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FORMANNEN HAR ORDET.

 
 

 
 

 

I år ble ikke fiskesommeren helt som 

forventet. Så frem til å kunne tilbringe 8 

fulle uker på mitt jordbærsted på 

Dovrefjell med fisking. Stor ble 

overraskelsen da det viste seg at det ikke 

hadde vært så mye snø i området på 40 

år! Fikk også inntrykk gjennom media at 

jeg ikke var i en særposition. Elva var 

riktignok isfri, men flere steder var 

snøfonnene over 2 meter høye helt ned 

til vannkanten. Som om ikke det var nok 

lå det fremdeles is på over 2/3 av 

favorittvannet. Under slike forhold 

skjønte jeg fort at det ville bli en sen vår 

og ikke fersk fisk på noen uker. Prøvde 

noen sporadiske kast nå og da, men det 

tok meg 3 uker før det ble fast fisk. Jeg 

hadde med meg dagboken fra i fjor og 

sammenlignet fiske og klekkinger med 

årets situasjon. 

 

Hovedkonklusjonen ble at alt var 

minimum 4 uker forsinket, og 

døgnflueklekkingen var 6 uker på 

etterskudd. Men den som venter på noe 

godt venter som kjent ikke forgjeves. 

For når snøsmeltingen var i god gang 

ble det full fres i fisken, og kan ikke før 

huske å ha hatt kontakt med fisk på 

hvert eneste flyt nedover elva. Resultatet 

ble 10 fine ørreter på under en time. 

Disse ble stekt, røkt, gravet og syltet, og 

var en kjærkommen avveksling i en 

hyttevaktmage som var meget lei av 

pasta og joikakaker.  

 

Så selv om ting begynte sent, ble de 

siste 3 ukene verdt hele ventetiden. For 

nå var det bare å ta med seg fluestanga 

og hente seg middag når det måtte 

passe. En annen flott ting med en slik 

sen vår var at jeg fikk noen flotte 

opplevelser av å se fjellet våkne til liv 

etter en lang lang vinter. Kan nevne her 

at jeg fikk se mogopen for første gang i 

mitt liv, en blomst som vanligvis er 

avblomstret før fjellvandrerene inntar 

sommerfjellet. Siden kilosfisken ikke 

kom på land i løpet av sommeren er ny 

tur i midten av september bestilt, og 

forhåpentligvis har ikke vinteren 

kommet enda. 

 

Selv om undertegnede har hatt et langt 

avbrudd i sommer, har heldigvis ikke 

styrearbeidet stagnert. Vil her rette en 

stor takk til sekretæren og de andre 

styremedlemmene som har holdt hjulene 

i gang. Tenker her spesielt på arbeidet 

med å utforme ny bu på 

Holmendammen. Byggekomiteen har 

satt opp en fremdriftsplan i forhold til 

søknad om penger fra stiftelser og er i 

konstruktiv dialog med kommunen. 

Videre har vi også fått kontakt med et 

arkitektfirma gjennom et av våre nye 

medlemmer. Dette har vært til svært stor 

hjelp for komiteen. Takket være denne 

kontakten har vi nå fått tegninger og 

modeller på hvordan en ny bu kan bli, 

men hvis du sitter inne med forslag som 

vi ”må” ha i en ny bu mottas dette med 

takk. Konklusjonen er at vi er godt i 
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gang og vi begynner å skimte et lys i 

enden av tunellen. 

 

Selv om vi skriver september og høsten 

er i anmarsj, betyr heldigvis ikke det 

slutten på sesongen. Regner med at 

mange av dere vil prøve dere på harving 

i marka på mørke kvelder fremover. 

Tiden frem mot stamfiske går også fort, 

og regner med at noen av dere skal delta 

på dette. I tillegg svømmer det 

fremdeles fisk i fjorden, med mindre det 

har hendt noe i sommer som har gått 

under min radar.  

Hvis du er av dem som foretrekker å 

trekke innendørs når nettene blir lange 

og kjølige, håper jeg du tar turen på 

høstmøtene. Vi prøver å finne 

interessante foredragsholdere, og du kan 

lese mer om møtene på hjemmesiden og 

i bladet. Har du forslag til temaer eller 

foredragsholdere mottar styret også 

dette med stor takk. Håper du finner noe 

av interesse i bladet. God lesning. 
 

Bare et kast til 

Geir H. Gundersen. 
 

 

 

 

 

Parti fra Spålen. (foto: red.) 
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Klubbmøter Oslo Sportsfiskere høsten 2012 

 
Medlemsmøtene holdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66. 

Møtene begynner kl. 1900.  

 

Vi går mot høst og det betyr at møter på Tåsen  starter opp igjen. Vi har 

nedenfor satt opp et program som vi mener vil være interessant for 

medlemmene.  

Så her er det fritt frem for alle -  gammel og ung, kvinner og menn. Er du 

blant de nye medlemmer så er torsdagene på Tåsen et fint sted å bli kjent 

med både likesinnede nye og samtidig de garvede og etablerte. 

 

Styret ønsker alle velkommen ! 

 

 
Torsdag  11. oktober Tore Rydgren kåserer om  fluefiske i  ”Glomma,  Renaelva og 

Trysilelva” 
 

Vi har fått en virkelig ” insider” på fluefiske i det området 

som mange har blitt  opptatt av i det siste. Vi håper 

medlemmene  kjenner sin besøkelsestid. Her er litt om Tore: 

   

Tore Litleré Rydgren har fisket med flue i 25 år og har 20 års 

erfaring som fluebinder. Han ligger i gjennomsnitt på rundt 60 

– 70 fisketurer i året. Tore har guidet og instruert sportsfiskere 

siden 1991 og har holdt fluefiskekurs (kasting og 

fisketeknikk) for Jeger- og Fiskerforeninger, privatpersoner og  

næringslivsgrupper. Han er lærer i fluefiske ved Høgskolen i 

Hedmark. Selv om fluefiske etter ørret, røye og harr ligger 

hans hjerte nærmest, driver Tore også med instruksjon i 

laksefiske med flue. 

 

Tore har guidet  utallige fiskere i  Glomma / Rena  i Elverum og Åmot kommuner. 

 Han har også god peiling på Trysilelva. 
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Torsdag  8. November  ”Tommy Egra om Sjøørretfiske i fjordene våre”  
   

Litt usikkerhet om denne aftenen, men vi regner med at alt går 

bra og at Tommy får ryddet  nødvendig  plass i avtaleboken 

sin til oss. 

   

Tommy sier om seg selv: 

Jeg er en aktiv fyr som driver på med mye rart. Jobber på Jakt 

& Friluft AS i Arendal, er freelance journalist med fokus på 

fiskeartikler og leder for Streetmission Arendal. 

   

  Og vi legger til.  

Tommy er proff både på ørret, havabbor og  Sjøørretfiske. 

 

 

 

 

 

Torsdag  6. Desember Julemøtet 
 

    Årets julemøte blir som tidligere preget av kulinariske  

    lekkerbiskener. Fisk i varianter og naturligvis tradisjonell 

    Julemat. 

    Vi trenger bidrag av selvfisket og selvlaget mat fra  

    medlemmene. Meld fra til sekretæren  hva du kan bidra med. 

      

    I år har foreningen 80-års jubileum.  Styret  har valgt en lav 

    profil vedr. dette jubileet, men på julebordet skal vi i hvert  

    fall sørge for rikelig med bløtkake og en  passende avec. 

      

    Bildet til venstre viser fjorårets bugnende bord (men lite kake) 

     

.  
 

 

 

 

Andre klubbaktiviteter høsten 2012 
 

 

 

Helgen 7-9. September  ”Harrtur til Trysil.” 

   

Gutta har i skrivende stund  reist og er installert på Øråneset camping. Les om deres 

opplevelser på www.oslosportsfiskere.no    

 

 

http://www.oslosportsfiskere.no/


 
7 

 

Helg 3 -4 . November  ”Sikfiske og Dugnad” på Preuthunhytta 

 

Vi satser som de senere år på å høste av den fine siken i Skjervevannet ved hytta på 

Hadeland. Kanskje blir det siste sjanse før vi selger stedet. Samtidig tar vi en 

dugnadssjau. Feller noen trær igjen for å gjøre det lysere og vennligere på tomta. 

Nærmere detaljer finner du på nettet. Meld deg på til sekretæren / redaktøren. 

 

Lørdag  10. November  ”Sjøfisketur til Sjøstrand – Hurumlandet” 

 

I fjor var det kun en håndfull av den harde kjerne som deltok på Sjøstrand. Synd. Her er 

det fisk å få. Vi har vel ennå ikke dratt tomhent hjem herfra selv om ikke alle har fått 

fisk. Det lages i stand et hyggelig bål ved stranden som blir vår ”basecamp”. Og så er 

det bare å sondere strender og klipper i området og jakte på torsk og sjøørret. 

Ikke er det langt til Elnestangen heller om man vandrer kysstien dit. 

 

Bli med. Bålet og kaffen er som vanlig klar kl. 0900. Men sjekk flo og fjære og vær 

gjerne tidligere ute. 

-- 0 – O – 0 --  

 

Bildet nedenfor er ikke fra Sjøstrand ! Derimot fra vakre Sinnerdamsputten nord for Spålen. Marka er 

et fantastisk område vi alltid kan drømme oss tilbake til. 
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Fiske i Femundsmarka nok en gang 
 
Tilbud for medlemmene. 
LYSTEN PÅ RØYEFISKE I FEMUNDSMARKA ? 
 
Styret i Oslo Sportsfiskere har vært i kontakt med  
Olav Riseth som leier ut 2 fiskebuer ved Revlingsjøene  
i Femundsmarka. Sjøene ligger idyllisk til ca. 3 km.  
fra Svukuriset (se nr. 14 i fiskeguiden for Engerdal 
 kommune).  
 
Fiskebuene leies ut både vinter og sommer. Etter 
avtale  med utleier ønsker vi å informere våre  
medlemmer om denne fiskemuligheten.  
 
Vintersesong 
Adkomst med bil til Svukuriset (ca. 5 t. med bil fra Oslo) 
og deretter mulighet for scooter transport frem til fiske- 
buene.  De 2 buene som leies ut har hhv. 4 og 3 senge- 
plasser. Buene ligger slik til at leietakerne kan fiske i begge      Daniel E. Holmen (7 år) med 
sjøene. Det er fortsatt noe ledig i februar og mars og da      selvfisket kilosrøye fra Revlingen 
 særlig utenom helgene. Vi tror dette vil være attraktivt for  
foreningens ihuga isfiskere. 
 
Sommersesong 
3 km gange på sti fra Svukuriset til sjøene. Båt følger med ved leie av bu. Fortsatt er det en god del 
ledig i sommersesongen som varer fra tidlig juni og ut august. 
 
Litt om fisket. 
Det tas regelmessig pen røye på isen. Om sommeren får man både røye og ørret.  
Tor Egil (i OS-styret) med familie besøkte Revilingene 5 dager i begynnelsen av juli iår. Til tross for 
dårlig fiskevær ble det flere fine røyer mellom 0,7 og 1kg og noen ørreter fra 0,5-0,8kg. En dagstur til 
noen småvann ga også en bonusrøye i topp kondisjon på 0,8kg. Som det fremgår av bildet over er 
fisken i Revlingene av utmerket kvalitet. 
Forrige sommer ble det tatt røye på 2,5 kg på flue. Ørreten er stort sett i stekefisk klassen med 
enkelte kilosfisker som unntak. 
Eksempler på isfiskeeventyr kan man se på www.engerdal-fjellstyre.no  
 
Interessert i mer informasjon om leie og annen detaljinformasjon ? Kontakt i så fall Olav Riseth på 
telefon 62459830 eller mob. 91635690  
Styret v/ kontaktperson Tor Egil Holmen er interessert i rapporter fra de av dere som evnt. tar turen 
innover.  
 
Fiskekort får du på Inatur: 
http://www.inatur.no/infopages/00/14/98/35/Engerdal-fjellstyre-Fiskekort-Engerdal-kommune.html  
 
Her er link til fiskeguiden for Engerdal.  
http://www.engerdal-fjellstyre.no/dokumenter/Jakt/Femund_Engerdal_fiskekart.pdf 
 

 

http://www.engerdal-fjellstyre.no/
http://www.inatur.no/infopages/00/14/98/35/Engerdal-fjellstyre-Fiskekort-Engerdal-kommune.html
http://www.engerdal-fjellstyre.no/dokumenter/Jakt/Femund_Engerdal_fiskekart.pdf
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Sommeren i Nordmarka. 
  

2011 var et vanskelig år for oss som 

frekventerer oslomarka mer enn 

hensiktsmessig ofte. 

Mye regn, mye vind og for mye vann i 

og rundt vanna gjorde jobben vår mer 

enn vanskelig, noe som ga et negativt 

utslag på fangststatistikken. 

2012 skulle imidlertid sørge for at vi 

igjen skulle reise kjerringa og gjøre 

storeslem og vei i vellinga i våre 

favorittvann inne i verdens herligste 

område. 

Dessverre gikk det mer i den retninga 

som høna sparker. 

  

Mai var ganske trøstesløs meds kalde 

dager og relativt labre marginata-

klekkinger, som ga noen fisk på land, 

men selvfølgelig alt for få og alt for 

små... 

Som vanlig brukte jeg ukene før 17.mai 

til å fiske i østmarka, men for meg er 

østmarka bedre på bær og sopp enn på 

fiske, og hvem faen bryr seg om sopp og 

bær? 

Nordmarksesongen ble innleda 20. mai 

uten at jeg fikk føling med noe som 

helst bortsett fra masse bibio marci 

(black gnats) inne i skauen, men ingen 

som ramla inn på selve vannet, med 

andre ord ubrukelig og totalt 

meningsløst for en stakkars 

tørrfluefisker. 

Og hvor ble det av flyvemævvern? 

Pinsehelga bød på marginata og 

vespertina-klekkinger i mine vann nord i 

marka, men fisken var ikke interessert i 

det hele tatt, varmt var det også, 25 

varmegrader på nesten 500 meters 

høyde er ikke vanlig i slutten av mai! 

  

På denne tida er det vanligvis 

drømmeforhold inne i marka, med flere 

arter landinnsekter og døgn-fluer i 

skjønn forening og problemet er ofte 

ikke å finne vakende fisk, men rett og 

slett å knekke koden på hva den vil ha. 

Det er ikke alltid like lett. 

 

Jeg brukte nesten ei uke på relativt 

tunge vespertina-klekkinger i et ikke 

navngitt vann uten å kroke en eneste 

ørret, da er ikke veien lang inn til det 

tjukke tauet som henger i den svære 

grana der ute på odden, frustrasjonen er 

til å ta og føle på og livet er alt annet 

enn lyst. 

For hva ville de egentlig ha. Duns? 

Klekkere? Krøplinger? Mørke? Litt 

lysere? Hvilken type duns, hvilken type 

klekkere? Kanskje nymfer(Gud 

forby...), fallskjerm, no-hackle, foam, 

tungtflytende eller høyt-flyende, midt i 

mellom der eller kanskje nesten helt 

nedsunkede? 

Jeg fant det aldri ut og kaller uten å 

blunke dette vannet for markas mest 

sære. 

 

Men fisken kan være svær. 

Hvisomattedersomatte...bla bla bla...osv, 

osv... 

  

Etter endt vespertina-helvete var det 

klappet og klart for vulgatakjør og kilos 

bonanza av en annen verden. Dette var 

iallefall planen til en på denne tida 

skakkjørt fluefisker. 

Som vanlig hadde jeg satt av de tre 

første ukene av juni til målretta og 

innbitt fiske etter de store suggene som 

viser seg når vulgataen virkelig popper 

opp i hundretall, bellybåten var frakta 

innover og sykkelen var ferdig preppa 

med masse luft i dekka. 

Og  jada,  jeg er også innehaver av en 

el-sykkel – anbefales! 
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Først skulle jeg en liten tur innom et 

vann jeg veit noen kompiser tok fisk på 

bortimot to kilo for rundt 20 år siden, 

ikke et vulgatavann, men det er brukbart 

med myrdøgnfluer der. 

Og bang! 

Utstyrt med en femmer stang og 0,15 

spiss kroka jeg en torpedo av den aller 

sprekeste sorten, den var mer over 

vannflata enn under, men etter ti 

minutter var den endelig min. Såvidt 

over 1,2 kilo, en liten forsiktig klem, ett 

bilde og så bar det ut i det våre element 

igjen. Sommeren var redda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med skuldrene senka ca en halvmeter 

sykla jeg smilende ned mot Måsjøene 

for å starte vulgatasesongen, nå kunne 

det gå hvilken vei det bare måtte gå, jeg 

var så fornøyd at mai måneds fadeser 

allerede var glemt. 

Fadeser? Hvilke fadeser? 

 

Akkurat som ifjor ble årets vulgata-

eventyr en skuffende affære, ikke bare 

for meg men også for alle andre jeg traff 

der inne i skauen, det tok liksom aldri 

skikkelig av og været var heller ikke all 

verdens, for mye regn og vind, for mye 

av alt egentlig, bortsett fra fanga fisk 

da... 

 

Status for mitt vedkommende ble 

ynkelige 10 ørret kroka på forskjellige 

imitasjoner. 

Den største var en vakker skapning på 

1,01 kilo, tatt fra bellybåt etter ca 100 

timer med blanking, ellers var det fisk 

fra 7 til 3 hekto. 

Nå kan man ikke klage etter å ha fått to 

ørret over kiloen i løpet av tre uker, men 

bortsett fra disse lykketreffene var det 

temmelig labre saker, jeg fiska tross alt 

usannsynlig mye og i hundrevis av timer 

uten å bli noe annet enn lurt trill rundt 

av smarte fisker. 

  

På ettermiddagen torsdag 5.juli traff jeg 

endelig for første gang på flere år på 

en skikkelig stokkmaur-sverming, og 

svære proteinbomber kræsjlanda ned på 

storørretvannet jeg satt og duppa i. 

Det er nå eller aldri tenkte jeg der jeg 

satt med en puls på tett opptil 200. 

Det ble aldri. 

Fisken gadd rett og slett ikke å bry seg 

med å gå opp for å ta tørt. Stokkmaur er 

og blir ørretfor nummer en. 

 

Men neida. 

Med en IQ på en halv eller omkring der 

skal ørreten etter sigende være stokk 

dum, men hvilket tall jeg følte at jeg 

hadde akkurat der og da skal forbli 

ukjent, over null føltes den ihvertfall 

ikke. Mine kreasjoner ga salmo truttaene 

blanke faen i. 

Etter dette lot jeg marka vente i noen 

uker og dro nordover til svigermor i 

nordland. Man kimser ikke av fisking på 

Saltfjellet og oppe i Sulis heller. 
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Kilosfisk? 

 

Joda, men det var tøffe tak å få fisk der 

også, ble litt overraska over å oppleve 

marginata-klekking på 800 meters 

høyde den 7.august ja. Merkelig dette 

klimaet vårt, snart smelter vel isbitende 

på pubene på Grønland også. 

På Lompa og Ivar`s mener jeg. 

 

Idag skriver vi mandag 3.september og 

jeg kan se tilbake på en helg i marka 

uten å ha vært borti fisk, sorry, Turid 

fikk tre abbor, på harving... 

Kloden er helt på trynet.Heldigvis har vi 

en lang og forhåpentligvis fiskerik høst 

foran oss. Rapport 

eder og galle følger i neste utgave av 

Fast Fisk. 

 

Men se opp for grisehaler. Og 

bjørnerumper. 

  
Kjell Grønningen. 
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Bjordalen  ”sommeren” 2012 

 
Erik og jeg har vært her før, i 2008,  

men for Hallvard, Per Karlsen og Odd 

Eriksen var det nye tufter. Lærdalsfjella 

mellom Borgund i nord og Ljungdalen  i 

sør. Her er det ganske så høyt, 1400 – 

1500 meter. 

Veien slynger seg oppover fra Borgund 

på den gamle anleggsveien som ble 

bygget da kraftverket ble anlagt tidlig på 

70-tallet. Og vi var spent på veien. For 4 

år siden var den smal og steinete og uten 

muligheter for å kjøre unna problemene 

med lav bunnpanne og slag i 

eksosanlegget. 

 Men heldigvis, veien var utbedret. 

Fortsatt bratt og smal og i krappe 

slynger opp mot den store demningen på 

ca. 1000 mh, men jevnet og nygruset. 

Bare velstand mao. 

De neste 14-15 km på den gamle ikke 

utbedrede veien, men her er det åpent og 

bare jevn svak stigning i et herlig 

fjellterreng.  

 

Vi legger fort merke til at vinteren ikke 

har sluppet taket. Uvanlig mye sne i 

fjellskråningene og  i fjæra på 

småvannene. Med forsiktig kjøring 

ankom vi hytta i to biler. 

 
 

Kjempebra hytte. Ny og moderne med 

alle bekvemmeligheter unntatt innlagt 

vann ! Men pytt. 3 gode soverom og stor 

stue var mer enn nok for oss 4 som ble 5 

i løpet av torsdagen da Erik også ankom. 

 Men det ante oss at fisket kunne bli 

problematisk. Det lille vannet nedenfor 

hytta var delvis islagt ! Hvordan ville 

det være på de større vannene lenger 

opp ? 

 

Vel, det fant vi fort ut. Jeg tok en lengre 

tur i terrenget morgenen etter ankomst 

og sjekket først ut Mjåvannet, en 

halvtimes gange i terrenget fra hytta. 

Mye sne og is helt ned til bredden, men 

vannet selv var tross alt isfritt. Det ble 3 

fisk på 450gr, 300gr og 250 gr. veldig 

forskjellige i kondisjon.   

 

Turen gikk videre rundt fjellet og 

oppover nordover til Kaldevann. Et 

navn passende for situasjonen, for her 

var det vinterlig.  Ikke noe vits i å 

forsøke å fiske engang blant isflakene. 

Båten i naustet var ikke mulig å få ut 

siden bukten var stengt av is. 

 

Men en god tur i vakkert terreng med 

fantastisk utsikt nordover.  Været var 

nemlig stort sett med oss hele uken selv 

om det var kaldt, ned mot 4gr. Maks-

temp. var vel en 12 grader skulle jeg tro.  

Vel nede møtte jeg de andre ved  

Skardalstjønna. Ikke noe fisk, men 

fiskbare vann. 

 

Alle ville til Mjåvann neste dag hvor det 

var fisk å få !. Ikke noe sjakktrekk. 

Traktorvegen vi gikk på lå under sne og 

is flere steder så det ble en lang 

strevsom tur. Ikke fikk vi fisk heller !  

 

Det ble til at vi konsentrerte oss om 

Skardalstjønna de neste dagene. Der 

fikk vi etter hvert godt med fisk, men av 

det små slaget, altså mellom 2 – 3 hg. 
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Erik tok en senere tur i uken til 

Mjåvannet og fikk fisk, faktisk en på ½-

kiloen i vassdraget opp mot nedre 

Bjordalsvann. På flue. En fornyet tur av  

Undertegnede til Kaldevann gav bare en 

300 grammer. Fortsatt for kaldt. 

 

Så da var det altså Skardalstjønna som 

reddet turen. Her hadde tross alt 

sommeren vært innom. Alle fikk fisk, 

egentlig så mye man bare ville, men av 

den begredelige  størrelsen. Ikke rart 

bonden gav oss anledning til å sette garn 

her. Det burde vært gjort for lengst og i 

stort omfang for å tynne ut. 

 

 Vi satte 13 garn en natt og fikk 

mengder av småfisk, med noen bedre 

innimellom. Dermed ble det 3 gode 

ørretmiddager også  - i tillegg til  

nødmat som koteletter, real turmat og 

pølser. 

 

Konklusjon fra turen var at stedet har 

potensiale, men vannene må kultiveres 

bedre med sikte på bedre størrelse på 

fisken. De øvre vann har antagelig bedre 

fisk, men sesongen er kort og sen kald 

sommer kan ødelegge mye. 

Fiskekortprisen er ualminnelig stiv 

(150.- pr.person pr. døgn) tatt i 

betraktning de fangster det var mulig å 

få. 

 

 
Kaldevann siste uke av juli ! 
 

Stein 

Med 8 fisk i rakbutten 

 

  

Per og Hallvard på terrassen. 

Til høyre Per, Hallvard, Erik i den komfortable  

stueseksjonenn. 
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Oslomarkas Fiskeadministrasjon 

(OFA) tar ansvar for å få tilbake 

fisk og kreps i Akerselva 

 
Vi sakser følgende fra OFAs nettsider 

16. august 2012. Det gir god 

informasjon om utsiktene for Akerselva.   

 

 

Etter klorutslippet i mars i fjor og frem til i dag 

har det vært foretatt en lang rekke 

undersøkelser om konsekvensene av utslippet. 

Forskningsinstitusjonene Norsk institutt for 

vannforskning (NIVA) og Ferskvannsøkologi 

og innlandsfiske (LFI) har foretatt 

undersøkelser som konkluderer med at flere 

arter innsekter gradvis vender tilbake men at 

det er for tidlig å si om det er mat nok til fisk 

som settes ut. Fiskeundersøkelser foretas i 

disse dager og utover høsten for å kartlegge om 

noe av yngelen som OFA satte ut i våres har 

klart seg. 

Uansett vil det ta lang tid før livet i elva 

kommer tilbake til det nivået den var på før 

klorutslippet. OFA er i dialog med 

Fylkesmannen i Oslo/Akershus for å legge opp 

til et nivå for fiskeutsettet for årene fremover 

som vil bidra til at elva tilføres den mengde 

yngel som er nødvendig for å sikre en god 

fiskestamme. Dette er et arbeid som må pågå 

over lang tid da det tar ca 8 år å få etablert en 

fiskbar bestand i elva. 

 

I løpet av 2013 skal fisketrapp ved Nedre Foss 

være bygget. Denne vil gi gode bidrag til å få 

gyteklar laks og sjøørret lenger opp i elva på 

gode gytestrekninger. I tillegg jobbes det med 

en søknad via Bymiljøetaten om å få bygge en 

fisketrapp også i Øvre Foss innen relativt kort 

tid. Denne trappen vil gi fisken nye, gode 

gytestrekninger og vil være helt sentral i 

arbeidet med å få Akerselva til gradvis å kunne 

klare seg selv uten kunstig hjelp fra klekkeriet i 

Maridalsvannet. 

 

All kreps forsvant etter klorutslippet og OFA 

har derfor fått klarsignal til å fange kreps i 

Maridalsvannet for utsett i Akerselva. Dette 

arbeidet er i gang og kreps blir flyttet over fra 

Maridalsvannet til gode lokaliteter i elva. Vi 

håper dette vil bidra til å påskynde prosessen 

med å få reetablert den sårbare edelkrepsen i 

Akerselva. 

 

OFA jobber knallhardt med ulike tiltak for å få 

fisk og kreps tilbake i Akerselva og er 

avhengig av et smidig byråkrati for å finne 

frem til raske og gode tiltak for 

fiskekultivering. 

 

OFA ser frem til å videreføre det gode 

samarbeidet med Oslo kommune. En laks – og 

sjøøretførende elv i Oslo har stor betydning for 

det viktige sjøørretfiske i Oslofjorden som 

verdsettes av et stort antall fritidsfiskere. 

 

Arbeidet for å få etablert et godt krepse og 

fisketilbud i Akerselva må pågå over mange år 

og vil kreve kontinuitet og stå på vilje blant 

OFAs frivillige. I tillegg oppfordrer vi til at 

Oslos befolkning blir med i en dugnad for å 

passe på elva i denne kritiske 

gjenoppbyggingsfasen. Det blir ikke tillatt til 

verken å fiske eller krepse i elva på mange år 

og alle må bidra til at dette forbudet 

overholdes. 

 

Bjørn Torp 

Daglig leder 

Oslomarkas Fiskeadministrasjon 
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Skisser ny bu på Holmendammen 

 
Nedenfor bringer vi et par skisser og en modell av ny Holmenbod slik arkitekten har 

tenkt seg det basert på våre innspill. Forsiden av modellen med nivået mot vannet er 

ikke  korrekt og vil bli korrigert. Det er ikke terrassering i terrenget her. 

Vi må være nøkterne og ikke utfordrende verken i omfang eller utseende for at vi skal 

oppnå størst  mulig velvillighet fra kommunen og ikke innsigelser fra befolkningen. 

Med utkastet nedenfor tror vi at vi kommer ned på bena også økonomisk. Det blir en 

nøktern og enkel men funksjonell moderne bod / klubbhus som blir noe større enn den 

gamle men med et mer inkluderende preg. Ytterligere skisser og digital plassering av 

modellen i terrenget vil bli lagt frem for kommunen og tatt med i våre søknader til 

stiftelsene om finansiering. 

Vi kan nevne - i takknemlighet - at Røa Lions som i utgangspunktet var lunkne til vårt 

prosjekt, har gitt oss kr. 5000.- til prosjektet. Tusen takk, alle monner drar ! 

Detaljer om vann/avløp – fundamentering m.v. vil drøftes senere med aktuell 

entreprenør i samarbeid med arkitekt og vår byggekomite. Først må vi få forsikringer 

om at vi kan gå videre. 
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Vi tar som vanlig med noen ord fra www.oslosportsfiskere.no  
 
 

04.09.12 Oslo Sportsfiskeres fluekastemesterskap 
Åge Larsen ble sammenlagtvinner foran Geir Granli og Terje Nielsen. Pokalen vandrer 
dermed videre. 
 
Her er resultatene fra Sportsfiskerenes Fluekaste mesterskap 2012. 
Variabel vind gav ujevne forhold, men vi fikk gjennomført det hele i god tid før det ble mørkt. 
Åge Larsen ble en verdig mester, men det var jevnt blant de pallplasserte.  
Vi diskuterte om vi skulle endre litt til neste år for å få inn presisjon og evt. egen klasse for 2-
håndskasting. Tas opp i styrets møter. 
  
Resultater Klubbmesterskap  2012   
     
 Egen stang, AFTM 7 Lengste kast Nestlengste  
     
1 Åge Larsen   36  35  
2 Geir Granli   34  33,5  
3 Terje Nielsen   34  32,5  
     
4 Espen Mykløen  30,5  30  
5 Viggo Kristiansen  27  26  
6 Anders Wold   24  22,5  
7 Kåre Larsen   22,5  22  
     
     
 Foreningens stang, AFTM 5 
     Lengste kast Nestlengste   
     
1 Åge Larsen   30  29,5   Johnsens pokal 
2 Geir Granli   29,5  28  
3 Terje Nielsen   28,5  28,5  
     
4 Espen Mykløen  27,5  27,5    
5 Anders Wold   26  25  
6 Viggo Kristiansen  25  24,5  
7 Kåre Larsen   22,5  20,5  
     

  
Klubbmester 2012 Sammenlagt    
    Egen stang Foreningens TOTAL 
1 Åge Larsen  36  30  66 
2 Geir Granli  34  29,5  63,5 
3 Terje Nielsen  34  28,5  62,5 
     
4 Espen Mykløen 30,5  27,5  58 
5 Viggo Kristiansen 27  25  52 
6 Anders Wold  24  26  50 
7 Kåre Larsen  22,5  22,5  45  Resultater finleses 
 
 

 

 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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31.08.12 Lom eller Hegre på Holmendammen 
Tidlig idag morges fikk jeg oppleve 3 større fugler på dammen. Hva da ? Kan det være 
Hegre ? eller Lom ? 
 

Se på bildet. Om det er Lom el. Hegre så har vi fått ny bekreftelse på at det er liv laga på 
dammen, både for fugl og fisk ! Noen mener det er Skarv ? 
Etter noen runder på kammerset har vi kommet til at dette er Gråhegre. 
 

 
Skrevet av Stein Wines 

 
 
 

29.08.12 Aker Solution konkurranse på dammen 
7 mann ønsket crashkurs i fluekasting og konkurranse på dammen. Det fikk de ! 
 

Fra en vennegjeng i Aker Solution fikk vi en overraskende henvendelse om å kunne 
arrangere kurs i fluekasting og konkurranse mellom dem i slutten av august. 
Dette kunne vi ikke si nei til. God reklame og penger i kassen er kjærkomment. Så vi sa ja. 
Kom igjen. 
7 glade gutter som i lang tid har hatt moro av å konkurrere i ulike idrettsgrener fra poker til 
stavsprang hadde kastet øynene på fluekasting og funnet oss på nettet !! Kan vi arrangere ? 
Yes vi can ! 
Geir Granli og sekretæren stilte med stenger, åpen bu , kaffe og vafler og ledet gutta 
gjennom presisjonskast og lengdekast. Her må sies at Geir dro det meste av lasset, dog 
med nødvendig bistand fra sekretæren. Synd ikke flere av våre instruktører kunne stille. 
Men det gikk bra. Så bra at gjengen antagelig kommer tilbake til vinteren for å konkurrere i 
isfiske. ! 
 
Skrevet av Stein Wines 

 
 
 
 



 
19 

 

23.08.12 Blandede følelser for Bjordalen 
5 mann på tur til Bjordalen, Lærdalsfjella siste uke av juli. Men fiske var skralt i det 
kalde været. 
Vi hadde forhåpninger, men det var for kaldt og fisken var i minste laget for den store 
fiskeopplevelsen. 
Stedet ligger på over 1400 meter og med årets "sommer" ble det for tidlig med slutten av juli 
på fjellet. De øverste vannene med den større fisken var delvis islagt og det var svært så 
vinterlig. Tømmerveien inn til det ene vannet var stedvis dekket av sne og det var ingen 
problemer med å kjøle ned fisk i de mange snefonner ved hytta. 
Erik tok største fisk på 500 gr. , Stein tok en på 450 gr (en lang jager) men det var mye å få 
av 25cm fisk.  
Hytta var meget bra og fjellet var fint. Regnet holdt seg unna og vi hadde flere soldager. 
Turen ble dermed hyggelig tross alt,  med 2 - 3 gode ørretmiddager og til og med noe fisk 
lagt ned for rak. 
Mer i neste nr. av FastFisk 
 
 

    Per Karlsen koser seg ved båten 
 
 

 
.      

Odd Eriksen renser fisk. 
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Oslo Sportsfiskere anno 1962 

Vi har fra tid til annen vendt blikket en del år tilbake og sett hva OS var opptatt 

av og hvordan det sto til i foreningen. Her er et lite blikk 50 år tilbake. 

1962 var året da foreningen var 30 år ung og hadde 1205 medlemmer, 

fortsatt mange, men en kraftig reduksjon i forhold til 2200 i toppåret 1958. 

Man jubilerte med stor middag i Oslo Handelsstands festlokaler 26.5 kl. 

1900. 80 gjester deltok hvorav innbudte fra Lillehammer jff, Drammen jff, 

Nordstrand jff, Norges Sportsfiskerforbund og NJFF. 

Siste nummer av Stangfiskeren kom ut dette året. Det ble for dyrt å 

produsere OS flaggskip som senere har blitt et samlerobjekt du kanskje får 

tak i et antikvariat. Gamle utgaver er sjeldne. 1962 årgangen tok for seg 

fiske i Rogalandsområdet. Magister Jacob Sømme har en interessant artikkel 

hvor han fremhever potensialet til Setesdal- og Rogalandsheiene.  Han 

mente dette området med pågangsmot, organisering og gode 

kommunikasjoner (!) kunne bli en konkurrent til Hardangervidda.  Han kan 

få rett etter hvert,  nå som sur nedbør i området har fortatt seg. 

Ellers skrev Piscator (Arne Jacob Schultz) dette året en kavalkade over 

foreningens historie fra 1932 – 47 og Løwer overtok stafettpinnen og skrev 

fra 1948 – 62.  

NM i Casting ble arrangert av OS på dammen dette året, og hytteutvalget 

klaget over besøket på Preuthun og tette avløpsrør !. Det ble tatt til ordet for 

salg av Preuthun igjen ! Dette ble effektivt torpedert av Gunnar Aamodt ved 

å nedsett en komite  for  å utrede Preuthuns fremtid og et evnt. salg.  Det 

kom aldri noe ut av denne komiteen. Interessant å merke seg at komiteens 

verdianslag for hytta lå på mellom 50 – 60.000 kr. 

Ellers var 1962 året da Slemdal Lions overtok St.hans arrangementet på 

Holmendammen med en viss inntektsprosent til OS. Det ble ikke mye 

penger av dette, men Slemdal har opprettholdt arrangementet i 50 år og har 

hvert år lånt strøm av oss. Ikke rart de er interessert i vårt nye klubbhus-

prosjekt (vann, strøm, toaletter osv.) 

Og dett var dett. 
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Bilder fra dammen 

 

Fluekastere 

 

 

Aftenstemning med endene  
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Bli med du også ! Støtt OS uten at det koster deg noe !  
 
Du kan gi din støtte til vår forening når du Tipper eller spiller Lotto uten at det koster deg en krone.  

Norsk Tipping administrerer ordningen som innebærer at 5 % av innsatsen din går automatisk til den 

foreningen du vil støtte uten at det går utover tippeinnsatsen din. Du kan når som helst bytte 

støtteforening. Grasrotandelen vil da gjelde fra byttetidspunktet. 

 

For å knytte deg til Grasrotandelen trenger du Norsk Tipping Spillerkort. Dette har du sikkert allerede 

hvis du har tippet før.  Du velger støtteforening på følgende enkle måte: 

 

Gå til kommisjonær (Narvesen m.fl.) Ta med deg strekkoden (se over ) og spillerkortet ditt og si du 

ønsker å støtte Oslo Sportsfiskere. I strekkoden ligger OS registreringsdata. 

 

Du må ikke ha strekkoden. Det holder om du hos kommisjonær oppgir organisasjonsnummer = 

885004822  og / eller navn = Oslo Sportsfiskere 

 

Nå går det så det suser. Grasrotmidlene har blitt en av våre viktigste inntektskilder. 33 har nå bidratt til 

dette. I år blir det ca. 18.000 kroner i klubbkassen. Fantastisk og tusen takk.   

 

Grasrotmidler 

Tidsrom  Kroner  Antall bidragsytere 

 

2010   1. tertial 2632  24 

   2. tertial 2204  26 

   3. tertial 3005  26    

 

2011   1 .tertial 3814  30 

   2. tertial 3791  32 

   3. tertial         5583  32      

 
2012   1 .tertial 5917  32 

   2. tertial 6734  33 
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Returadr: 

Oslo Sportsfiskere 

Boks 989 – Sentrum 

0104  Oslo 

Send oss ditt bidrag til bladet, så får vi større variasjon og et bedre medlemsblad.  

Du finner oss på nettet:   www.oslosportsfiskere.no  

Stiftet 1932 

http://www.oslosportsfiskere.no/

