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Formannen har ordet.

Først og fremst vil jeg ønsker dere alle
et godt nytt fiskeår. Jeg regner med noen
av dere er godt fornøyd med fjorårets
sesong, det er i det minste undertegnede,
mens atter andre kanskje har noe å
revansjere i kommende sesong. For
noen av dere har sesongen nettopp
begynt, selv om det ikke er den mest
stabile vinteren for tiden. Selv har jeg
lagt stangen på hyllen for vinteren, og
har begynt den lange ventingen på
varme, isfrie vann, klekkinger og vak.
Ventingen virker noe kortere foran
bindestikka når man binder opp nye
eksemplarer av fluene som virket bra i
fjor, og det blir vel også tid til å finne
frem til noen nye mønstre som virker
lovende. Jeg vet at jeg ikke er den
eneste som tilbringer vinteren på denne
måten innendørs, og det skal bli
morosomt å høre hva dere andre har
bundet i løpet av vinteren.
På vegne av styret vil jeg takke alle dere
som har stilt opp for foreningen i 2011,
det være seg dugnader, barnedager, kurs
eller mat til julemøtet. Vil også rett en
takk til dere som tok dere bryet med å
svare på spøreundersøkelsen vår,
innspillene vi fikk der har vært til stor

hjelp for styret og er noe vi fortsatt
jobber med. Styret har valgt å si opp
leieavtalen vi hadde på Hardangervidda
for 2012, dette fordi terrenget ikke har
blitt så mye brukt som vi først antok.
Foreningen kan ikke stille med
økonomiske midler for et tilbud som
ikke blir brukt, selv om vi skulle ønske
det. Som vanlig blir det møter på Tåsen
i både januar og februar, og vi håper at
temaene for disse kveldene faller i smak
og at dere finner det verdt å ta turen.
Mars blir som vanlig hektisk med
årsmøte for OFA, NJFF fylkeslag og
selvfølgelig Oslo Sportsfiskere.
Angående årsmøtet til OFA stiller vi
som tidligere med representanter, hvem
som stiller fra oss vil bli vedtatt på et
eget møte i forkant av årsmøtet og de
det gjelder vil få en egen innkalling.
Vårt eget årsmøte tegner til å bli et av de
mest spennende på mange år, foreningen
står nå ved et veiskille. Foreningen må
ta stilling til hva vi velger å gjøre i
forhold til Preuthunhytta og bua på
Holmendammen. Slik saken står for
øyeblikket har vi ikke økonomi til å
bygge ny bu og ruste opp Preuthun til en
moderne standard, så hva som gjøres
videre blir opp til årsmøtet å bestemme.
Angående Holmendammen har vi nå fått
inn et forslag til hvordan en ny bu kan
se ut, takk til Jan Johnsen for dette, men
hvis det er noen andre av dere som har
forslag til ny bu tas disse imot med stor
takk.
Da gjenstår det bare å takke for året som
var og så håper jeg vi sees også i 2012,
enten på møter, Holmendammen eller
der vi trives aller best, i felten med
fiskestange i hånden.
Bare et kast til.
Geir H. Gundersen
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Klubbmøter
Oslo Sportsfiskere våren 2012
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,
Blir du med på sommertur til Bjordalen ? Eller har du andre tanker. Del de med oss så
snakker vi om det.
Våre yngre medlemmer, for ikke å snakke om kvinnene ser vi nokså sjelden på møtene.
Det hadde vært fint om dere blir med så vet vi bedre hvordan møtene kanskje bør
legges opp. Vi prøver å holde en profil med interessante møter også for de unge tror vi.
Men man vet jo aldri uten å få konkrete tilbakemeldinger. Kvinner har vi etterlyst og vi
gir ikke opp. Kom igjen ! Møtene våre er treffstedet når vi ikke kan være på
Holmendammen.
MØTER:
Torsdag 26. Januar

”OFA og stemmeretten” / ”OFA boken bak kulissene ”

Kl. 1800 forberedende møte til OFAs årsmøte. OFA-medlemmene
tilskrives. Vi vil fordele de 6 stemmene vi har på årsmøtet og diskutere
evnt. forslag fra foreningen til møtet 22.3.
Kl. 1900 holder Gaute Heyerdahl kåseri om OFA-boken.
Gaute er ung skribent og historiker som fikk oppdraget med å skrive
OFAs 75-års jubileumsbok. Det ble på alle måter en praktbok med masse
bilder og hele den usminkede historien fra 1936 til 2011.
Vi tipper han har hatt diverse aha-opplevelser underveis i gravingen blant
alt kildematerialet. Gaute deler med oss sine erfaringer fra arbeidet som
gikk over mer enn et år.

Torsdag 23. Februar

1) Auksjon (fiskeutstyr etter Leif Øvergaard)
2) Fluebinde-teknikker med Marius Warnken

Vi har overtatt masse fine fluer, en god deler sneller og diverse stenger fra
Erna Øvergaard, enken etter Leif Øvergaard, tidligere nestformann i
foreningen og storfisker etter laks og sjøørret. Alt skal selges og
foreningen får 50% av inntektene. Katalog legges ut på nettet etterhvert.
Samtidig har vi vært så heldig å få Marius, formann til 2011, til å snakke
om binding av fluer både til sjøfiske og innlandsfiske. Vi tror det vil være
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mange gode tips og veiledning å få. Innholdet i denne sesjonen avhenger
av hvor lang tid auksjonen tar.

Torsdag 29. Mars

O.S. Årsmøte

Se innkalling annet sted i bladet. Husk fristen for innmelding av saker.
Det er 15. februar. Kom og si din mening du også om hvordan du mener
foreningen bør drives, hva vi skal bruke penger på osv.
I år blir det sikkert en fruktbar diskusjon om planene for oppgradering av
Holmenbua og hvordan evnt. finansiering skal gjøres. Dermed blir
spørsmålet om Preuthunhyttas fremtid også et hett tema.
Vil du være med å utpensle foreningens fremtid, så er tiden inne til å møte
om du ikke har gjort det før !
.
Andre viktige møter i mars
OFA – årsmøte
torsdag 22. mars
Haraldsheim

NJFF fylkeslagets årsmøte
tirsdag 20. mars
Linderudbanen

Her ble det akkurat plass til Geir Granli med en grov gjedde tatt på Grindvoll (Hadeland)
15.januar. Utstyr : 40 cm pilkestang, snøre 0,30.
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Klubbaktiviteter våren 2012 (i tillegg til møtene).
Vi har lagt opp en foreløpig relativ enkel aktivitetsplan for vinteren og våren som dere
ser nedenfor.
Mye vil dreie seg om barn- og ungdom i mars måned. Når det blir varmere i været vil
nok mye av aktivitetene være knyttet til Holmendammen og Preuthunhytta.
Men vi skal få til de vanlige aktivitetene våre også.
Vil du være med på noe , enten det er dugnader, hjelp til ungdomsarbeid, delta på kurs
og fisketurer osv. så nøl ikke med å ta kontakt med styret. Snakk med oss på dammen.
Der kan vi treffes både sent og tidlig, spesielt på tirsdagskveldene. Regner med at vi ser
mange av dere der etter hvert.
Damåpning blir i år en onsdag (2.mai) fordi 1.mai faller på tirsdag.
Datoer og aktiviteter KAN bli endret. Det er tidlig på året og vrient å tidsplanlegge
enkeltaktiviteter som vil dukke opp. Særlig isfiskeaktivitetene blir mange og de blir fort
bestemt avhengig av vær og føreforhold. Følg derfor med på nettet.
Når dette leses er f.eks OS pilkemesterskap allerede avholdt (21.januar) etter
annonsering på nettet.
www.oslosportsfiskere.no blir fortløpende vedlikeholdt med aktuelle aktiviteter.

Januar
OS klubbmesterskap i pilking lørdag 21.1
Med utganspunkt Preuthunhytta holdes mesterskapet lørdag fra kl. 11 – 14.
Det er samtidig uttagning til NM-lagdeltagelse.
Annonseres på nettet.
Februar /
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 Anders Wold , mob. 40482867, eller Jan Johnsen i
turkomiteen mob. 90898205.
Mars
I mars har vi diverse pilkeaktiviteter for skolebarn på dagtid. Marius
organiserer en del av dette, mens Hallvard Lid er kontakt for pensjonistgjengen som hjelper til med aktiviteter 1.3 - 7.3 – 8.3 – 14.3 – 15.3 .
Enda flere pensjonister er ønsket som ”bakkemannskaper” og kan ta
kontakt med Hallvard eller styret om de ikke allerede er kontaktet.
Side 6

Familiedag søndag 18.3 på Bogstad eller Holmendammen.
Åpent for alle med barn mellom kl. 11 -14. Vi griller pølser og serverer
solbærtoddy og tar oss av barna med pilkeaktiviteter. Sne- og is-forhold
avgjør om vi tar dette på Bogstad eller Holmendammen.

April

Hyttetur for ungdom på Preuthun 14-15.april.
Vi vil gjøre et slag for ungdommen i foreningen og tilbyr en opplevelsestur
i Skjervaområdet med Preuthunhytta som utgangspunkt.
Påmelding til Geir Granli tlf. 90953450, geir.granli@dnbnor.no
Følg med på nettet, da tidspunkt kan endres avh. vær og føre-forhold.
Sjøørret-tur til Langåra torsdag 19.4.
Båtskyss fra Kadettangen ved 1630-tiden. Båt ordnes av Dan Otto
Isachsen fra foreningen. Påmelding til Geir Granli tlf. 90953450,
geir.granli@dnbnor.no
Dugnad på Holmendammen torsdag 26.4
Som før i samarbeid med kommunen og Ris Vel. Det blir vanlige gjøremål
med å trimme busker og trær, rake løv og gjøre det trivelig rundt hytta og
omgivelsene. Det er mulig vi begynner med forarbeider for å sikre
ytterligere utglidninger. Kontakt sekretæren, Stein Wines tlf. 99593755,
stein.wines@gjensidige.no og si ifra at du kommer. Ta med rake om du
har.

Mai
Sesongåpning på dammen onsdag 2.5.
Vi gleder oss igjen til mye felles hygge på dammen. Damåpning med
servering av Kaffe, vafler, pølser/brus onsdag til en forandring, siden
1.mai er på tirsdag.
Dugnad på Preuthunhytta lørdag 5.5.
Vi må ta den vanlige vårsjauen på Preuthun. Fortsatt blir det fokus på
fuktproblemet og mer småskog skal hugges. I år blir det også rundvask
inne. Det er en stund siden sist.

Fluekastekursene er planlagt til dagene 9 - 10.5 (Orvis-kurset) og
23– 24.5 (OS-kurset). Annonsering på nettet.
Fluekastekurs for ungdom holdes parallelt med OS-kurset 23-24.5.
Instruktørene vil bli kontaktet. Se mer neste nummer av FastFisk..
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Familiedag søndag 13.5 på Holmendammen. Åpent for alle med barn
mellom kl. 11 -14. Vi griller pølser og serverer solbærtoddy og tar oss av
barna med fiskeaktiviteter
”NM i fluekasting blir arrangert på dammen i år i pinsehelgen 26-27.5
Juli

Klubbtur til Bjordalen uke 30 (21 - 28. juli.)
Her har vi vært før. Nå er det bygget ny flott hytta inne på fjellet mellom
Ljungdalen og Lærdal. Den har vi tinget for en uke. Plass til 6 / 7. Vi vil
imidlertid åpne for at folk kan være kortere tid enn en uke. Leiepris er kr.
1100 / 1400 pr. døgn for hytta. Det blir et par hundre kroner på hver. Blir
vi bare 4 blir det ca. 300 på hver pr. døgn. Men her er det snakk om god
standard og rett til båt, oter og garnfiske ( i spesielle vann). Fiskekort
kommer i tillegg. Se annet sted i bladet.

Hardangervidda blir det ikke noe av i år i klubb-regi. Vi har sagt opp
kontrakten på bakgrunn av erfaringene fra 2011-sesongen. Trist men ….
Om vidda med teltet i Lomvika fortsatt ønskes kan vi bare henvise til
utleier Vilhelm Haavardsrud. Det er fullt mulig å gjøre private leieavtaler.
Vilhelm treffes på tlf. 97069810
Oppsummert (følg også med på nettet).
26.1
23.2
29.3

Medlemsmøte på Tåsen (Møte om OFA i forkant)
Medlemsmøte på Tåsen
OS. Årsmøte på Tåsen

18.3
15.5

Familiedag på Bogstad
Familiedag, Holmendammen

26.4
5.5

Dugnad Holmendammen
Dugnad Preuthunhytta

19.4

Sjøørrettur Langåra (fra Kadettangen),

2.5

Damåpning Holmendammen

11-12.5
18-19.5

Fluekastekurs-1, dammen
Fluekastekurs-2, dammen

21-28.7

Sommertur . Vi drar til Bjordalen
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere
Torsdag 29. mars 2012 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
- Diskusjon om Holmendammen og Preuthunhytta.
- Forslag om å oppgradere Holmenbua
- Forslag om å gi styret fullmakt til å legge Preuthun ut for salg om det
skulle bli nødvendig for evnt. finansiering av oppgradering Holmenbua.
e) Kontingentandel
f) Budsjett
g) Valg
- styre i hht. § 8
- 2 rådsmedlemmer i hht. § 9
- utvalg/komite-medlemmer etter behov

Av styrets medlemmer er følgende på valg:
Formann (Geir Gundersen) Geir ble valgt for kun ett år sist.
Suppleringsvalget nå skal gjøres for ett år
Nestformann (Geir Granli) Geir tok Geir Gu’s plass i 2011 for ett gjenværende år
Valget skal nå gjøres for 2 år
Kasserer (Erik Andersen)
Styremedlem (Anders Wold)
Suppleantene (Kjell Grønningen, Hallvard Lid, Viggo Kristiansen)
Av rådets medlemmer er Bjørn Borgen og Knut Vadholm på valg.
Saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest 15.februar. For øvrig kan
valgkomiteens medlem Wilhelm Zickfeldt kontaktes.
Vedtektene som sist ble endret 21.3.2010 sto sist på trykk i nr. 2 / 2010. Fås på
anmodning.
Styret
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Representasjon

STYRETS ÅRSBERETNING
FOR 2011

Blant klubbens medlemmer sitter John
E. Dahlen og Erik Andersen som
varamedlemmer 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.
Stein Wines er med i OFAs valgstyre.

Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2011
bestått av
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Geir Gundersen
Geir Granli
Erik N. Andersen
Stein Wines
Anders Wold
Tor Egil Holmen

Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Kjell Grønningen
Viggo Kristiansen
Hallvard Lid

Det ble i 2011 avholdt 12 styremøter, og
79 saker er blitt behandlet. Dette er en
del mer enn tidligere år og reflekterer
2011 som et brytnings år for foreningen.
Foreningens råd deltok på ett av møtene.
Da ble spørsmålet om Holmenbuas og
Preuthunhyttas fremtid drøftet. Et viktig
møte.
Geir Gundersen overtok formannsvervet
i 2011 etter Marius Warnken. Styret ble
også fornyet på ytterligere 2 plasser. En
liten revolusjon som vi tror bare vil
være sunt på sikt. Aktiviteten i styret har
fortsatt på et høyt nivå med godt
samarbeid og god tone.
Styret har lagt vekt på å gjennomføre
aktiviteter som er i tråd med
medlemmenes ønsker som fremkom i
spørreundersøkelsen av 2010. I dette
arbeidet står spørsmålet om å utvikle
Holmenbua sentralt, vurderinger av
Preuthunhyttas fremtid og fornyelser av
foreningens web-sider.
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Fast Fisk
Fast Fisk kom som vanlig ut med tre
nummer i 2011. Bladet følger den
redaksjonelle linje som ble etablert for
et tiår tilbake. Bladet får ros, men
redaktøren Stein Wines synes selv å
merke at mye nå går på rutine og kan
gjerne tenke seg fornyelser. I 2011 har
han fått god hjelp med fine bidrag fra
både styremedlemmer og andre
medlemmer. Disse skal ha takk for å
holde bladet på et nødvendig interessant
nivå.

Klubbmøter
Vi har holdt fem klubbmøter i tillegg til
årsmøtet. Klubbmøtene i år har hatt
svært varierende innhold fra
auksjonsmøte til møter om tsjekkisk
nymfefiske, fiske i Trysil og
informasjon / diskusjonsmøte. En litt
annen profil enn tidligere år. Fremmøtet
har vært jevnt godt.
Julemøtet sto ikke tilbake for tidligere
år. Det kan virke som enda flere tar
utfordringen med å levere egenprodusert
mat. Styret er takknemlig for innsatsen
fra mange. Vårt julebord tror vi alle ser
frem til og gleder seg til. Årets utgave
fikk en ekstra hyggelig spiss i år ved at
Harald Hovde ble slått til ridder av
”Storjugerordenen”. Et festlig og
hyggelig innslag. Den fortjente ridder

kvitterte med en gjennomgang av hva de
ivrige isfiskere utsettes for av
utfordringer gjennom en lang sesong.
Aktiviteter i 2011
Årets program var som det børe være
ganske omfattende, men ikke fullt så
hektisk som tidligere. Fluebindekurs ble
ikke holdt i år.
Fluekastekursene ble ikke like godt
besøkt som før men begge de to ble
gjennomført profesjonelt og til alles
tilfredsstillelse. Det sies at flere enn OS
slet med deltagelsen til fluekastekurs i
år. Vi har fortsatt bare de instruktørene
vi må ha, derfor er instruktør situasjonen
noe styret har på prioritert liste.De som
bidro i år skal ha stor takk for sin
innsats.
Dugnadene både på Preuthun og
dammen gikk fint med god deltagelse.
Dette må til for å holde kvaliteten på
stedene oppe.
For øvrig: Stor takk til alle som har stilt
opp på kurs, dugnader, som
foredragsholdere, på barnedager,
turarrangementer og andre aktiviteter.
Det er som alltid dere som stiller opp
som driver foreningen. Vi vil spesielt
fremheve pensjonistgruppen som er satt
i system gjennom Hallvard og Norvalds
initiativ.
Fellesturene i løpet av 2011 ble
gjennomført stort sett for den ihuga
krets. Synd ikke flere blir med på det
som styret jobber med å få til, nemlig et
godt tilbud til alle medlemmer. Se
turkomiteens rapport i FastFisk.

Tilbakemeldingene gir ikke rom for
fornyelse av avtalen med Haavardsrud.
Preuthun hytta
Det har ikke vært mye besøk på hytta i
år heller - dessverre. Kapasiteten er
dårlig utnyttet skrev vi i fjor, og det
gjelder fortsatt. Hytta er kjempefin og
de som besøker er fornøyd. De fleste er
positivt overrasket over hva de kommer
til, men jungeltelegrafen når tydeligvis
ikke frem. Synd.
Vårens (7.5) dugnad var meget effektiv
og de 7 som deltok fikk gjort mye.
Høstens dugnad var enda bedre da man
virkelig fikk jobbet målrettet i første
rekke for å begrense fuktproblemet, se
”fra web” i FastFisk.
Styret vil anmode alle medlemmer om å
benytte hytta den tiden vi har igjen, for
det ligger i kortene at den antagelig må
selges i løpet av 1 – 2 år for å finansiere
utbygging av Holmendammen.
Naturligvis avhengig om vi får
nødvendige tillatelser. Men uansett er
hytta et pengesluk og når folk ikke
bruker den, blir det noe råflott å ha
stedet som lagerplass for en del
historiske klubb-relikvier.
Vi må innse at vi er i en annen tidsalder
enn før med medlemmer som har egen
hytte og andre fiskeområder de
prioriterer. Sørgelig for oss som kjenner
og erb glad i området og vil ta vare på
historien.
Holmendammen
Bryggene er i god stand. Grunnen bak
og under hytta har glidd mer i 2011 enn
før og det er nesten blitt akutt å måtte
reparere bua på kort sikt og bygge ny på
lengre sikt. Vi kan ikke utsette dette
lenger og det må derfor søkes
muligheter og finansiering.

Hardangervidda, som vi trodde skulle
bli så gjevt, ble ikke den suksessen vi
hadde håpet. Kan skyldes både vær og
vind og generelt dårlig fiske, men også
for høye forventninger av deltagerne.
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Styret har tatt OS råd med på drøftelser
og det ser ut til at vi må bite i det sure
eplet å få gjennomført salg av
Preuthunhytta mens den ennå har verdi.
Preuthun krever mer og mer vedlikehold
og vi har et fuktproblem der. Det var
spesielt tydelig i år.
Kortsiktig reparasjoner på dammen har
vi fått beregnet til 115000. En full
oppgradering etter tegninger / skisser fra
hhv. Jan Johnsen og Kåre Larsen kan
bety investeringer på nærmere 500.000.
Og det er omtrent taksten på Preuthun.

Do-tanken og lekkasjene der har vært et
mareritt for foreningen siden
etableringen.
Overflatevann har fylt opp hvert år siden
2009 med betydelige utgifter til
tømming. Også i år. Vi tror imidlertid at
problemet endelig kan være løst etter at
rørlegger kunne påvise brist i tanken
innvendig på et helt annet sted enn
tidligere antatt. Dette er utbedret (uten
ekstra kostnader for oss) og foreløpig
ser det hele lovende ut. Gjenstår å se
hva vårløsningen vil bringe.

Om vi får lov av kommunen og når vi
kommer videre avhenger av
kommunesøknader og den etablerte
byggekomiteens innspill.

Barn – og ungdomsarbeid.
Frifond midler.

Aktiviteten på dammen i år var
betydelig tross problemene med
utglidning og vannføring. Vårløsningen
med stor vannføring og flom satte en
støkk i oss, men med stor ryddeinnsats
av mange ble dammen også i år klar til å
ta imot kursdeltagere og ivrige kastere.
NM i fluekasting ble ikke holdt på
dammen i år, men GuideLine cup ble en
god erstatning senere på året. Også
dette i samarbeid med Norges Casting
Forbund.
I 2012 vil NM igjen holdes på dammen.
Vi har i 2011 opprettholdt våre gode
forbindelser med Ris Vel,
Holmendammens venner og Kommunen
ved bymiljø-etaten. Omorganiseringer
og nye koster i kommunen er en årlig
utfordring for foreningen. Det er alltid
enklere med varige forbindelser som
kjenner oss enn stadig nye som vi må
selge oss inn overfor. Vi har heldigvis
historien på vår side.
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Dette er et satsningsområde for
foreningen. Det er viktig å oppøve
interessen for fiske og friluftsliv blant de
unge. Dette er også i tråd med
foreningens vedtekter.
Samarbeidet med skolene har vært en
suksess i år. Enda mer med barnehagene
og andre grupperinger som har fått
oppleve Holmendammen som et
fiskeeldorado.
Takk til NJFF som bidrar med
betydelige midler for denne type
arrangementer og en enda større takk til
vår aktive pensjonistgruppe som driver
gjennom aktivitetene til glede for de
små og litt større. Det er dette det blir
nye sportsfiskere av.
I denne kategorien tar vi også med
fluekastekurs for ungdom. Godt
gjennomført men for et skuffende lite
antall deltagere.
Informasjon og
www.oslosportsfiskere.no
Vi gjentar som i fjor: Nettsidene
fungerte godt også i år. De fleste
nyinnmeldinger til foreningen kommer
via nettsidene våre og deltagere på

kastekursene melder seg åpenbart pga.
nettsidene og abonnementet på
Nettkatalogen.no. Vi behøver ikke
annonsere annerledes. Googlesøk på
”fluekastekurs” gir deg rask vei til Oslo
Sportsfiskere. Det skal dog sies at i år
satt påmeldingene langt inne. De 2 kurs
som ble gjennomført var kun halvfulle.
Dette er som vi sier et annet sted samme
erfaring andre aktører har hatt i år.
Selv om nettsidene fungerer, spesielt
isfiskesidene, har vi hørt på
medlemmenes ønsker om fornyelser og
det er gjort et innledende arbeid med å
fornye hele konseptet med en ny portal
på endret plattform. De nye sidene vil
bli linket til facebook og hooked.on og
vil bli minst like
fine som før, men først og fremst mer
fleksible for vedlikehold og med
billedgalleri etc. som har vært etterspurt.
FastFisk må vi ha for å ivareta den mer
samlende funksjon en medlemsavis har
og som er noe mer håndfast og trygt enn
web. Samtidig vil medlemsbladet også
egne seg bedre som et reflekterende og
oppsummerende medium og ikke minst
som historisk arkiv.
Web er mer spontant, direkte og
dagsaktuelt. Derfor er det viktig at
medlemmene følger med på Web-sidene
for å få med seg aktiviteter som
arrangeres mer ad hoc.
Medlemmer
Medlemstallet har stabilisert seg i 2011.
Vi var ved årsskiftet 281 medlemmer
mot 282 i fjor. Dette er likevel 20-25
færre enn for bare et par år tilbake og vi
vil fortsatt ha fokus på å holde på nye
medlemmer. Vi er ikke i nærheten av å
ha et aktivt oppsyn med

medlemsmassen for å massere denne
med sikte på å opprettholde et
medlemsnivå rundt 300. Dette er
nødvendig for å kunne ha inntekter som
finansierer et anstendig tilbud til
medlemmene.
Økonomien
Økonomien har ikke vært god i 2011.
Bevilgningene fra NJFF til barn- og
ungdomsarbeid gjør oss i stand til å
drive godt å på dette viktige området,
men driftsutgifter på Holmenbua og
Preuthun, har vært betydelig og drar
opp kostnadene samtidig som vi har
svikt i medlemsinntektene,
kursinntekter og utleie (bua og
Preuthun). Dette frembringer totalt et
betydelig underskudd.
Investeringen i nye OS-caps ble heller
ikke iår gjennomført grunnet dårlig
økonomi
Lyspunktet er Grasrotandelen fra Norsk
Tipping som gir oss gode faste
inntekter. I 2011 bidro 32 medlemmer
til at 10.610 kroner kunne inntektsføres.
Et fantastisk resultat og godt over
forrige år. Tendensen er stigende. Vi er
sikre på at enda flere vil kunne bidra til
ytterligere inntekter fra denne kilden.
Styret ser det som særlig viktig å bygge
opp økonomien med tanke på
forestående planer om å restaurere og
modernisere Holmenbua. Salg av
Preuthunhytta vil i 2012 bli vurdert for å
realisere midler til en slik opprustning
dersom vi får de nødvendige lokale og
kommunale tillatelser.

Styret.
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konsekvensen å sagt opp leieavtalen
med Haavardsud om terrenget.

Rapport fra Turkomiteen
Vi har etter beste evne tilrettelagt for
fellesturer også i 2011, men må fastslå
at dette er tung materie. Problemet er
den lille interesse disse turene har.
Hvorfor - har vi problemer med å
skjønne, annet enn at folk har nok med
sitt. De prioriterer annerledes enn før.
Fellesskapet går på bekostning av
private opplegg.
Vi som forsøker å lage et opplegg for
foreningens medlemmer er i tvil om hva
vi skal gjøre. Vi kan jo ikke tvinge folk
til å være med på våre arrangementer
heller. Spørsmålet er om tilbudene er
gode nok, har den rette appell eller om
tiden har løpt fra oss. Folk vil vel ikke
ha felles opplegg lenger rett og slett ?

Harrturen 2011skulle gå til Trya
camping i Østerdalen. Et flott sted. Men
akk ! Vær og vannstand var så ille at
turen ble avlyst for denne turen som
normalt har flere trofaste. I 2012 prøver
vi Trysilelva.
Sjøstrand har blitt en så innarbeidet
tradisjon at denne turen gjennomføres
no matter what. Så også i år. Var vi fem
? Ja, omtrent. Stein og Erik fikk sine
torsk til middag. Men mer er det vel
ikke å si.
Sik fest på Preuthun.
Denne turen som vi har arrangert de 3
siste år ser ut til å ha en viss appell. I år
kombinert med dugnad. Veldig hyggelig
tur til Hadeland og Skjervevannet som
igjen bød på flotte sik i bøtter og spann
som bildene annet sted i bladet viser.
Dette gjør vi naturligvis om igjen.

Men vi gir oss ikke.
Spørreundersøkelsen av 2010 sier tross
alt at 39 fremfor 18 sier at fisketurer og
turer generelt er viktige aktiviteter
klubben skal drive med og kommer
således på 4 plass av 12 angitte
aktivitetsmål. Bare foredragsmøter.
Fluekastekurs og klubbkvelder på
dammen rangerer foran.

Pilketurer.
Flere turer har vært arrangert. Disse har
vært fortløpende annnsert på nettet. Slik
blir det også i 2012. Dette er hyggelige
turer med foreningens nestorer og meget
dyktige is-pilkere. For de som søker
etter isfiske-muligheter anbefales
kontakt med Harald Hovde og gjengen.
I styret er Anders Wold kontaktperson.

Sjøørrettur til Langåra ble gjennomført
en fin kveld i begynnelse av mai. 8
mann deltok. Marius tok sjøørreten (1,5
kg) mens Norvald som vanlig dro mest
torsk (omlag 10 kilo). Grei tur i deilig
vær.
Sommertur i klubbregi ble det ikke noe
av i 2011. Vi hadde vel nok med
Hardanger-vidda der 4 lag benyttet seg
av tilbudet. Men fisket var dessverre
ikke som året før og folk mente nok
dette var for kummerlig og spesielt å
tilby medlemmene. Styret har tatt
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Rapport fra Preuthunhytta
Det er gjort en formidabel
dugnadsinnsats på Preuthun i år. Det er
ryddet masse småskau og litt større trær
så det har blitt mer åpent og trivelig
samtidig som ved- beholdningen har økt
kraftig.
Båten er ferdig reparert og fuktproblemet har blitt tatt på alvor. I
kjelleren er det lagt membran i den ene
jordkjelleren, i den andre er store deler
av resten av det råtne taket revet ned og
det er montert avfukter som vil redusere
fuktigheten betydelig. Skjulet har fått en
omgang med nye ventiler og det er
gravet ned avløpsrør for nedløpene fra
takrennene.
Doen har fått nytt tak med shingel og
det er brent kvist og kvas. Vi er godt
fornøyd !
Bortsett fra styret og noen få trofaste
grupper blant medlemmene er hytta
dårlig besøkt. I år har vi hatt enda
mindre leieinntekter enn i fjor som var
et dårlig år. Triste greier. Vi kan ikke få
sagt for ofte hvor bra hytta egentlig er.
På tross av fukt og noen mangler som
TV og kanskje noen andre småting. Det
er trivelig her med utsikt til Skjerva og
med diverse turmuligheter til alle
årstider.
2012 kan bli siste året vi har hytta. Det
kommer an på fremdriften med
oppgraderingen på Holmenbua. Vi
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oppfordrer derfor medlemmene å gå
mann av huse for å leie / låne hytta i
påsken, pinsen, sommerferien eller en
langhelg. En god begynnelse er at årets
(2012) pilkemesterskap blir lagt til
hytta. Det var på planen også i 2011,
men gikk i vasken av diverse gode
grunner.
Juni er en fin fiskemåned på Hadeland.
Prøv Leirsjøen og innoset, Sandbotntjernene,
Hammertjern som nå huser fin abbor,
Gullerudtjernet, Svera og alle de andre
spennende vannene på Øståsen. Om
ikke annet vil naturopplevelsene være
flotte.

Her ser vi avfukteren i kjelleren på hytta.
Ovnen gjør sitt for å holde drifts-temperaturen
på et tilstrekkelig nivå.

OFA rapport 2011
2011 har vært et begivenhetsrikt år på godt og vondt.
75årsjubileet ble feiret på flere måter. Det er gitt ut en meget omfattende bok. Her er
hele historien kommet med mellom 2 permer. Oslo Kommune med Fabian Stang
inviterte hele OFA til en markering i Rådhuset. Det ble en veldig fin markering for de
som var der, ca 200 stykker. Senere på høsten ble det holdt festmiddag på Bogstad
gård.
Men det som har fått mest oppmerksomhet i 2011 har vært Akerselva med det fatale
klorutslippet. Vi var jo kommet godt i gang på det nye klekkeriet på Oset i Maridalen. I
2010 ble det satt ut flere tusen både laks og sjøørret. Alt døde. Så nå er det bare å
begynne på nytt igjen.
Det ble lagt inn ny rogn fra Akerselva og vi har også fått rogn fra Sandvikselva. I høst.
Ellers i marka har det vært på det jevne, både når det gjelder fisk og fiskere. Dert er
plass til mange fiskere i marka med fiskestang. Ørret er det veldig bra med, både store
og små. Det ser vi ved stamfiske. Den største ørreten, 7,5 kg, ble tatt av et av
foreningens stamfiskelag, Jan Johnsen, Harald Hovde og undertegnede. Det var i
Storflåta området. OS har i dag 29 medlemmer på lag i OFA.
Erik A.

Ruser i ”kanalen” (foto: Erik A.)
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drikkevannet vårt i helgene. Han fortalte
bl.a. om en gang han måtte ”arrestere”
to damer som nakenbadet i Skjærsjøen.
Da en av gjengen mente at det vel måtte
vært noen småjenter, forsikret Erik at
”nei, de var godt over minstemålet !”
En annen gang hadde han tatt Kjell Inge
Røkke og den nye kona hans på fersken
mens de skyllet sine svette føtter i
drikkevannet vårt. Da ergret han seg
over at han ikke hadde fullmakt til å
utskrive en klekkelig bot.

Litt av stemningen ved Skjerva
høsten 2011.
Jeg har vært med i Oslo Sportsfiskere
(OS) fra jeg var tenåring på 1950-tallet.
Både medlemstall og aktivitetsnivå har
endret seg opp gjennom årene. Og det
har vært heftig ordskifte om flere saker.
Men jeg har alltid følt at det har vært en
god stemning og et positivt miljø i
klubben. Det fikk jeg bekreftet da jeg
var med på dugnad og sikfisketur til
Preuthun-hytta sist høst, og vil gjerne
dele noe av denne stemningen med
andre. (Mer ”faglig” referat fra turen vil
nok sekretæren sørge for.)
Om kvelden løste vi ikke de store
verdensproblemene, men diskusjonen
gikk høyt om hva som egentlig kan
regnes som sportsfiske, og hva OS skal
drive med. Konklusjonen ble vel
nærmest at alt fiske med stang – lang
eller kort (=pilkestikke) – kan regnes
som sportsfiske. Og da kan også OS
engasjere seg i hele spekteret, dersom
det er nok medlemmer som ønsker det.
(Snakker om å gjøre alle til lak/gs, sjøl
om noen er to(r)sk !)

Like før avreise var jeg nede ved vannet
og renset tretti sik, hvorav bare tre
hadde rogn. Dette undret jeg meg over,
og spurte de andre, da jeg kom opp, om
det kunne være slik at hannfiskene
innfant seg først for å sikre seg de beste
gyteplassene ? Erik mente at det
antakelig var tilfelle, iallfall er det slik
med ørreten i bekker og elver om
høsten. Det visste han. ”Ja”, sa
navnbror Harald H. ”du vet det er alltid
vi hannene som er ivrigst når det gjelder
slike ting”. ”Og hadde det ikke vært
sånn, så hadde det ikke blitt rare
greiene”, repliserte en tredjemann.
Harald Julsrud

Ellers fortalte Erik om jobben for OFA
med å hindre folk i forurense
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Sesongen da nesten alt gikk galt i
oslomarka.

Men i nord i landet gikk det da litt
bedre.

2011 går inn i historiebøkene som en
dårlig sesong for de fleste sportsfiskere,
i hvert fall er det sånn for alle jeg har
snakka med.
Mye regn gjorde sommerens fiske til en
håpløs affære og vann og vassdrag gikk
over sine bredder i hele vårt ganske
land.
I Nordmarka var det så mye vann at det
enkelte steder var håpløst å komme seg
ut på de gode fiskeplassene, de var rett
og slett ikke tilgjengelige der de lå godt
under overflaten. Å liste seg ut på
myrtorver via glatte greiner og
tømmerstokker ble til den reineste
risikosport, men pytt pytt, man
overlevde da det også..

Ferien ble som vanlig lagt til
Bødøtraktene for å kombinere besøk hos
svigermor med seriøst fluefiske i
Sulitjelmafjella/Saltfjelletraktene.
Uka før vi kom hadde det vært klassisk
varmt østavær og drømmen om Bibiosverminger (Russerflue) var til å ta og
føle på.
Vi pakka sekkene og kjørte de drøye
halvannen timene inn til Sulitjelma hvor
vi parkerte like nord for Balvatnet. To
og en halv times slitsom gange seinere
var vi oppe ved Grensetjønnan noen få
små kilometere fra svenskegrensa.

Min fineste fangst ble tatt sør for
Oppkuven og var en feit og fin hannfisk
på rundt 8 hekto, tatt på en liten
myggpuppe, den svømmer
forhåpentligvis rundt der oppe
fremdeles.
Høsten ble for mitt vedkommende en
enda mer begredelig affære enn våren
og sommeren, jeg presterte det
kunststykket å unngå å få fisk i løpet av
hele oktober, ikke verst når man veit at
jeg var ute ni ganger i løpet av denne
måneden.
Årets siste tur i nordmarka var en
kombinert søndagstur/fisketur opp til
Fjellsjøen sørøst for Gjerdingen. Det var
en del is, men jeg fikk da kasta litt i
noen av råkene mens jeg koste meg i det
herlige solskinnet.
Dett var dett og takk for i år kjære
ørretslasker, bare vent til neste år...
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Og Bibioene sverma som besatt, vi
måtte nesten lukke kjeften enkelte steder
for å slippe å få dem til lunsj. Merkelige
innsekter dette, der de ganske klønete
flyr rundt med sine rødoransje lår
hengende nedover, og kommer det et
kraftig vindpust havner de fort ute i
vannet hvor sultne ørreter venter..
.
Dessverre bomma vi litt på tida og
ankom ikke vannet før ved 14.00 tida, vi
burde vært der fra morgenen av for
fisken blir rett og slett så stappmett at
den til slutt ikke orker å spise mer. Men
vi fikk da noen fine timer før det hele
døde hen.
Disse land innsektene havarerer på
vannet med et plask så kunsten er å
kaste ganske hardt og tøft for å få
imitasjonen til å smelle skikkelig ned i
vannet, det skal trigge ørreten til hugg.
Problemet var å bestemme seg for
hvilken fisk man skulle satse på, ikke
lett når hele vannet koker, da koker det
fort oppe i sitt eget hode også.

Fasiten ble imidlertid slett ikke verst.
Den største var på litt under 9 hekto og
var så full av Bibio at hele spiserøret
nesten så ut til å revne, det knasa i
innsekter da jeg spratt opp magesekken.
Uheldigvis spilte vinden oss et puss så
det ble med to dager der oppe og en dag
oppe på Skoddefjellet.

starten av august, og en av disse skal i
sin helhet tilbringes der oppe ved
svenskegrensa, under nord-Saulos
mektige vegg, da skal kilosgrensa
brytes.
Trur eg.
Kjell Grønningen.

Til neste år tar vi fjorten dagers ferie fra
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Ørreten og jeg.
Alle er vi glade i familiene våre, og alle
er vi glade i vennene våre. Disse svikter
vi aldri, eller bør i hvert fall ikke gjøre
det uten å ha svært gode grunner. Ei
heller svikter man sin fotballklubb, eller
fiskeforening for den saks skyld. Det er
viktig å være lojal mot det og dem som
betyr noe her i livet.
Som ørreten.
Noen fisker laks, sik, dassmort eller
abbor, for meg er det kun ørret som
gjelder.
Og til nød en og annen røye...
Når jeg var en liten gutt var det fisk som
gjaldt, uansett type og størrelse, og det
var andersdupp i størrelse xl og mark
som var fangstmetoden. Lykken i livet
var en lukket ABU snelle med 0,30 mm
snøre, man gikk da for storfisken...
Fikk jeg en ørret var det selvsagt stor
stas, men stort sett var det abbor som
fant veien til fiskepåsan, helt greit for
meg som elska stekt abbor på brødskiva.
Det var den gang.
Noe klokere blir en da med åra, og nå er
det kun den edleste av de edleste og den
vakreste av de vakreste som gjelder. Og
det må tas på tørrflue.
Unntak finnes dog, for må man så må
man, men jeg blir vel ikke tatt av
moralpolitiet hvis jeg lurer en rugg på
en synkende myggpuppe hengende
under en tørr mygg heller håper jeg.
Dette er også tørrfluefiske for meg, for
jeg ser jo tross alt at flue går under.

Og har man først fått skapningen inn på
land gjenstår så gjenstår det evinnelige
dilemmaet om man skal beholde fisken
eller ikke, for hvem har hjerte til, med
kaldt blod, å slå i hjel sånn en vakker
krabat?
Jeg må innrømme at jeg svært ofte lar
fisken svømme videre, hvis ikke gnager
samvittigheten i meg og tar fra meg all
nattesøvn, i hvert fall hvis fisken var
stor og tjernet var lite. Undermålere tar
jeg derimot opp og freser i panna uten
dikkedarer av noe slag.
Kultivering er en bra ting. Ørret trenger
masse mat for å få vokse seg stor så da
er det helt greit å ta ut småfisken, selv
om det er en ørret aldri så mye..
For finnes det egentlig noe vakrere enn
en veldreid ørret?
Kvinner kan tidvis og stedvis også være
uimotståelige, men hvis jeg kunne velge
mellom en kilos ørret tatt på en krok 16
vespertinadun og ei natt med miss
World (unnskyld , Turid...), ville
førstnevnte tanke vunnet så lett som
bare det. Og bare så det er sagt:
fiskeporno slår knockout på all annen
porno.
Bilder av nakne abborer og lett kledd sik
greier jeg meg imidlertid godt uten.
Vinteren er en tøff tid for oss som
egentlig helst vil fiske hele tida, det
leses bøker og andre relevante
sportsfiskepublikasjoner over en lav
sko, en høy en også faktisk, og internett
kan by på feite klipp og interessante
artikler om fluefisking etter ørret.
Helst skulle jeg vært helt andre steder
enn her i Norge når januar og desember
står på som verst, vel er det herlig med
en skitur i nordmarka, problemet er bare
det at man hele tida blir minnet på at det
ligger tjukk is over sine kjære fiskevann.

En ting er å lure ørreten til å bite på
lureriet, for det er neimen ikke lett, en
helt annen ting er å greie å kroke
smartingen, det er i hvert fall helt klart
ikke bare bare.
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Fett nok å stake seg over søndre
Heggelivann med vinden i ryggen, men
tanken på hva som befinner seg der
under isen får det hele til å føles
temmelig meningsløst.
Det skulle vært forbudt med islagte
vann.

nordavind fra alle kanter, så det hadde
trolig blitt dårlig med vaking på
vinterstid allikevel, når jeg får tenkt meg
godt om. Og det bør man jo gjøre, i det
minste en gang i blant.
Nei, man får pent vente til midt i mai.
DA skal det skje ting da...store ting. I
2011 var det du som lurte meg, i år er
det min tur.
Ser deg da, du kjære smellvakre vakre
ørreten min!

Snø og ski er glimrende nok det, men
vannene skal være helt åpne, og i den
ideelle verden burde ørreten vake i all
sin prakt hver bidige dag hele året.
Tviler dog på om døgnfluer, vårfluer og
fjærmygg helt liker seg i minus 20 og

Kjell Grønningen.
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Jorden rundt med fiskestang.
Del 1.
Sommerens fiske ble det dårligste i
denne mannens minne. Enten var det for
kaldt eller for mye vann – eller begge
deler. Altså ikkeno` å skrive hjem om –
iallfall ikkeno` å bry ”Fast fisk”`s lesere
med.
Tenkte derfor at jeg heller skulle fortelle
litt om mine fiskeopplevelser i andre
land. Dette blir ingen Negley Farsonbok, men jeg har altså gjennom et langt
liv besøkt 83 land i 5 verdensdeler. Til
forskjell fra Negley og skribenter som
bidrar med fargerike innlegg i de proffe
fiskerbladene, har jeg aldri reist
utenlands med sportsfiske som mål. Det
har vært for å studere, besøke kjente, på
ferie eller oftest på jobb. Noen steder
har jeg bodd i flere år, andre har jeg
besøkt i bare kort for å drive uhjelp eller
delta på internasjonale konferanser. Men
overalt hvor det har vært mulig, har jeg
hatt fiskestanga med. Ofte har jeg lagt til
noen feriedager for nettopp å få fisket
litt. Og mange rare fisker har jeg halt i
land opp gjennom årene.
Første skikkelige utenlandsturen min var
da jeg like etter artium mønstret på en
av Wilhelmsens stykkgodsbåter til det
Fjerne Østen og tilbake. Da hadde jeg
ikke med fiskestang, så noe egentlig
fiske ble det ikke. Men når det var høy
sjø i tropiske farvann, hendte det at
flyvefisk seilte om bord i løpet av natta.
Da lå de og sprellet på dekk om
morgenen; bare å plukke dem opp. Jeg
så gjorde og tok noen av de største med
til kineser-kokken ombord som stekte
dem for meg. Smakte ganske bra, litt
som stekt pir.
Etter avtjent verneplikt fulgte to år med
Rotary-stipend ved Georgia Institute of
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Techology i Atlanta. Georgia byr ikke
på de store sportsfiskemulighetene. Men
i de grumsete sjøene og dammene der
fins bass, lakseabbor på norsk. Den
likner absolutt ikke på laks - litt mer på
abbor, kanskje. Men en artig”figther”er
den. Første gang jeg var med for å prøve
dette fisket, hadde jeg begynner-flaks.
Vi fisket med levende små firfirsler,
som vi tredde forsiktig på kroken så de
fortsatt sprelte (omtrent som
markefiske). Så vippet vi dem ut så
langt vi greide og dro firfirsla forsiktig
inn. På første turen fikk jeg en bass på
over 2 kg. Det var gøy, men kulinarisk
var den ingen stor opplevelse, antakelig
pga. gjørmevannet den levde i.
Sommeren mellom de to studieårene i
USA fikk jeg jobb som bartender på
Lake Yellowstone Hotel i
nasjonalparken med samme navn.
Utvilsomt den flotteste sommeren jeg
noen gang har opplevd ! Også fisket er
bra i denne nasjonalparken sjøl om det
ikke er derfor turistene nærmest står i kø
for å komme dit.
På begynnelsen av sommeren opplevde
jeg et utrolig fiske på stupesnitt-ørret
(cut-throut-trout) i Yellowstone-sjøen.
På stranda like nedenfor hotellet tok jeg
i løpet av kort tid hver dag de 3 ørretene
som var dagskvoten. De fleste mellom 1
mark og halvkiloen. En dag fisket jeg i
et tjern som lå inntil sjøen, og fikk en på
nesten kiloen som jeg fikk kjøre en god
stund. Det viste seg at det var nokså nær
rekorden i sjøen – som bare var på litt
over kiloen !
Ettersom flere turister ankom og satte
båter på sjøen, ble det vanskeligere og
vanskeligere å få fisk ved hotellet.
Mesteparten av sommeren bodde en
oljemillionær fra Texas og kona hans på
hotellet. De hadde også en stor flott

yacht på sjøen. Ofte satt de i baren
utover kvelden så jeg ble etter hvert
ganske godt kjent med dem, og ga da
utrykk for min forbauselse over at fisket
var blitt så dårlig.
De kunne fortelle at det bare var på
denne siden av sjøen. På den andre siden
var fisket fortsatt veldig bra. Sjøen var
altfor stor til at det kom på tale å gå
rundt den, så jeg forsonet meg med at
jeg måtte finne andre ”fiske-marker”.
Det gjorde jeg; noen tjern ikke altfor
langt vekk hvor det var veldig bra med
vanlig regnbue-ørret. Problemet der var
å få flua ut over siv kanten. Greide jeg
det, var det nesten alltid napp å få. Neste
problem var så ”buksere” ørreten
gjennom sivet inn til håving. På det viset
kunne det ta tid å fylle kvoten på 3 fisk.
Jeg var også en gang nede i selve
Yellowstone- kløfta med fiskestanga.
Det er den gule fargen på fjellsidene her
som har gitt navn til hele
nasjonalparken. Det var en fantastisk
naturopplevelse, og jammen var det fisk
(regnbue) i kulpene der nede også!

Om det dårlige fisket utover sommeren
på hotellsida av sjøen skyldtes alle
båtene som hadde havn der eller en form
for gytevandring, ble jeg aldri klok på.
Strupesnitt-ørreten gyter visstnok om
våren.
Etter endt siv.ing.-utdanning ved NTH
gikk turen ganske raskt til utlandet
igjen. Dvs. tre år som vegingeniør i ØstAfrika; først to år i Uganda med det
første norske fredskorpset og så ett år i
Tanzania for Norconsult. I Uganda
jobbet jeg i nord-øst. Til og med oppe i
Karamoja som stort sett er halvørken,
fikk jeg fisk. I en dam britene hadde
bygd i en bekk ned fra Kadam-fjellet for
å ha helårsvann til en militærleir på
lettelandet nedenfor, fikk jeg bra med
tilapia på kastesluk.
Ellers er det rart med britene; overalt
hvor de har slått seg ned i verden og det
har vært mulig, virker det som de har
hatt med seg fluestang. Dvs. der det har
vært mulig, har de sørget for å sette ut
ørret så de har kunnet utøve sitt kjære
fluefiske. De har satt ut både regnbueog brunørret. Noen steder har det
etablert seg levedyktige bestander.
Andre steder må det stadig fylles på
med ny settefisk. Etter at afrikanerne har
overtatt styre og stell, er det dessverre
ikke alltid så skjer.

Litt seinere hadde oljemillionæren fra
Texas fått en god ide: En dag det ikke
var bestilt noen busslaster med turister
til lunsj, fikk vi beskjed fra hotellets
direktør om at alle ansatte som ville,
kunne bli med yachten hans på tur til
den andre siden. Yachten ble smekkfull
av ansatte (de fleste studenter som jeg)
som ville på båttur. Bare en håndfull
hadde fiskestang. Da gjorde vi det så
enkelt at vi ganget antall deltakere
ombord med tre, og så fisket vi som
ville, til den kvoten var fylt. Jeg halte
om bord ei bøtte med strupesnitt-ørret .
Dagen etter fikk alle hotellgjestene som
ønsket det, fersk ørret til middag.

På den store utdødde vulkanen Mount
Elgon, på grensa mellom Uganda og
Kenya var det regnbue i to elver; Swamelva i Kenya og Sipi-elva i Uganda. Jeg
var av gårde og fikk fisk begge steder.
Særlig da jeg hadde en vegstikkingsjobb
på vestsida av Mt. Elgon ble det mange
turer med fluetanga i Sipi-elva. Et
fantastisk landskap, forresten: Fra leiren
min ved nedre Sipifossen (som er som
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en flott Vøringsfoss) måtte jeg opp forbi
to vakre fosser til før jeg kom dit
bebyggelsen slutter og regnskogen
begynner. Her var fiskeplassene .
Ganske rart å gå i tett regnskog og fiske
regnbue-ørret med flue. Best bett hadde
jeg med ”coachman”.
Da jeg seinere flyttet til Kibaha litt
innenfor Dar es Salaam, var jeg derfor
ikke sein om å forhøre meg blant britene
på stedet. Ganske riktig de hadde sin
Uluguru Flyfishing Association, hvor
jeg straks ble medlem. Klubben hadde ei
hytte så vidt oppe i regnskogen i
Uluguru-fjellene en passe helgetur inn i
landet fra Dar. Dit ble det mange turer
og mange fine regnbuer , men ingen
store så jeg hadde nærmest regnet med
at de ikke fantes i den forholdsvis lille
elva. Siste turen dit motbeviste det. Da
fikk en ung brite jeg fisket sammen
med, en 1,5 kilos i kulpen like ned for
hytta !
Ellers var det havfiske som gjaldt i Dar
es Salaam. Jeg snorklet og med
”sprettert”-fiskegevær skjøt jeg jo noen
småfisk. Men skulle det bli noe greie på
fisket, måtte man ut i båt. Dette nevnte
jeg bl.a. til mekanikeren på anlegget, en
krølltopp fra Mauritius av ubestemmelig
blandingsrase. Han fortalte han hadde et
par venner fra samme øya i Dar som
hadde båt, og sørget for at jeg ble
invitert med dem ut ei natt. Da vi møttes
som avtalt på stranda i Dar om kvelden,
presenterte de seg som brødrene Olsen !
Og så viste det seg at faren var norsk
sjømann fra Sørlandet som hadde slått
seg ned på Mauritius. Slik så de ut også.
Faren var død forlengst, men den ene av

Side 24

dem hadde en viss kontakt med slekta i
Norge. Vi fisket hele natta med
bånnsnøre og agn, og fikk en masse fisk
– de største rundt 5 kg.
Mens jeg jobbet ved Dar es Salaam
spanderte jeg på meg en skikkelig
havfisketur også; en langhelg på Mafiaøya utenfor og sør for Dar. Litt av et
paradis. Masse flotte koraler og små
fargerike fisk å snorkle og se på.
Dessuten et utrolig bra dorgefiske. Jeg
var der sammen med et rikt canadisk
ektepar. Han var ivrig storvilt-jeger,
mens hun var ute etter marlin og
seilfisk. Jeg fikk bli med dem for en
rimelig penge, mot at hun fikk ta inn det
som måtte gå på av slike trofè-fisk,
mens mannen hennes og jeg skiftet på å
ta inn annet.
Og det ble mye annet - fine fisker. Her
fikk jeg den største fisken jeg til nå har
fått på stang; en såkalt carambezee på
45 pund (ca.20,5kg). Vet ikke helt hva
carambezee er for no`, men den likner
da på en slags tunfisk/makrellstørje –
gjør den ikke!?
Gøy var det iallfall !
HARALD JULSRUD

NYE www.oslosportsfiskere.no
Nedenfor ser dere en prøveside på vårt nye nettsted. Det er lett å kjenne seg igjen. Vi
har beholdt mye av den gamle layouten men meget er endret.
Hele plattformen med softwaren i bakgrunnen er endret. Det er nå basert på wordpress
som er langt på vei the state of the art mht. bygging av nettsteder. Dette gir en mye
større fleksibilitet. Flere redaktører kan gjøre mer direkte utvikling uten å måtte være
avhengig av administrator. I dag er dette Ulf Erik som har gjort en kjempejobb med å
konvertere det gamle opplegget og tilpasse det nye. Vi kommer i grunnen til dekket
bord.
Av endringer ser vi at de gamle fanene på venstresiden har fått plass oppe i
knapperaden øverst. Her legger vi også merke til en knapp for fotogalleri. Toppbildet er
nytt og det er meningen at dette kan veksle automatisk mellom flere bilder.
Av nye ting er også link til Facebook og hooked.no som gjør oss langt mer tilgjengelig
for et bredt publikum og med muligheter for å legge til kommentarer fra facebook.
Det vil drøye litt før vi kan publisere sidene for alvor, men det nærmer seg !
Gledeshilsener fra Ulf Erik, Geir Gr og Stein
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Sommertur til Bjordalen, uke 30.
Vi gjør igjen et forsøk på sommertur i foreningsregi. Denne gang i Bjordalen, et område mellom
Ljungdalen og Lærdal. Her har vi vært før og hadde da etter måten et brukbart fiske, dog mye smått.
Erik dro riktignok en 800 grams og noen 400-500 gr. ble det også. Men for en natur og for et sted. Her
har du fjell og vann for deg selv. Du kan gå så langt du vil og det er flere vann enn de vi for noen år
siden rakk over.
Og kan du ikke gå langt så er det rikelig med vann i nærområdet som nås med bil. Nedenfor har vi
sakset litt fra reklamen. Se www.bjordalen.no

Bjordalen har lange tradisjonar som eit bra jaktområdet på både rein, hjort og småvilt og
ikkje minst fjellfiske.
Bjordalen jakt og fiske ligg i Borgundsfjella i Lærdal kommune.
Det er anleggsveg med bom inn i området, denne er omlag 20 km. Dette fører til at området
er lett tilgjengelig, men også stilt og roleg, med eit begrensa antall personar til ein kvar tid.
Området har begrensa mobildekning og du har muligheit til å stenga ute den moderne
omverden. Hyttene blir i utgangspunktet utleigde til personar / grupper som leiger fiske eller
jakt, fleire av hyttene har veg til døra.
Dette er eit privateigd område på ca 63 tusen dekar der store deler er lettgått og kupert
høgfjellsterreng i 1300 - 1500 m.o.h.med storslått natur og reine og pene omgivingar. Her
føler du verkeleg at du er i høgfjellet. Også greit utgangspunkt for andre turistbaserte
opplevelsar som Borgund stavkyrkjemuseum og Norsk villakssenter i Lærdal m.m
Området ligg midt i mellom Bergen og Oslo og høyrer til ein av Nesegårdane i Lærdal og
strekjer seg frå Lærdalsdalen i vest og heilt til fylkesgrensa med Buskerud i aust.
Bjordalsyn

Hytta (1410 m.o.h) er ei høgstandarhytte. Ligg flott til ved Bjordalshaugen og inngangen til
sjølve Bjordalen, veg til døra. Som hyttenamnet tilseier, ei utrulig utsikt. Gangavstand til
fiskevatn, og midt i “rike” med tanke på jakt og fiske. Til denne hytta er det også båtrett i
Kaldevatn.
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- Hytta er bygd i 2010.
- Består av kombinert stove / kjøkkenkrok, tre soverom med sengeplass til 7 (med
dyner), vaskerom med dusj (12v dusj, må varme vatn på komfyr), bod, uteplass,
toalettrommet blir ferdig i løpet av sesong 2011, ( enn så lenge utedo )
Hytta er på omlag 55 kvadratmeter.
- Vedovn inkl. ved, propankomfyr / kjøleskap, alt av koke / kjøkkenutstyr, strøm
basert på solenergi.
- Sovepose eller sengetøy og laken må påreknast.
Døgnpris inkl. båt m/motor 1100,- inntil 3 pers.
Døgnpris inkl. båt m/motor 1400,- inntil 7 pers.
Minimum 2 overnattingsdøgn. Fiskekort kjem i tillegg.

Kaldevatn
Er eit forholdsvis stort og langt vatn på ca 1000 dekar som ligg i den austlege delen av
eigedommen. Bjordalen deler dette vatnet med naboterrenget og vi eig omlag halvparten av
dette. Vatnet ligg på 1444 m.o.h, er forholdsvis djupt og eignar seg best til slukfiske og
dorging. Fungerar og med fluge når temperaturen er god.
Her finn du topp kvalitetsørret, blank og fin, og raud i kjøtet. Gjennomsnittsvekt på rundt 500
g. Her er det og naust og båt som blir leigd ut i saman med hytta Bjordalsyn. Avstand til
fiskevatnet er ca 2,5 km lett gange frå anleggsveg.

Blir du med til Bjordalen ? Vi har satt av uke 30. Påmelding til stein.wines@gjensidige.no
eller Hallvard Lid, 41164915. Og som det står annet sted i bladet, du MÅ ikke være hele
uken. Det er lov å kun ta en langhelg for eksempel eller deler av uken. Prisen er pr. døgn
og vil variere avh. av hvor mange vi er (se over). Vi snakker nærmere om transport etter
hvert.
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Fra www.oslosportsfiskere.no sakses:
05.12.11 Harald Hovde tildelt Storjugerordenen på OS julebord
Bra med folk og veldig mye eksklusiv selvlaget mat på årets julebord.
Vi var vel en 32 deltagere eller noe sånt. Hyggelig mange medfølgende.
Bordet bugnet av de herligste lekkerbiskener fra rakfisk i varianter til ribbe med surkål. Men
mest fisk. Sikkaker, gjeddekaker, røkt sik, røkt laks, gravet laks, hummer- og sjøørretmousse
osv. Bløtkae og Kransekake til kaffen. Det fører nesten for langt å ramse opp alle
bidragsytere,men iår var det flere enn "normalt". Vi håper den gode trend fortsetter.
Gløggen var på plass og drammen til all maten.
Formannen Geir Gundersen ønsket velkommen og sekretæren Stein Wines sørget for å
holde orden på sangene. Bjarne Fenn still going strong i sitt 91-år, takket for maten !
Og så var det kveldens høydepunkt med tildelingen av Storjugerordenen til Harald Hovde. Et
festlig og hyggelig innslag. Stilfull prosesjon med tidligere storjugere, Stormesteren selv
(Knut Vadholm), det hele beskuet av Hans Majestet Ørreten.
Den fortjente ridder kvitterte med en gjennomgang av hva de ivrige isfiskere utsettes for av
utfordringer gjennom en lang sesong.
Harald Hovde gratuleres av stormesteren

Fra Haralds billedrevy
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10.11.11 OFA feirer sine 75 år.
Det er 75 år siden 13.nov.1936. Da så OFA dagens lys. Nå blir det feiring.
Idag 10.november startet feiringen av OFAs jubileum med storstilt mottakelse i Rådhuset
med champis og fingermat, taler og omvisning.
De var der alle sammen. Alle på OFA-lag som kunne krype og gå, Løvenskiold med Carl
Otto i spissen, NJFF med Bjarne Oppegaard, Administrasjon og styret i OFA og
representanter fra VAV, Oslo Kommune etc. etc. Nærmere 170 personer.
Og selvsagt Fabian Stang. Fabian ønsket alle velkommen i Festsalen og holdt en ledig og
munter tale i herlig Fabian stil. Korrekt og innsiktsfull. Emil Andre Os fulgte opp med mange
godord til lagene og deres innsats over år, takket Løvenskiold for generøs bokgave (OFAboken) til alle fremmøtte og tok opp nye utfordringer for OFA som Akerselva mm. Deretter
fulgte hilsningstaler fra Carl Otto Løvenskiold, NJFF og VAV.
Fingermaten og Champisen smakte før interessant omvisning i lokalene som for mange var
første besøk i Rådhusets lokaler.
Og på Lørdag er det festmiddag på Bogstad gård med omlag 85 innbudte gjester. Det blir en
ny opptur.
Skrevet av Stein Wines

01.11.11 Effektiv dugnad og masse sik på Preuthun
9 mann gjorde en heroisk innsats på Preuthun-hytta sist helg. Fortjent fårikålmiddag
med något attåt og siken var så absolutt tilstede.
Fra kl. 1000 - 1100 var alle gutta i arbeid og vi fikk virkelig gjort masse i det fine været
lørdag. Søndagen var litt rufsig, men bedret seg ut på dagen.
Dotaket ble lagt ferdig med shingel / nye vannbord. Nedløp for takrennene forlenget med
nedgravd plastrør mot fall. Takrenner renset. Lagt på fuktsperre indre kjellerrom. Revet
råttent tak i pumperom. Hugget opp masse ved og lagt opp i vedfang. Ryddet i underskog.
Lagt opp båten for vinteren. Montert 3 nye ventiler i vedskjulet.
Vi fiukk ikke montert avfukter i hovedkjelleren. Det må utstå til våren siden en slik avfukter
krever plussgrader under operasjon.
11 garn ble satt lørdag aften. Søndag morgen trakk vi ca. 65 pene sik. Snittstørrelse nær
400gr. Virket som de gjennomgående var større enn forrige år.
Fårikålen med sjokoladepudding smakte lørdag kveld og det ble utvekslet både historier og
ideer som vanlig.
Bra tur !
Sik i bøtter og
spann!
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21.10.11 Stamfiske i OFA går bra i høst
Stamfiske har vært noe helt annet og positivt ihøst til sammenligning med ifjor da det
var heller trådt.
Mange bra fisker har i høst gitt gode tilskudd til rogn/melke-banken til OFA.
Nedenfor et bilde av en 7-kilos rugg fanget et sted i Marka ! Som så ofte før er Erik A en av
de involverte i storfisken også denne gang. Dag Øyvind fra anlegget er med. Også Jan og
Harald deltok her med råd og dåd og ikke minst med fotograferingen.

Foto: Harald Hovde

06.10.11 Konstruktivt høstmøte på Tåsen
Omlag 24 fra foreningen møttes til nyttig diskusjon om fremtiden for Holmenbua,
Preuthunhytta, Hardangervidda og foreningsturer.
Det ble en god debatt med en rekke innspill og ideer. Mellom slagene ble det vist bilder fra
Hardangervidda og Lærdalsfjella.
Hovedinntrykkene etter diskusjonene som i hvert fall sekretæren sitter igjen med, og som
sammenfaller et stykke på vei med tanker styret har gjort seg er følgende:
- Sats på Holmenbua. Opprust for fremtiden. Komiteen må komme i arbeid.
- Vent med akutt-tiltak på bua før man er tryggere på finansieringen. Begynn søknadsrunder
etter midler nå. Rådet innkalles til møte med styret.
- Ikke lån penger på Preuthun. Kan være et synkende skip og bør vurderes solgt før vi sitter
med kun en salgbar tomt. Investeringstiltak må ses i lys av hva vi vil med hytta.
- Vidda et år til anbefales ikke. Kan vurderes å leie på privat basis av spesielt interesserte.
- Lærdalsfjella (Bjordalen) synes å være et interessant sted for foreningstur. Fint
presentasjonsstoff. Ukestur dog vanskelig for opptatte barneforeldre. Helgeturer vil få større
oppslutning
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Styret har etter møtet fått litt av hvert å tenke på. Antagelig venter vi med å benytte oss av
anbudet på kr. 115.000 for å få rettet opp bua og et stykke på vei få sikret bua mot
utglidning. Håper den tåler neste vinter/vår. Preuthun blir gjenstand for særskilt besiktigelse
ifbm. dugnaden.

18.09.11 Vellykket Guideline cup på Holmendammen
Flotte forhold under Guideline cup. Castingforbundet med OS som gode medhjelpere
får ros for arrangementet.
En strålende lørdag og flott søndag med vær som nesten minnet om sommer gjorde
rammen fin under siste del av denne konkurranseserien. Guideline cup er en årlig cup hvor
det konkurreres i både enhånds- og tohånds fluekasting med handelsvanlig fiskeutstyr.
Et tyvetalls deltagere deltok på dammen og hygget seg i det fine været. Vår forening sto for
servering med Geir Granli i spissen for vår tallrike catering-gjeng. Godt salg og gode
tilbakemeldinger fra både forbundet og deltagere.
Vi sakser fra castingforbundets sider:
Ørret presisjon og ørret lengde stod på programmet 17.9 i årets siste Guideline cup stevne i
Oslo.
Jarle Strandberg vant presisjonsøvelsen med 47 poeng, 2 poeng foran Per Grønberg og
Tom André Wangensteen. Stein Grønberg endte på 6. plass, og sikret seg med det seieren i
sammendraget i øvelsen.
I finalen i ørret lengde kastet brødrene Grønberg like langt, og kampen om seieren måtte
avgjøres ved hjelp av omkast. Stein trakk her det lengste strået, men måtte like fullt se seg
slått av sin bror Per i sammendraget.
I dameklassen vant Tina Mengkroken begge øvelser, både i Oslo-stevnet og i
sammendraget. I flue presisjon kastet hun seg til finalen i åpen klasse, og endte på en flott 4.
plass
Jevnt i toppen av Guideline cup 18.9
Tom Larsen, Stein Grønberg og Tom André Wangensteen vant dagens øvelser i åpen
klasse, mens Christine Josephsen og Tina Mengkroken seiret i dameklassen.
I sammendraget i årets Guideline cup vant Harald Økern Jensen i sjøørret lengde, et poeng
foran Per Grønberg. Jarle Strandberg sikret seg så en relativ komfortabel seier i laks lengde.
I sammenlagtkonkurransen ble det jevnere. I åpen klasse skilte det kun 5 poeng mellom de
fire øverste, og Per Grønberg stakk av med seieren, kun et poeng foran sin bror Stein. I
dameklassen gjorde Tina Mengkroken "rent bord".
Se resultater på forbundets sider: www.castingforbundet.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 www.oslosportsfiskere.no

Stiftet 1932
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