill fra et annet medlem vedlagt også hennes lille fiskervits: 
 

 

Hei, og takk for sist.  
Er medlemsmøtene i OS alltid så interessante, kommer jeg gjerne flere ganger. Kan 
riktignok ikke komme på julemøtet. 
Videresender en vits jeg fikk her om dagen. Noen ganger er jeg desperat  
nok, og har abstinenser så store, at dette kunne ha vært meg! 
 
Mvh 
Anne-Grethe Oliversen 
 
 
 

En blondine hadde lyst til å prøve seg på isfiske. Hun skaffet seg det nødvendige utstyret 
og fant frem til det første islagte vannet i området. Her åpnet hun fluktstolen sin, boret et hull i isen og 
slengte ut krok og meitemark. 
Brått runget en mektig stemme fra himmelen: "DET ER IKKE LOV Å FISKE HER!" 
 
Hun skvatt til, men foldet sammen fluktstolen, boret et nytt hull i isen et stykke unna, satte seg, 
skjenket opp en kopp cappuccino fra termosen sin og slengte snøret uti igjen. 
 
"DET ER IKKE LOV Å FISKE HER!" drønnet den samme mektige stemmen fra himmelen. 
Hun flyttet seg for annen gang, boret enda et hull og slengte ut snøret på nytt. 
 
Igjen var den mektige stemmen der. "DET ER IKKE LOV Å FISKE HER!"  
Hun hevet blikket forskremt mot himmelen: "Er det deg, Gud?" 
 
Stemmen svarte: 
"NEI, DET ER VAKTMESTEREN PÅ VALLE HOVIN!" 
  
 
 

Red.  
Som sagt – har du innspill, så skriv til oss. 
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Hvor er dette ? 
 
Forrige gang var det atter Odd Eriksen som var raskt ute med rett svar. Bildet var 
naturligvis fra Storflåtan gård. Jeg vil igjen trekke frem det gode skiterrenget på flatene 
her. Ellers er jo muligheten for storfisk i området tilstede. Jeg har selv vært med på å 
stryke en 4 kilos ørret i ”kanalen” mellom Storflåtan / Vesleflåtan under Stamfiske  
for noen år siden. 
 
Dagens ”nøtter” er såpass enkle at vi må ha rett svar på begge stedene om det skal bli 
krus. Begge representerer kjente byggeprofiler i marka, det ene nokså bynært, det andre 
en god del lenger unna. Fisk får du like ved begge stedene. Jeg sier ikke mer.  
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Kort fra www.oslosportsfiskere.no 
 
Ikke alle leser web-en vår men flere og flere blir det. Uansett finner vi det greit å ta med det 
som har vært publisert siden forrige nummer av FastFisk. Ikke minst for dokumentasjonen 
skyld !   
 
 
11.12.08   Julemøtet 2008 
Gode tradisjoner ivaretatt i hyggelig lag 
Det meste var på plass, egenprodusert fisk i varianter, julegrisene til Adolf, Gjeddekakene til 
Bjarne og Kransekaken til Stein. Og gjestene !  I år var vi hele 39 deltagere, noe som er  
hyggelig langt over tidligere års julemøter. Bra !. 

Det ble en riktig trivelig sammenkomst med godt drikke og god mat. Masse mat. Rakfisk fra 
Valdres og andre steder, gravet ørret fra Snåsa, gravet Sik fra Melhus, gjeddekaker, kokt 
ørret fra Hvaler, røkelaks fra ICA, røkt sik fra Skjerva og Nordmarka osv. I tillegg juleribbe og 
medisterkaker, lefse, flatbrød mm.  

Marius og Lars hadde komponert en billedsymfoni av ørret og natur fra SørAmerika og 
NordNorge.  Bildene vekslet over lerret store deler av kvelden og minnet oss om neste års 
muligheter. 

Mange gevinster ifbm. lotteri / trekning. Harald Sund vant 2 av dem, velfortjent ettersom han 
takket godt for maten bl.a med et lite stev. 
 
 
 
06.12.08   Røyetur som ble siktur 
Jan Per og Harald på tur. 
Planen var å prøve Skarvevann som sist lørdag, men snøen som hadde kommet siden sist 
satte en stopper for det. 

Dermed ble det Ringkollen og Øyangen. 

Ikke et eneste skispor å se ute på isen. Etter prøveboring skjønte vi hvorfor, bare 6-7 cm 
med is, med masse snø og vann på. 

Vi satset på varpet ved den nærmeste øya. Jan er først nede med blinken, ei lita røye biter 
straks, dette blir bra tror vi. Neste fisk en pen sik og deretter ble det bare sik, 47 tilsammen 
med vekt ca. 9 kg. 

Men det var jo moro 
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29.11.08   Rapport fra et røyevarp 
Jan, Erik og undertegnede tok turen til Skarvann lengst nord i marka for å prøve røya. 
Såpeglatt vei med ca. 2 cm nysnø, gjorde turen fra Jevnaker ekstra spennende. Det snødde 
lett fra morgenen. 

Prøveboring i første vika viste 15-20 cm stålis, så vi la i vei utpå til det vi kjenner som 
hovedvarpet. Jan gjorde flere prøveboringer underveis. Plutselig går boret gjennom isen 
etter 1 omdreining. Vi trekker oss raskt tilbake til varpet der vi gikk utpå. 

Det snør nå mer og mer, men røya ser ut til å være i bettet. Først Erik med ei fin blankrøye, 
så Jan …. jeg får til slutt ei gyterøye i full festdrakt. 

Ut over dagen blir det dårligere, helt til Jan avlutter med 2 røyer i samme hullet som de 3 
første. 

Vær forsiktig hvis dere skal ut på isen, tykkelsen kan variere mye forskjellige steder på 
vannet. 

 Bål ble det også, både Erik og Jan var jo med 

  

Her er noe av fangsten. 

 
14.11.08   Sikfiske på Krokskogen 
Mye fisk, men ikke mange OFA-medlemmer benyttet sjansen 
Det ble en fin kveld for sikfiske i kanalen mellom Storflåtan og Vesleflåtan denne 
fredagskvelden. Omkring null grader, stille, tåke og lett sludd ! Fullmånen så vi ikke mye til. 
Isen hadde lagt seg i kantene men var lett å bryte opp. Vi fikk derfor satt 4 garn ganske greit. 
Mens vi  (8 mann etter diverse frafall) ventet på siken så vi til rusene og hentet opp ca. 50 
fisk !  

Utpå kvelden fikk vi besøk av "lokalbefolkningen" (familien på Flåtan med venner) som gikk 
med hover. Begrenset med fisk på dem (tok noe av oppgangen fra Loka) , men de fikk en 
opplevelse like fullt. 

Garn ble så trukket og det ble 110 sik til, mao. ialt 160 sik. Et bra resultat , men antagelig en 
dråpe i havet. Her er det mye sik i størrelsesorden 170-180 gram. Etter fordeling skled vi ned 
bilveien til Hauken (glatte hjulspor etter tidligere snefall og avsmeltning). Hyggelig kveld med 
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overnatting til en fantastisk lørdag morgen. Om det blir noen neste år, så håper vi på noe 
større deltagelse. 

Noen bilder  vedlegges. Se også OFA-forumet  http://ofaforum.no/forum/  og Nordmarka med 
omegn 

  

 
 
 
 

                                                  

Kanalen 
Tåke og begynnende is. 

Mye sik, Avlivet på 
human måte  ! 
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08.11.08  Sjøstrand 
Det var vel en syv – åtte mann innom bålet denne lørdagen, men fisken var lite 
bitevillig. 
 
Tradisjonell tur til Hurumlandet og badestrandområdet ved Sjøstrand. En makrell på Erik 
Andersen ble det eneste håndfaste resultat. Et par småørreter ble satt ut igjen.  
Ikke mye å skrive hjem om. 
 
 
 
 
 
06.11.08   Ørretfiske i California 
På høstens andre medlemsmøte hadde så vidt jeg kunne telle 31 medlemmer møtt 
frem. Bra ! dette var  noe annet enn forrige gang. 
 
Jan og Tom Ridd viste bilder fra sine turer til fiskecampen i Sierra Nevada, et stykke nord for 
San Fransisco. Ridd tilbyr skreddersydde turer hit for de pengesterke. Amerikansk opplegg 
med biladkomst nær herlighetene. BaseCamp på luksus motell. Ønsker man å kombinere 
det behagelige med naturopplevelser er dette tingen. Men man må regne med ca. 12.000 for 
en ukestur alt inkludert (eksklusive fly). 
 
Ridd kunne føre i boken 2 påmeldinger allerede etter møtet. 
 

 
 
 
 

Jan Ridd, her med 
regnbueørret.  
Foto, Stram Line  
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09.10.08   ”Ørretbums-3” av Andre Brun 
Ikke mer enn 18 tilstede på høstens første medlemsmøte. Kan vel skyldes at innholdet 
ble amputert i forhold til opprinnelige planer. 
 
Videoen var grei nok den. Masse flotte ørreter i ulike vinkler. Elvene på Island huser 
åpenbart mye bra ørret. Utrolig hvor store og fine de kan være selv i små kroker og høler.  
 
 
 
 
19.09.08   Harrturen Rena 
12 med på det som etter hvert har blitt den store årlige sosiale utflukt for ihuga 
fluefiskere. 
 
Fisket ? Noen fikk bra med fisk, forholdene var relativt gode. Men størrelsen på fisken virker 
det som er redusert fra tidligere, uvisst av hvilken grunn. Men altså, flott tur. Det blir helt 
sikkert tur i år igjen. 
 
 
 
 
 
07.09.08   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. 
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Send oss ditt bidrag til bladet, så får vi større variasjon og et bedre medlemsblad. 
Du finner oss på nettet :  http://www.oslosportsfiskere.no 

Returadr: 
Oslo Sportsfiskere 
Boks 989 – Sentrum 
0104  Oslo 

Stiftet 1932 
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