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Ørret 1,2 kg fra Hardangervidda (foto Simen Corneliussen).
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aktivitet fra fiskens side skulle skje, og
tålmodigheten ble virkelig satt på en
prøve.

FORMANNEN HAR ORDET

August og september ble i så måte
bedre, det løsnet først på foreningsturen
til Hardangervidda. Etter denne turen
har det blitt flere fine fangster i
forskjellige deler av Sør-Norge.

En fiskesommer er på hell, og høsten er
i anmarsj. Det betyr ikke at det er grunn
til å bli deprimert. Høsten kan være en
meget god fisketid, både i ferskvann og i
sjøen. For min egen del har jeg i år
investert i en fluestang for fluefiske i
sjøen. Planen er å få til noen turer rundt
fjorden etter sjøørreten, før vinteren og
kulda setter inn for fullt.
Min sesong i år kan grovt sett deles i to,
før og etter juli. Hadde et fint fiske i
sjøen på Sørlandet i juni, med fine
fangster på Drop-shotfiske. Denne typen
fiske var en ny erfaring for meg, og er
særdeles spennende. Fikk mye fin torsk
og lyr på denne metoden og kan varmt
anbefales til dere alle.
Årets høydepunkt skulle ha vært fire
uker med fluefiske i juli på Dovrefjell.
Forventningene ble sterkt dempet da jeg
måtte gå til området med truger i slutten
av juni, og det fremdeles lå is på
favorittvannet mitt. Det var tre lange
uker å vente på at noe som helst av
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Årets store samtaleemne på sosiale
medier i sommer har vært fiske etter
”pelamide” i Oslofjorden. Dette har jeg
ikke personlig fått prøvd i år, men håper
dette kan prøves til neste år. Hvis noen i
foreningen har prøvd det i år, vil vi i
styret gjerne høre om det.
Styret har begynt forberedelsene for
aktiviteter utover høsten. En del av dem
kan du lese om utover i bladet, slik som
de tradisjonelle høstmøtene på Tåsen. Vi
håper at temaene for foredragene faller i
smak, og er av interesse. Det
tradisjonelle julebordet er ei heller i år
glemt.
Etter noen års pause, blir det igjen
arrangert Høsttreff på Holmendammen.
Takk til Dan Otto Isachsen, Geir
Tidemansen og Tom Syversen for å
gjenopplive denne tradisjonen, og vi
håper at dette igjen kan bli en fin
høsttradisjon i årene som kommer.
Fluebindekveldene som vi hadde
sammen med Oslomarka JFF fortsetter
også i år. Målet er at vi også kan ha
noen av disse kveldene på
Holmendammen utover høsten. Følg
med på nettsidene og Facebook for
tidspunkter. Angående dammen gjenstår

det litt småarbeid. Styret skal i oktober
gjennomgå en del av det vi har, og kaste
det vi ikke trenger. Videre skal det
hyller på plass og organiseres inni hytta.
Hvis noen av medlemmene har tid, og
det er en fin høstdag, så trenger bua en
runde med beis på utsiden. Gi gjerne
beskjed til sekretæren som stiller med
beis og koster. Når det gjelder
eiendomsforholdene til bua, så er
situasjonen med kommunen fremdeles
ikke avklart. Vi har dog fått
tilbakemeldinger fra kommunen, som

styret velger å tolke som positive. Vi
håper at kommunen kommer med en
avklaring i løpet av høsten eller tidlig
vinter før året er omme.

Bare et kast til
Geir H. Gundersen
Formann

Kveldsstemning på Hardangervidda (foto. S.Wines)
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Klubbmøter Oslo Sportsfiskere
høsten 2015
Medlemsmøtene holdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66.
Møtene begynner kl. 1900.

Så er det allerede et stykke ut i september. Og vått og kjølig er det. Det går
mot høst og høstmøtene våre. Annerledes enn i fjor på samme tid da det var
både tørt og varmt
Fortsatt er det fint å møtes på dammen, men møtene på Tåsen må vi ha som
før. Til samtaler, informasjon, diskusjon og belæring.
I fjor hadde vi en sekvens av pub-quiz høstmøter på Aker Brygge med
foredrag attåt. Det utgår iår av ulike årsaker, men ideen er ikke glemt
og erfaringene tilsier at dette kommer igjen. Vi får se når Fylkeslaget
finner tid / anledning.
Når det gjelder våre egne møter ønsker vi velkommen til medlemsmøte
torsdagene 15.10, 12.11 og 10.12. Sett av dagene.
Vi håper på interessante foredrag og hyggelig sammenkomster.
Styret ønsker alle velkommen både nye og gamle medlemmer !

Torsdag 15. oktober

”Med fluestang på Kamchatka-halvøya.”
v/ Øivind Dokken
Øivind Dokken, tidligere Oslo Sportsfiskere, primus
motor i Castinggruppa på 70-tallet og aktiv i flere
kastemiljøer frem til 90-tallet.
Øivind Dokken har samfunnsgeografi hovedfag fra
1975 med matematikk og fysikk i fagkretsen. Dokken
har skrevet læreverk i geografi for grunnskolen og den
videregående skolen. Han underviste ved Grefsen
videregående skole til våren 2012, da han ble pensjonist
Møte på Tåsen, Tåsenveien 66 – kl. 1900, 15.10
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Parti fra Kamchatka

Torsdag 12. november
sjøørretfiskemen det kan
samtale og

”ubestemt tema” v/ Foreningen selv.
Vi jobber med en foredragsholder , kanskje om
sjøørretfiske, men kan fort bli til at vi tar dette som et
informasjonsmøte hvor vi kan prate sammen og
lufte meninger. Og noen har sikkert en historie på
lur fra sommerens turer.
Tåsenveien 66 – kl. 1900

”Vi vil også være med i diskusjonen !”
(foto av sjøørretyngel v/Dag Øivind)

Torsdag 10. desember

OS Julemøte Tåsenveien 66, kl. 1900

Årets julemøte blir om alt går som planlagt ,
preget av de herligste retter og fisk i varianter.
Som før vil vi ta hensyn til de som ikke kan
unnvære ribba og medisterkakene. Dette blir
bra.
MEN. Vi trenger bidrag av selvfisket og
selvlaget mat fra medlemmene. Meld fra til
sekretæren hva du kan bidra med. Kaker blir
også godt mottatt.
Bildet til venstre viser sekretærens kransekake.
En gjenganger på kakebordet..
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Andre klubbaktiviteter høsten 2015

Helgen 18-20. September

”Harrtur til Rena.”
Turen går denne gang tilbake til Rena og Kvile
camping hvor vi har vært før. Når dette skrives er gutta
fortsatt hjemme med uforrettet sak.
Elva gikk for høy, så det ble ikke tur !

Lørdag 26. September

”Høsttreff ” på dammen.
Dette blir en godbit som mange har etterspurt.
”Mattisdagen” ble det kalt en gang. Dette tas nå opp
igjen som et årlig høsttreff. Her blir det instruksjon og
demonstrasjon gjennom dagen fra kl. 1100.
Jarle Strandberg vil stå for en del av dette.
Ellers er det mulig å la det bli byttedag / minimarked for
brukt utstyr i tillegg til erfaringsutveksling og
kastetrening.
Grilling fra bål pannen vår, og salg av pølser, brus,
kaffe og vafler. Geir Tidemandsen , Viggo Kristiansen
og Tor Syversen vil sørge for at alle blir tatt hånd om.

Lørdag 7. November

”Sjøfisketur til Sjøstrand – Hurumlandet”
Vi er trofaste på Sjøstrand, selv om oppmøtet har
skrantet litt de siste 2 – 3 år.
Bli med. Bålet og kaffen er som vanlig klar ved
09-tiden. Et tips er å sjekke tid for flo og fjære
og være tidlig ute før solen renner.
-- 0 – O – 0 --
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Nedenfor følger 2 artikler fra Kjell
Grønningen som stadig har gode drømmer
om Nordmarka og som innimellom lykkes.
Det skyldes dyktighet, tålmodighet og kunsten
å lese et vann.

støvla... Bare flaks og tilfeldigheter
selvfølgelig, men jeg var der, og det på
rett plass til rett tid.
Håper det blir lenge til neste gang jeg
får noe så stort og slappt på kroken.
Drømmen er å få en ørret over to kilo i
marka, det hadde vært noe det.
Kanskje det skjer nå i høst, på harving?
Håpet kan ingen ta i fra meg.

Vi er glade for hans engasjement. Red.

Stor abbor i Nordmarka.
Undertegnede driver egentlig kun med
fluefiske med tørre fluer, men det
hender jo at en prøver seg på andre
metoder også. Da vi fra tid til annen har
tilgang til ei hytte der inne nord i marka
hender det at jeg ror litt rundt med båten
når nordavind og annet ubrukelig vær
gjør skikkelig sportsfiske til en fysisk
umulighet.
Denne dagen blåste det hardt fra nord så
jeg bestemte meg for å knyte på en
wobbler som muligens kunne lure
storørreten.
Etter en time og null napp tok jeg meg
en siste runde ute ved ei grunne. Det
skulle vise seg å være et lurt valg for
plutselig sang det i snella.
Sang og sang, fru Blom...Jeg skjønte
fort at dette ikke var noen ørret, men
pytt pytt, abbormiddag er helt greit det
også. Anslo fisken til kanskje å veie
halvkiloen for det var ikke mye
motstand i krabaten selv om stanga
bøyde seg i sjeldent krapp positur.
Når jeg fikk fysaken over vannflata
trodde jeg uansett at den veide over
kiloen, men da jeg fikk den inn i hoven
kjente jeg tyngden av noe ganske så
feite saker.
2010 gram og 46 cm er ikke akkurat
hverdagskost, i hvert fall ikke for meg
som skyr abbor som pesten og som aller
helst ville hatt den utrydda, i alle fall i
"mine" vann.
Må allikevel innrømme at det var litt
moro at en innbitt fluefisker som meg
slår disse sluk og markfiskerne ned i

Mvh abborkongen – Kjell G.

Årets Nordmarksesong
Den har vært av den mer kranglete
sorten. I mai var vi velsigna med kaldt
vær og klekkingene av døgnfluer ble et
par uker forsinka. Mye vind var det
også. Derfor ble fjærmyggfisket kraftig
amputert ettersom man faktisk er ganske
så avhengig av vindstille kvelder for at
fisken i det hele tatt skal gå opp å ta
fluene selv om fjærmyggen er
forholdsmessig stor på denne tida av
sesongen.
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Marginataen klekker i det aller fleste
vann ettersom den tåler selv den laveste
PH, men det er ofte vanskelig da denne
arten foretrekker å klekke enten på siv
ute på grunner eller på siv og vegetasjon
inne ved land. Heldigvis veit jeg om et
vann som har noen fine grunner hvor
marginataen ved rett vannstand ofte
klekker.
Så også lørdag 24 mai. Det var kaldt, det
blåste friskt, men akkurat her var det litt
le for vinden og flere ørreter gikk å beita
på klekkende marginataer. Vakene var
av den forsiktige sorten så jeg antok at
det dreide seg om relativt små fisk. Jeg
tok feil. En snute brøt så vidt vannflata
og slurpa forsiktig i seg min krok 14
klekker, fast fisk! Ti minutter etterpå lå
en velproporsjonert og vakker hannfisk
på akkurat kiloen i håven.

Akkurat det jeg trengte etter en måned
full av nedturer.
Også en kilo a gitt, jeg som først trodde
at det kanskje dreide seg om en liten
rabbagast på tre hekto...
Så feil kan man ta, la deg aldri lure av
små rolige vak, det er ofte storfisk.
Resten av mai måned ble brukt til å
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foreta sporadiske turer til små myrtjern
jeg veit huser fin ørret som gjerne tar for
seg av mygg og døgnfluer. Men til ingen
nytte, jeg fikk faktisk ingen ting før jeg
tok en tur opp til Rottungen tirsdag 4
juni. Alle som er litt kjente veit at det da
er prime time for vespertinaen der oppe,
og den kan klekke i enorme mengder.
Vinden var igjen i dårlig humør, men
ved å bevege meg helt inn til "Rumpa"
fant jeg ei fin myr hvor det var stille og
fint samt stooore klekkinger og vakende
fisk, en perfekt kombinasjon spørru
meg...
Problemet med hundrevis av ekte vare
på vannet blir at min flue kun blir en i
mengden, så også denne dagen, det var
nærmest umulig å få ørreten til å ta,
ganske frustrerende i time etter time å
oppleve dette kjedelige men interessante
fenomenet. Jeg brukte nylon som spiss,
jeg skifta til fluorcarbon, jeg brukte
duns, jeg brukte klekker, ja jeg gjorde
alt uten å lykkes.
Etter en halv time i lyngen med en solid
porsjon Real turmat skulle jeg plutselig
lykkes, og det to ganger i løpet av et
kvarter, dermed var middagen redda,
totalt 800 gram ørret er mer enn nok for
to!
Prøvde meg litt i Rypetjernet før jeg dro
hjemover, men vinden hadde økt ennå
mer så det var bare å sykle nedover mot
Hammer`n mer enn godt fornøyd med
dagens fangst.
Resten av juni var prega av den samme
harde vinden og den samme lave
temperaturen, ja da vi var en tur oppe
ved Branntjerna mandag 15 juni var det
5 grader i lufta klokka 11.00!
Vulgatafisket var heller ikke mye å
skryte av selv om jeg lurte opp noen
pene fem og sekshektosfisker både i
Måsjøene og i Fjellsjøen, det helt store
uteble.

Heldigvis var jeg på rett plass til rett tid
og det i bellybåt da det kom en brukbar
stokkmaursverming i slutten av
måneden langt nord i marka, resultatet
ble en ørret på 1,1 kilo, årets største for
meg.
Ser man bort fra de to fantastiske
fiskene på rundt kiloen har sesongen
vært elendig for mitt vedkommende,
heldigvis har de fleste andre jeg har
snakka med slitt med akkurat det
samme.
August har vært en sammenhengende
katastrofe.

Nå er det midt i september og harvinga
har hittil vært ganske så resultatløs selv
om det har blitt noen pinner.
Heldigvis er det nå det skjer så jeg
forventer action i løpet av de nærmeste
tre ukene før det er på tide å legge
stanga bort for i år. Er man ikke ute får
man i hvert fall ingen ting.
Planen er noen dager i telt i slutten av
måneden. Trur eg...det er jævlig mørkt
og småkjølig på denne tida av året. Men
det var det å være ute i felten da.
Ha en god fiskehøst!
Kjell G.

Kjell stiller sterkt i foreningens fiskekonkurranse med denne 2-kilos abboren i klasse
største abbor tatt på sportsfiskeredskap i Norge 2015
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Hva skjer på OFA-anlegget ?
Siden slutten av juni har det sett ut som
en slagmark på anlegget i Sørkedalen.
Og all fisken er borte ! Hva skjer’a ?
Vel, for de som leser på ofa.no så har de
fått med seg følgende, vi siterer fra
OFA-info no. 4/2015:
”Torsdag 19.3.15 ble det avholdt
Årsmøte i OFA. Det ble vedtatt at det
skal installeres et nytt vannrenseanlegg i
2015. Dette vil løse de 3 vannproblemene som dagens anlegg har slitt
kraftig med. Det vil gi sikker tilgang på
rent vann hele året, det vil sikre yngelen
vann med riktig startfôringstemperatur,
og det vil gi nok vann til å inkludere
Akerselva-fisken (laks og sjøørret).”

OFA-dammen tappet og utgravet.

Nytt vannbehandlingsutstyr betyr altså
renere vann og større kapasitet til å fore
opp laks, sjøørret og ørretyngel i det
som nå blir et topp moderne
fremtidsrettet kultiverings-anlegg.
Utstyret gjør det mulig å skille mellom
to kretsløp – grunnvann med tilsetning
av oksygen - og renset elvevann.
Elvevannet går til de nye og oppgraderte
utekarene, grunnvannet til de små i de
nye innekarene.

Det er det som skjer. Gutta på anlegget,
med Dag Øivind i spissen, må vi få lov
å si - de er i gang med store endringer.
Det har de vært hele sommeren og de
fortsetter på spreng. Det startet med å få
satt ut all fisk straks isen gikk og i løpet
av mai. Det gikk, men det var
nødvendig å få plassert en del storinger
også utenfor bare nærområdene. Bedre
det enn å slakte dem.
Og så var det å gyve løs. I sommer har
de fått hjelp av lagsmedlemmer som har
ryddet og malt og gjort div. forefallende,
som å få gravet ut større OFA-dam. Men
i bunn og grunn bokstavelig talt , gjør de
det meste selv, Dag Øivind, Magnus og
Bjørn .
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Utekarene

Et flunkende nytt biologisk renseanlegg
er installert for gjenvinning av brukt forvann. For-vannet som forringes med
biologiske rester over tid blir pumpet
inn i bioanlegget hvor det går gjennom
flere rensefaser og ender opp som rent
vann som kan gå tilbake sammen med
grunnvannet som ”nytt” vann til de
samme innekarene. Man blir nesten
svimeslått når man ser alle de nye

rørene og karene og de ulike bend og
ventiler som alle gjør sin del av jobben.
Hele rør opplegget med de separate
vannstrømmene er designet av OFAs
egne folk på anlegget. Og de har selv
stått for den praktiske installasjon. En
utrolig og imponerende innsats som har
hevet egenkompetansen betydelig. Ute
er det ”nye” karet fra 2000 klar til bruk
sammen et helt nytt stort kar og et eldre
som er reparert og oppgradert. Også
dette gjort på dugnad med egne krefter.
Vi bøyer oss i ”hatten” (tidligere støvet)
av beundring for innsatsen og det som
faktisk ser ut til å bli et nærmest nytt
flott kultiveringsanlegg for stedegen
laks, sjøørret og markaørret.

Den nye bowlingbanen, eller var det her
innekarene kommer ?

Og blir det hele ferdig til
stamfiskesesongen som snart begynner ?
Vel det gjenstår å se, men det må det jo
bli. Det er nok fortsatt 2-3 ukers
gjenstående arbeider, men rør systemet
er allerede testet så man er på god vei.
For en utenforstående er det nå ”bare” å
stable inn de nye innekarene og koble
dem til vannet ! Og litt rydding må nok
til utover høsten.

Erik Andersen, trofast frivillig, maler mellom
alle rørene.

Problemene med flomvannet fra elven
som ofte blir sterkt humusbefengt, er
løst et stykke på vei, men det får i alle
fall ingen innvirkning på fiskene
innendørs slik man har opplevet
tidligere og som har forårsaket stor
dødelighet blant de små.

Her må det visst ryddes !

Spennende dette ! Motta våre
hemningsløse gratulasjoner på forhånd.
Red.
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Fra www.oslosportsfiskere.no
02.09.15 Jan Myhre Klubb- og Fylkesmester i fluekasting 2015
Grusomt vær med regn og vind gjorde forholdene vanskelige på Holmendammen for den engere krets
som trosset værgudene i mesterskapet 1.9.2015.
Resultater

FLUE PRESISJON

Poeng

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

35
19
18
18
11
8
2

Jan Myhre
Terje Nilsen
Espen Mykløen
Åge Larsen
Geir Kristiansen
Geir Granli
Simen Corneliussen

Tid
3:32
3:33
3:37
3:57
4:04
2:54
2:50

FLUE LENGDE

Lengste / nest lengste (meter)

1 Jan Myhre
2 Espen Mykløen
3 Terje Nielsen
4 Geir Granli
5 Åge Larsen
6 Geir Kristiansen
7 Simen Corneliussen

33
33
32
32
31,5
31
25,5

Fylkesmesterskap

Klubbmesterskapet

1 Jan Myhre
2 Terje Nielsen
3 Espen Mykløen

1. Jan Myhre
2. Terje Nielsen

33
31
31,5
30,5
31,5
30
21,5
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18.08.15 Flott sommertur til Halne
tross kulde, vind og dårlig bett

forsidebildet). De andre tok flere
ørreter rundt 500gr.

11 mann var med på
Sportsfiskernes tur på
Hardangervidda innerst ved
Halnefjorden. Få eller ingen angret.
Ja, det var dårlig bett de første
dagene, og det var surt og kaldt, nær
null om natten og med vind. Men lite
regn - og solen dukket opp av og til. De
2-3 siste dagene av turen var derimot
flotte med sol og temperatur opp mot
+20. Det likte fisken også og fisket tok
seg merkbart opp disse dagene.

Fire flotte fiskere ved steinbua (foto Geir
Gundersen)

Hytta var kjempeflott med 3 soverom
og et stort fellesrom med god varm
peis.. Gassbluss og solcellepanel,
utedo og vannpost et stenkast fra
hytta. Myndig bestyrer som holdt til i
egen liten hytte nær hovedhytta holdt
orden på oss og gav oss gode råd,
men også kjeft når vi ikke helt fulgte
ordensreglene. Noe uvanlig kan man
si, men en god mann for Arbeidernes
j&f som eier hytta og som gav oss en
god leiepris denne uken i august.
Alle var spent på fisket selvsagt og det
var ganske nedslående de første
dagene. Skaupa var en fin elv, det
samme var Sevra og Sleipa men de
gav bare små stekefisk. Skauptjønna
var mange og spennende, men også
der dårlig fiske til og begynne med.
Etterhvert ble det bedre når
temperaturen steg både i Skauptjønna,
øverst i Sevra og i andre fjernere
vannkilder.
5 av gutta med formannen i spissen
vandret til Rauhelleren og ned i
Geitvassdalen og ble borte i 2 -3 dager
med overnatting i steinhytte. Lange
turer. Men det gav pen uttelling for
Simen som dro en ørret på 1.2 kilo (se

I mer "hjemlige" områder fra hytta i
greide et par av oss å overliste 3
ørreter på 700gr. en på 450gr. og flere
på rundt 300 - 350 gr. så vi var vel alle
fornøyd. Jan og Erik dro nok litt for
tidlig til byen torsdag.
Vi må nevne at det sosiale ble ivaretatt
godt med formannens ertesuppe til alle
11 rundt fellesbordet på mandag for
ikke å snakke om ørretmiddagen
tirsdag da vi hadde fått samlet 18
ørreter hvorav 4 var store nok til å
foliebakes etter formannens oppskrift.
Det ble et skikkelig gourmet-måltid.
Turens mest iherdige og standhaftige
fisker må sies å være Johan Grønning
som var ute hver dag til rundt 21 - 22
tiden i håp om å fange storørreten i
"Thor"-pytten øverst i Skaupa. Han
måtte imidlertid nøye seg med 300-350
grammere, men var like blid.
Vi var vel i grunnen enige om at været
hadde ødelagt litt av fisket, men ikke
nok til å ødelegge turen til en flott hytte
og fine forhold og utgangspunkt for
varierte lange turer i terrenget. Det er
slett ikke umulig at vi gjentar turen.
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Her noen bilder fra turen

Formannen med pen ørret

Simen med sin 1,2 kilos

Sekretærens vakre 700 grammer.
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Andre har også vært på tur i sommer:

Erik Andersen i Hemsedalsfjella
Jan Johnsen og Harald Hovde i Finnmark

Solid Røye (1,1 kg) fra Finnmark. Foto Harald Hovde

Dan Otto har vært og fisket laks på Høylandet i Trøndelag. Vi har sett filmen da han
lander en 6,7 kilos laks på flue (dobbeltkrok). Kom på et av høstens møter og se filmen
fra kampen med fisken! Aspirerer til største fisk 2015, i foreningens fiskekonkurranse.
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Status Holmendammen.
Men det verste er forsøk på brannstiftelse. Tydelige svartbrent askespor
på frontveggen kan gi enhver gåsehud,
selv om det denne gang ”bare” var et
skremmeskudd.

Hvordan går det egentlig på dammen nå
? Hva skjer med festetomten osv.
Vel la oss begynne med å si at etter
damåpningen – alle de flotte kursene og
ikke minst NM i fluekasting, så har
dammen gjennomgående vært godt
besøkt av gamle og nye medlemmer,
hvilket er gledelig. Sånn sett så virker
bua. Den faste gjengen som også er der
hver lørdag (nesten) er også godt
fornøyd. En helt annen verden enn det
gamle, skjeve og nedslitte lite
flatterende skuret.

Vi har inngått avtale med Holmendammens venner om å gripe inn raskt
om de observerer noen nye
”morsomheter” slik at de ringer og vi
rykker ut sammen og gir det som ser ut
til å være 14-åringer en øverhøvling og
politianmeldelse. Det nytter ikke å
anmelde uten å ta noen på fersken.
”Delesaken” går sin gang med
kommunen. Ser ut til at det sitter langt
inne å få festetomten vi har ønsket oss
for å kunne nyte godt av tippemidler etc.

Men, dessverre. Vi har igjen vært utsatt
for hærverk. Det mangler visst ikke på
ødeleggelseslyst av de unge oppløpne i
området. En ting er at de kaster krakker
i vannet så vi må fiske dem opp og tjore
dem enda bedre fast. Men de forsøpler
og ødelegger bua også. Takrennen har
de hatt moro av å gå armgang i og
delvis revet ned og deformert deler av
forside-rennen.

Etter at Plan og Bygg sendte saken
tilbake til BYM for å høre om de står
ved sin uttalelse om å kunne fradele en
festetomt, - dette i samarbeid med
EBY- så har BYM gått i tenkeboksen.

Og så har de tagget igjen, noe som raskt
ble malt over av Geir T. og Dan Otto,
og de har forsøkt å rive ned et ”fake”
overvåknings fotoapparat som vi har satt
opp.

Nye ”koster” som ikke kjenner saken
har riktignok kontaktet ”vår mann ” i
EBY for å høre nærmere om hva denne
”rare” saken dreier seg om. For de har
tydeligvis ikke lest de 21 saksdokumenter som ligger på den
opprinnelige saken som daværende
BYM la til grunn for sin positivitet.
Dokumenter som langt på vei er
produsert av vår forening.
EBY er like frustrert som oss. De har
jobbet 2 år, vi i 3år med saken , og så
greier ikke BYM å sette saken i en kjent
bås. Og hva gjør man da ? Avviser, det
er jo enkleste vei.

Tagging på¨bua
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Det var møte mellom dem, BYM/EBY,
torsdag 17.9 for å sanksjonere dette.
Utfallet ble en form for erkjennelsesreise for BYM etter at EBY hadde
redegjort for det arbeidet som er gjort de
siste 2 år for å finne en håndterbar
løsning på en formaliserings-avtale vi
har bedt om.
BYM går nå en ny runde internt for å
oppgradere seg selv i saken og komme

tilbake til EBY for deretter å besvare
PBE.
Vi bringer nedenfor en artikkel som er
ganske sentral i saken. Nemlig
begrunnelsen for at vi skal kunne få
akseptert en festetomt på området. I
sannhet en god begrunnelse for
søknaden - om jeg skal si det selv. Den
er for sikkerhets skyld også ettersendt
BYM i tilfelle de skulle ha oversett den!

OSLO SPORTSFISKERE
TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND
Postboks 989 –Sentrum, 0104 Oslo kto. 5001.06.26096
Orgnr: 885004822

Plan og Bygningsetaten
Oslo
Oslo 2.7.2015

Vedlegg B-1.
Delesak- søknad om dispensasjon fra § 26-1 pbl, i hht. kapitel 19.
Viser til søknad om deling/justering av grunneiendom gnr/bnr 27/331 –
Holmendammen, vedr. Oslo Sportsfiskeres fiskerbod.
P&B har i tidligere delesak påpekt forhold ved tomtestørrelse og at tiltaket bryter med
rammene i reguleringsplanen for området. Oslo Sportsfiskere har i fornyet søknad
justert parsellgrensene for å tilfredsstille krav om utnyttelsesgrad og vi vil på ny
begrunne vårt tiltak
til å være innenfor dispensasjonsmulighet fra reguleringsplanen.
Bakgrunn.
Oslo Sportsfiskere (O.S) har siden 1932 hatt tilhold på Holmendammen etter avtale
med tidligere grunneier Hilmar Holmen. Første utgave av fiskerboden ble oppført i
1932 som et redskaps-skur. I 1937/38 ble skuret utvidet til å bli ”Fiskerboden” som ble
mer permanent i 1967. I 1975 påbygget til ca. 41.5 m2 og senere stått uendret fram til
2014.
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I perioden fra 1932 har O.S drevet sin virksomhet innenfor idrett og fysisk aktivitet,
rekreasjon og friluftsliv til glede for alle, både medlemmer, lokalbefolkning, barn og
unge.
Fiskerboden / Klubbhuset har vært det samlende kjernepunkt for foreningens
virksomhet også etter at kommunen overtok eiendommen fra tidligere privat grunneier.
Kommunen gav muntlig aksept for foreningens virksomhet videre i området fra 1937
og har senere stadfestet dette muntlig ved flere anledninger, f.eks i 1954 da plansjef
Strøm innviet de nye kastebryggene som ble bygget på dugnad av foreningen.
Stedet og virksomheten har i alle år vært et innarbeidet og velkjent element i det lokale
miljø uten sjenanse for noen, men derimot et tilbud for friluftsliv og fysisk aktivitet for
alle. En rekke fluekastekurs er holdt opp gjennom årene, og de fleste
konkurransekastere både i Oslo og landet for øvrig har fått opplæring på
Holmendammen. Skoleklasser og barnehager har fått undervisning i isfiske og annet
fiske og gitt dem sin første fiskeopplevelse og interesse for fiske og friluftsliv. I beste
ånd av nåværende reguleringsplan.
I idrettslig retning kan nevnes at VM i fluekasting ble arrangert på ”dammen” i 1961 og
1967. NM i fluekasting har i senere tid vært arrangert årlig på dammen siden 2001.
Foreningen ble registrert idrettslag innenfor Oslo Idrettskrets knyttet til
Castingforbundet i 1959.
I flere år har OS, BYM. Ris Vel, og Holmendammens venner hatt felles befaring i
området før den årlige felles rusken-dugnad ved og rundt Holmendammen. Et av
punktene OS påpekte og påviste flere ganger overfor BYM under disse befaringer var
at Fiskerboden var i ferd med å gli ut og falle sammen og slett ikke lenger var noe fryd
for omgivelsene. Det var nødvendig å rehabilitere med sikte på å få bua på trygg grunn
og gjøres mer egnet for virksomheten overfor befolkningen og egne medlemmer.
I 2012 fikk vi aksept fra BYM at vi kunne sette i gang å utrede et
rehabiliteringsprosjekt. For OS var det i denne sammenheng viktig at vi samtidig fikk
formalisert vår tilstedeværelse på dammen. Vi følte at det ikke ville var akseptabelt å ta
kostnadene ved rehabilitering uten å få en form for eierskap og driftstillatelse til stedet.
I samtaler med BYM og EBY gjennom 2012 og 2013 fikk vi anbefalinger om
fremgangsmåte som det går frem av vedlegg I-02 og I-03. Dette gikk ut på å søke
rehabilitering (rive og bygge nytt på trygg grunn) og deretter søke om fradeling av en
parsell til festetomt for foreningen.
Byggetillatelse ble gitt av PBE 2014 og ny Fiskerbod/Klubbhus oppført høsten 2014.
Dette har fått en fin vennlig og inkluderende form innenfor det gamle klubbområdet og
har blitt meget godt mottatt i nærmiljøet. Vi får stadig ros av folk i området. Det som
gjenstår er vårt eierskap og formelle rettigheter til stedet. BYM og EBY mener at det
formelle vil være best ivaretatt for alle parter ved å skille ut en parsell.
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Dersom det er slik at tiltaket faktisk bryter med reguleringsplanen, vil vi nedenfor
nærmere begrunne vår søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen til å skille ut en
parsell.

Begrunnelse for dispensasjon for tiltaket.
fordeler
For OS er det klare fordeler ved å kunne leie en festetomt. Vi får et formelt eierskap til
stedet.
Vi får trygghet i vår virksomhet. Vi får mulighet til å søke tippemidler (tilskudd til
vedlikehold og tilskudd til gjennomført bygging) og mulighet til å søke momsfritak for
anleggskostnader gjennom idrettskretsen. Dette er særs viktig for OS da vår drift ellers
bare vil kunne gjøres på sparebluss. Vi vil med et eierskap til bygningsmassen også
kunne låne penger om det er behov.
EBY / BYM, eier og forvalter, har egne fordeler av en formalisert festeavtale. De kan
ved påtegning i avtalen regulere vår virksomhet ved f.eks ikke å tillate inngjerding av
tomten, ikke privatisere denne, men la den være tilgjengelig og inkluderende for
publikum og ikke være til hinder for turvei og rekreasjon for alle.
ulemper
vi ser ingen ulemper ved tiltaket da det ikke endrer bruksmønster, adkomst eller trafikk
utover det som har vært etablert både før og etter gjeldende reguleringsplan.
Vi mener altså at fordelene klart er større enn ulempene ved tiltaket.
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Oppsummert
1. Tiltakets omfang og karakter er enkelt og har ikke negative konsekvenser for
omgivelsene.
2. Omfanget av tiltaket utgjør kun en moderat endring av opprinnelig plan og
hensyn som planen ivaretar (friområde og turvei).
3. Formålsgrensene med området er inntakt med unntak av 236 m2 grunn som
likevel kan reguleres av EBY gjennom festeavtalen slik at publikums-adgangen
ikke forringes.
4. Berørte parter og interesser, både private og offentlige, antas å ikke ha
innvendinger som evnt. kan imøtekommes i festeavtalen.
5. Tiltaket antas ikke å være politisk omstridt.
6. Tiltaket er uten negative økonomiske konsekvenser for kommunen, snarere
positive
da vedlikeholdsansvar for festeområdet faller bort.
7. Tiltaket antas ikke å ha presedens da ingen andre interesser i området er i
tilsvarende situasjon som O.S og med O.S historie. Det nærmeste måtte være
OFA (opprettet av OS i 1936) som avviklet sitt settefiskanlegg nord for dammen
i 1960 etter at det hadde vært i drift fra 1949. Området ble senere barnehage, nå
avviklet. Pumpehuset står ved innoset til dammen fortsatt. Det er OS eiendom,
arvet fra OFA. Vi kan tilby å sanere dette slik at mer av grunnen blir tilgjengelig
for publikum.

Med vennlig hilsen
for
Oslo Sportsfiskere

Stein Wines
sekretær
99593755
Stein-wi@online.no
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Nedenfor vedlegges dokumentet som redegjør for OS bruk og drift av Holmenanlegget. Et dokument forelagt idrettskretsen og mottatt positivt. Dette pluss innspill
fra OS årsmøte 2015 vil være retningsgivende for fremtidig bruk av ”dammen.”
VEDLEGG 4, redegjørelse for planlagt bruk og drift av nybygget anlegg.
Det vedlegges med dette en utfyllende forklaring i hht. anmodning av 22.1.2015.
Bruk
Oslo Sportsfiskere med Castinggruppen ønsker å bruke anlegget slik det gamle ble brukt, men nå med
muligheter for større grad av vinterbruk. Nedenfor hovedaktiviteter og arrangementer.
-

Treningsaktiviteter (Fluekasting fra bryggene ved klubbhuset) og medlemssamlinger hver tirsdag
i perioden april – september/oktober.
Treningsaktiviteter ad hoc i helgene
Filmkvelder - medlemmer
Fluebinderkvelder - medlemmer
Styremøter
Gruppemøter ((Castinggruppen, pilkegruppen)
Utstyrsdemoer
Møter med utstyrsleverandører
Møter med samarbeidspartnere
NM fluekasting (i samarbeid med Castingforbundet)
Fylkesmesterskap fluekasting
Klubbmesterskap fluekasting
Åpne Fluekastekurs for almenheten
Åpne fluebinderkurs for almenheten
Åpne Fiskekurs for barn og ungdom
Åpne pilkekurs for barn og ungdom

Drift
Anlegget driftes av foreningens medlemmer uten bruk av leiet hjelp til vask, vedlikehold med mer.
Styret står for planlegging av dette.
-

Vask og vedlikehold gjøres av medlemmene ved behov og av tilsynsvakten hver tirsdag.
Det avholdes 2 dugnader pr. år for større vedlikeholdarbeider, og ruskenaksjon i området.
Avløpstank tømmes av Hibas årlig. Påfyll sisternevann 2 – 3 ganger årlig på bestilling.
Faste driftsutgifter anlegget ca 15.000 årlig (forsikring, strøm, vann/avløp, avgifter) påregnes å
øke med fornyet bruksmønster og festeavgift.
Foreningens totale driftsutgifter til virksomheten ca. 135.000 årlig.

Stein Wines 16.2.2015
Sekretær, Oslo Sportsfiskere
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Hvem blir ”Årets fisker” 2015 ?
Vi gjentar vår oppfordring til å bli med .

Over ser du plakettene til vinnerne i 2014. En slik kan også du oppnå om du melder inn
fangst fra en av årets fisketurer. Det er lett å bli med om du har med deg fotoapparat, og
det har jo alle nå med mobilen.
Her er reglene:
Klasser som teller med i ”årets fisker”.
-

Største ørret tatt i marka på flue
Største ørret tatt i marka på annen sportsfisker redskap
Største ørret ellers i Norge på flue
Største ørret ellers i Norge annen sportsfisker redskap
Største Laks i Norge på sportsfisker redskap
Største abbor i Norge på sportsfisker redskap
Åpen klasse. Største fisk for øvrig i Norge (ferskvann / saltvann)
tatt med sportsfiskerredskap

Med størst menes tyngst. Med sportsfiskerredskap menes stang og/eller pilkeutstyr.
Fangsten meldes inn til post@oslosportsfiskere.no med bilde som sannsynliggjør fiskens vekt, men
fisken bør veies og/eller måles på stedet avh. av forholdene. Man kan også sende MMS til
foreningens formann. Inntil videre stilles ikke krav til vitne. Bilde er dog et absolutt krav.
Meldingen må inneholde fangst sted- eller område og fangstredskap.
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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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