Nr 3

Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere

September 2017

Einar Egenæs (nytt medlem), med 1750 grams ørret fra Valdres i juni (Foto: ukjent)
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justeringer i tohåndsteknikk som takk
for at han bruker Holmendammen for
sin instruksjon.

Nestformannen har ordet

Årets sommertur gikk til Hølonda i SørTrøndelag hvor vi fisket i Svorksjøen og
flere ørretvann i området.
Det ble tatt mengder av ørret i mindre
størrelser – nærmest ubegrenset, men
jeg klarte tilslutt å lure en på 1,2 kg på
tørrflua sent en kveld – så det er også
stor fin fisk i sjøen.
Meningene var litt delte når vi oppsummerte – reiser vi tilbake eller skal vi
lete etter et nytt sted for sommerturen?
Vi mottar gjerne innspill her.
Flere har også vært en tur på Hardangervidda av den litt mer primitive sorten
med bra resultat.

I formannens fravær (oppsynsmann på
Turistforeningens hytte på Dovre) har vi fått
nestformannens tanker om foreningens gjøren
og laden.

Vi har også hatt med deltakere i NM og
VM i Casting i sommer.

Hei folkens.
Sommerens aktiviteter er over for denne
gang og høstsesongen ligger foran oss.

Klubbkveldene på Holmendammen har
vel hatt litt mindre deltakelse denne
sesongen enn tidligere år. Vi synes dette
er litt synd at det bare blir en liten
engere krets som benytter seg av denne
muligheten for sosial omgang i
foreningen – særlig med tanke på det
nye fine klubbhuset som vi har.
Er tiden moden for å endre noe her med
form og innhold? Kom gjerne med
innspill.

Tidlig i sesongen var aktivitetsnivået
sentrert mye rundt Holmendammen med
flere veldig godt besatte fluekastekurs –
i år har nærmere 70 stykker deltatt på
disse kursene og vi må nok planlegge
med 3 fluekastekurs for neste år med
den pågangen vi har. Det er bra siden
mye av inntektene kommer fra disse
kursene.
Tusen takk til instruktørkorpset.
Vi har vært arrangør av NM i
Fluekasting – en stor takk til
hjelpekorpset som var med fra
foreningen for å dra dette i land.
Vi må også rette en stor takk til Tommy
Aarkvisla som tilbød seg å komme en
tirsdag på vårparten for å hjelpe oss med
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Jeg har benyttet sommeren til å forsøke
laksefiske etter mange års pause .
Etter ønske fra medlemmene i
foreningen har vi undersøkt muligheten
for å tilby laksefiske neste sommer.
Jeg leide et vald i Orkla for å bli litt
kjent med forholdene og for å ha dette
som et tilbud for neste sesong. Dette ble
en meget positiv erfaring , så jeg har

allerede leid uke 28 for neste år på vald
Metli ved Fannrem i Orkla.
Med tanke på neste år – gi beskjed til
meg om du kunne tenke deg å være med
på dette valdet. Jeg vil presentere mer
detaljer rundt saken på et av høstens
medlemsmøter.

Høstens medlemsmøter står for døren.
Vi har ikke foredragsholdere på plass
ennå, men det vil komme info om dette
på våre FB sider og nettsidene.
Vi ses.
Harrturen går i år til Trysil (ved Plassen)
– helgen 7- 8. oktober. Si ifra til meg
om du er interessert i å være med.

På Holmendammen håper vi at boringen
etter vann til bua vår kan komme i gang
når vi får tillatelse fra kommunen til å
frakte slam fra bua til egnet sted. Det
skal bli godt å slippe frakting av vann til
taktanken flere ganger hver sommer.
Hvorfor dette trekker ut når vi allerede i
mars fikk boretillatelse er ikke lett å
forstå.

Selv skal jeg delta NC i Fluefiske i
slutten av september i Trysil – er det
flere som vil være med?
Skitt fiske!
Geir Granli
Nestleder

Geir Granli med 1,2 kilos ørret fra Svorksjøen - under foreningens sommertur i juli iår
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Klubbmøter Oslo Sportsfiskere
høsten 2017

Medlemsmøtene holdes som vanlig på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66.
Møtene begynner kl. 1900.
Årets sensommer har vært både kjølig og særdeles fuktig. Flere regnskyll har skapt
overløp fra Holmenbekken og bryggene har vært nær under vann. Vi håper på en finere
avsluttende september som kan gi noen gode treff på dammen igjen, som i fjor.
Men vi nærmer oss oktober og høstmøtene. De kan også bli fine. Se program nedenfor.
Vi ser også frem til gode fluebinderaftener på dammen. Dette blir nok nærmere
november. Og da har vi forhåpentlig fått ”innlagt vann” fra egen brønn.
Sett av de aktuelle dagene som blir annonsert på nettet og facebook.
Velkommen til nye og gamle medlemmer, spesielt ungdommen og den kvinnelige
medlemsgruppe. Medlemsmøtene er møteplass for både foredrag, informasjon og
meningsbrytning. Og selvsagt sosialt samvær.

”Ørretfiske i Troms og laksefiske
i Skottland.”
v/ Svein Rødbergshagen

Torsdag 19. oktober

Svein kjenner vi fra en rekke
foredrag i foreningen.
Fortellinger og opp-levelser fra
”Fjella” i Østfold, til fiske med
Bjørner i Canada og på Steelhead-fangst i Sør-America . Alt
formidlet med innlevelse og
fortellerevne og stoisk ro.
Vi gleder oss til å høre ham
igjen.
Svein med en solid ørret.
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Torsdag 16. november

Isfiske etter Abbor

Rolf vil snakke om hvordan du kan
enkelt utvikle ditt abborfiske videre
for større fangster.
Han ble Norgesmester i abborfiske
på Hurdalsjøen sist høst.

Foredraget tar for seg

- Abboren sin biologi
- Fiskeplasser
- Metoder
- Utstyr
Dette foredraget passer for alle,
Ikke bare is-fiskere !
Rolf Magnus Grenberg er utdannet fiskeguide fra
Sverige og bor i hjertet av Finnskogen.

Torsdag 14. desember

Julemøtet !

Vi ser frem til års-avslutningen med god mat og hyggelig samvær fortsatt på Tåsen.
Styret vil i år søke en ny vri med hht. mat serveringen som foreningen har besørget selv
i en rekke år. Det blir gjort en betydelig endring denne gang ved å engasjere et
cateringselskap til å stå for mat og servering. Det vil naturligvis bety mindre stress for
ildsjelene som har stått på hodet på kjøkkenet og besørget overdådig julebord til
lavkostnad. Nå kan alle slappe mer av, ta seg tid ved bordet og nyte tilværelsen.
Kanskje en endring til det bedre? Vi håper det. En dyrere ordning for foreningen, men
medlemmene vil fortsatt bli betydelig sponset med kuvertprisen.
p.s fra red.
Det blir Kransekake i år også !
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Og fluebinding

Andre klubbaktiviteter høsten
2017

Det blir fluebinderkvelder igjen på
dammen onsdager fra medio oktober.
Primus motor fra styret blir Simen
Corneliussen. Disse kveldene har vært
vellykket et par år nå og vi fortsetter !
Fascilitetene på hytta bør utnyttes i den
kalde årstid. Det betyr lys og varme,
wifi-tilgang og muligheter for film- og
bilde-visning.

September med høsttreff
Høsttreffet lørdag 16.9 på dammen ble
avholdt med 14 tilstedeværende. Altså
bra oppmøte tross beskjeden
markedsføring.
Gjengen hadde noen hyggelige timer i
etterlengtet flott høstvær. På
programmet sto sosialt samvær,
kastetrening og erfaringsutveksling om
mye og mangt. Det strålende været
gjorde dagen ekstra hyggelig.

November
Lørdag 4. 11
”Sjøfisketur til
Sjøstrand – Hurumlandet”
Ja vi prøver igjen. En tradisjon som
henger litt i en tynn tråd. Besøket har
variert men mest pga. været. Fjoråret
var forferdelig med vind, regn og sludd.

Takk til Geir Tidemandsen for
pådriver-innsatsen.

Oktober med Harrtur

Men året før var det flott og med 14
deltagere.

Årets Harrtur gjennomføres helgen 7.8. oktober. Turen går til Trysil ved
Plassen,
sør for Innbygda og Nybergsund.
Meld fra til Geir Granli om du vil bli
med: geir.granli54@gmail.com (90953450).

Kjør Slemmestadveien forbi Vettre og
Vollen og så til venstre i Bjerkås ned til
Sjøstrand badeplass. (Ved Riis bil glass
butikken). Vi møtes ved 09-tiden ved
bålplassen mot vest.

Geir har nærmere detaljer.

ÅRETS FISKER
Har du fått fisk i år i marka eller andre steder? meld den inn i klubbkonkurransen
om største fisk. Det er klasser for ørret, abbor, gjedde, laks og annen fisk. Se
forrige nr. av bladet. Innmelding skjer til post.oslosportsfiskere.no. Vekt og bilde
er vesentlig samt redskap og fangstområde.
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VULGATA
Gjennom et langt sportsfisker liv, er det
noen fisker vi husker bedre enn andre.
Noen fisker er det jo blitt i løpet av 61 år
. Mine første ørreter husker jeg veldig
godt, da var jeg 9 år. Det var ikke
akkurat vulgata fiske den gang.
Skjøtebambus med mark. 3 små ørret l
elva Mørkedøla i Hemsedal. Steinen jeg
satt på den gangen hilser jeg på hver
sommer med ærbødighet...

Dette er ikke av de minste her i
Vesleflåtan. Den kommer motstridende
inn til båten, men må selvfølgelig 2
ganger under båten før den ligger i
håven. Da ser jeg det, som ofte skjer i
Vesleflåtan, det er sik. Men siken i
Vesleflåtan veier 170 gram og er 30 cm
lang. Denne veide akkurat 500, men var
ikke lenger enn 35 cm. En fin kubbe av
en sik.

Men det var vulgata det gjaldt, så vi gjør
et langt hopp, 17 juni i år på Vesleflåtan,
Krokskogen. Det var en nydelig tidlig
kveld, helt stille, litt for fint egentlig.
Vulgataklekkinger i sommer har hvert
meget sparsomme, det var det denne
kvelden og.
Jeg satt utpå Vesleflåtan i en liten
plastbalje og speidet etter vak. Da skjer
det akkurat som det skulle være "sakte
film" . En fullvoksen vulgata popper
opp en meter fra båtripa. Det skjer
akkurat det jeg tenker inni meg. Etter ca.
5-6 meter, blir den tatt i et nydelig "head
and tail" vak. Jeg ser bare ryggen på en
fin fisk. Hva skjer så, for bare noen
meter lenger borte , ligger min ”vulgata”
og flyter. Noen sekunder går, topp
spenning, så kommer den fine ryggen
opp igjen. Da jeg løfter stanga, kjenner
jeg den er min...

Det var ikke størrelsen på fisken som
var det spesielle her, men hele
hendingen. Det nydelige været, stille og
fint, den ekte store vulgataen, vaket og
til sist at den tok min selvlagede
imitasjon. Etter en slik fin opplevelse er
det bare å ro til land for å nyte resten av
kvelden ved kaffebålet. Det blir nesten
"Som en sommernatt på Krokskogen".
Et lite apropos til slutt. Min heftigste
klekking av vulgata hadde jeg St. Hans
aften i 2011. Har også opplevd fine
klekkingen nord i Spålen. Den, de andre
fiskene jeg husker, får vi ta en annen
gang..........
Erik N.A.

Vulgata
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Hammertjern (Hammartjernet).
Dette vannet på Øståsen i Lunner/Gran
har for meg et navn fylt av mystikk. Noe
sagnomsust . Hva skjedde her som gav
det navnet ? Hvorfor er det aldri folk
her ?
Omgivelsene er imidlertid innbydende.
Et herlig sted med et trolsk vann. Aldri
ser man noe vak og de fleste av oss som
har besøkt stedet ovenfor Preuthunhytta
ved Skjerva har vel definert vannet som
fisketomt. Det var det ikke på 50-tallet.
Alle som har vært på Preuthun-hytta har
sett bildet av den 5.1 kilos ørreten tatt i
Hammertjern av O. Trygstad. Men det
var den gang.

Så var det det årlige bad og bærsanking.
Få kjenner vår lille myr i området. Der
ble det 2 kg. multer ganske raskt. Og litt
blåbær og litt kantarell. Lunsj ved det
gamle båthuset på østsiden av vannet.
Stangen måtte jo prøves, Kanskje blir
det en abbor ? Nei - ikke på det første
stedet. Jeg lurte meg litt lenger sydover
østsiden. Det har grodd til her. Ingen
spesielt gode fiskeplasser. Ut med den
gode gamle 7-grams lillauren. På det 3.
kastet glefset abboren på !
Men… dette var da vel ingen abbor ?
Overraskelsen var ganske spesiell da det
gikk opp for meg at dette var ørret. I all
verden. Hva har skjedd ? Og ikke ville
den inn heller - mellom sivkvastene.
Hoven rakk ikke ut. Jeg måtte la den gå
ut og bort til høyre. Der var det bedre,
og skvett var den i hoven.
Et vakkert eksemplar rundt halvkiloen
(37 cm). En formidabel opplevelse.
Jeg var i lykkerus. En fantastisk dag ved
et eventyrlig vann – nå også med
godfisk !

Tidlig på 90-tallet prøvde noen av oss
isfiske her, men det ble bare noen små
tynne pinner av røye som noen i
fortvilelse må ha satt ut. Vi gav oss fort
med fiske i dette området, men bær var
det nok av og det er det fortsatt, spesielt
blåbær.
Jeg og min Anne Britt er årlig på
sommerutflukt til vannet ”vårt” her høyt
på Øståsen. Et flott sted hvor vi kan
være for oss selv - og plukke bær og for
sikkerhets skyld prøve ut fiskestangen.
De siste par årene har det hendt at
brukbar abbor har slått på.
I år var vi der igjen, midt i august. Jeg
testet ut kneet opp de bratte kneikene fra
veien og det gikk bra.
Side 9

Redaktøren med fangst.

kunne redde meg, men selv de glimra
med sine fravær. Noen fisker var oppe
men alt skjedde midt utpå vannet.

Flue til besvær.
Østmarka byr på fiske mye tidligere på
året enn Nordmarka, derfor er det der
jeg alltid starter opp med den årlige
ørretjakta når isen går i de sørligste
delene i løpet av første del av april.
Jeg har jo mine faste vann jeg alltid
besøker selv om fangstene aldri har vært
noe å skryte av, ja før denne sesongen
hadde jeg til gode å få fisk over
halvkiloen i Østmarka. Det viktigste for
meg er å komme meg ut, se skauen
komme til liv igjen, høre fuglene kvitre
og bekkene sildre.
Våren er en herlig tid. Full av
forventning og full av håp. Etter å ha
fått noen tips i 2016 hadde jeg så smått
prøvd ut noen vann i et område jeg aldri
hadde fiska noe særlig i fra før. Noen
fine vak på høsten ga indikasjoner om at
her kunne det være muligheter for større
fisk, men stort sett lå vanna livløse hver
gang jeg tok meg bryet med å ta meg
inn dit, det tar nemlig litt tid for dette er
ingen typiske nærvann.

Klokka var blitt fem og ti timer med
fisking og endeløs trasking hadde gjort
sitt til at kropp og hode var relativt
slitne. Jeg bestemte meg for å bevege
meg hjemover da jeg ble var et aldri så
lite sippvak rett utenfor en liten myrtorv
nesten innerst i ei grunn vik. Sikkert
småfisk tenkte jeg, men skitt au, det er
bedre med en liten en og litt bøy på
stanga enn ingen ting i det hele tatt. En
maurimitasjon ble satt på og flua ble
forsiktig lagt ut der vaket hadde vært.
Rolig nå. Pust med magan.Ti minutter
seinere så jeg aktivitet ti meter lenger
inn, så fem meter fra, så tre meter fra, og
så – bang! Jeg ga tilslag og kjente det
røske til i den andre enden. Fisken
bråsnudde, vælva rundt i vannet og i
løpet av to sekunder hørte jeg lyden av
litt for tynn fortom som ryker tvers av.
Dett var dett. Stor var den også,
garantert i kilosklassen.
"Lykkelig" dro jeg hjemover. Jeg hadde
tross alt fått en stor ørret til å ta, og det
til og med i Østmarka! Bismaken var
dog en smule stor og bitter. Etter denne
opplevelsen ble det ytterligere et par
turer innover dit uten at det helt store
skjedde. Nordmarksesongen var i gang
og da var det der jeg hadde mitt fokus.

En uke etter at isen var gått var jeg på
plass med mine fluer, full av optimisme
og med trua på fine fangster og
sjelsettende opplevelser. Tre uker og sju
besøk seinere hadde jeg fremdeles til
gode å knekke kodene. Men jeg hadde
sett noen lovende vak.
Torsdag den attende mai kjørte jeg
nedover tidlig om morran, litt småtrøtt
etter nasjonaldagsfeiring og det som
hører med. Marginataklekkingene var
over og håpet var at Vespertinaen skulle
gi litt etterlengta vaking. Men den gang
ei. Døgnfluene var nesten ikke å se og
flyvemaurene jeg hadde håpa på var
heller ikke interesserte i å lette fra sine
tuer. Da var det kun fjærmyggen som

En kveld jeg stod ute på myra ved et av
mine favorittvann langt inne nord i
marka ringte plutselig telefonen. I den
andre enden var det en kar som spurte
om jeg hadde mista en fisk på maur i det
aktuelle vannet i Østmarka. Joda svarte
jeg, det stemmer det, men hvordan fikk
du tak i meg, for det er vel flere som
fisker med flue der inne?
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Det som hadde skjedd var at han under
vulgata klekking der inne hadde fått en
fin ørret med ei flue i kjeften. Han
kjente til en kjent fluebinder som også
sporadisk fisker i de vanna, tok bilde av
mauren og sendte den til han. Pål kjente
umiddelbart igjen denne flua ettersom
det sannsynligvis var han som hadde
bundet den, og var det ikke han, så
visste han at det helt sikkert var meg
ettersom vi flere ganger hadde vært
hjemme hos han og bundet sånne fluer
sammen.

Egentlig ikke, men kjør på svarte jeg.
To kilo blank var svaret.
Jeg hadde altså mista en fisk på to kilo, i
det i vanskelige Østmarka.
Men en artig historie ble det tross alt ut
av all elendigheta.
Ørreten ble satt tilbake den og svømmer
lykkelig rundt der inne i Østmarkas
sørligste deler.
Og snipp, snapp, snute...

Jeg fikk oversendt et bilde av denne flua
og kjente den umiddelbart igjen som den
jeg la igjen i kjeften på denne glupske
ørreten den 18 mai. Vil du vite hva den
veide? spurte karen i den andre enden.

I will be back!
Kjell Grønningen.

Kjell med en fisk han fikk ! Ørret 1.5 kg. tatt i juni i år ”ett sted i Nordmarka.”
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Fylkesmesterskapet og klubbmesterskapet
i fluekasting på Holmendammen 22. august.
De årlige mesterskap som de seneste år er kjørt parallelt på dammen ble et hyggelig og
intimt mesterskap kan man si. Hyggelig og sosialt fordi det var fint vær og gode forhold
og de gamle gode traverne var på plass. Intimt fordi det var kun de nærmeste med, altså
et fåtall , men alle kjenner hverandre godt.
Greit nok, men hvordan skal vi få med flere, også utenfor egne rekker. Dette skulle jo
være et fylkesmesterskap. Det var tom. annonsert på NJFF’s sider. Våre egne
infokanaler kunne nok vært mer informative omkring aktiviteten, men slik ble det ikke
denne gang.
På denne siden presenterer vi noen bilder, på neste - resultatlistene.

Åge Larsen, Fylkesmester

Espen Mykløen - klubbmester

Geir Granli forklarer og instruerer
Side 12

RESULTAT FYLKESMESTERSKAP
Fluekasting august 2017
Holmendammen

1
2
3
4

1
2
3
4

ØRRET PRESISJON

POENG

TID

Åge Larsen
Geir Granli (foran på tid)
Espen Mykløen
Wolf Max

37
33
33
9

04:17
03:05
03:20
03:20

ØRRET LENGDE

Lengste kast

Nest lengste

Espen Mykløen
Åge Larsen
Geir Granli
Wolf Max

36,0
31,5
28,5
18,0

33,0
30,0
28,5
17,5

Plass
1+2
3+1
2+3

TOTAL
3
4
5

Lengde
33+36
37+31,5
33+28,5
9+18

TOTAL
69,0
68,5
61,5
27,0

Fylkesmesterskap
1
2
3

Åge Larsen
Espen Mykløen
Geir Granli

Klubbmesterskap
1
2
3
4

Espen Mykløen
Åge Larsen
Geir Granli
Wolf Max

Regler for konkurransen = Norges Castingforbunds regler for Fluekast
For å kåre Fylkesmester ble plassiffer i de to øvelsene summert.
For å kåre Klubbmester ble samme regler som tidligere brukt - sum begge øvelser
Terje Nilsen deltok også, men brøt pga at han følte seg uvel.

Fine forfold under konkurransen og bra arrangement. Antall deltagere var imidlertid
skuffende få. Når interessen er slik så er det vel tvilsomt om Fylkesmesterskapet har livets rett.
Geir Granli.
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Grasrotandelens utvikling 2010 - 2017
Det hele er jo et eventyr. Inntektene som vi får fra tippemidlene grunnet våre iherdige
tippere , enten det er Lotto eller tippetips, er uvurderlige. Ca 35 tippere fra foreningen
har bidratt ved å si ifra at de støtter Oslo Sportsfiskere. Se tabellen nedenfor over inntektene vi har hatt siden starten i 2010.
Tenk om enda flere enn de 35 hadde gjort det samme ? Men det kan ikke forventes.
Mange har andre foreninger og lag de har satt som bidragsmottaker, blant andre
undertegnede som har korpset sitt. Og korps går jo foran alt !
Men noen har kanskje ikke opprettet noen mottaker ? Da er det bare å si fra til
tippekommisjonæren at du har lyst til å støtte Oslo Sportsfiskere, så fikser de det. Og
det koster deg ingen ting ! Men klubben får rett til en andel av fellesskapet fra Norsk
Tipping.
Så bli med du også. Tipp og tips om oss !

kroner
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10000
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Eller støtt oss som Bjørn Mørk (som får Fast Fisk i papirutgave) !!
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Kåre Larsen - minneord
Klubbens tidligere formann Kåre Olav
Larsen som døde 5. september 2017,
75 år gammel.

Holmendammen eller Preuthun Hytta
var Kåre behjelpelig og sparte ikke seg
selv.

Kåre vokste opp ytterst på Senja i
Mefjordvær, et værhardt sted hvor fiske
var hovednæring. Fiske var en naturlig
del av hverdagen enten man var ung
eller gammel, og barna fikk lærdommen
inn med morsmelken. Fiske –
sportsfiske - ble en veldig viktig del av
Kåres liv.
Han kom til Oslo i 1960 hvor han gikk i
lære som tømrer, et yrke som ble hans
levevei. Kåre drev i mange år for seg
selv, han leverte kvalitet i arbeidet og
ble høyt verdsatt for det av sine kunder.
Hardt arbeid og muligens begynnende
sykdom gjorde at Kåre begynte i fast
arbeid som vaktmester på Nesbru
Videregående skole (– de var heldige
som fikk en slik dyktig og
samvittighetsfull fagmann).

Kåre på Preuthun-hytta
På Holmendammen var han en aktiv
kasteinstruktør.

Kåre hadde en jevnaldrende kamerat fra
Senja, Rolf Jarle Johansen, som var
medlem i Oslo Sportsfiskere. Han fikk
Kåre inn i foreningen i 1973, og Kåre
ble et medlem som skulle sette et kraftig
fotavtrykk i foreningens historie. Han
var ivrig fra dag èn, deltok i det som bød
seg og gjorde en uegennyttig innsats for
foreningen på mange områder. Han
påtok seg ulike verv gjennom årene og
var i to perioder foreningens formann.
1988 – 1993 og 1998 – 2001. Han er
således den tillitsmann i foreningen som
har bekledd formannsvervet i flest år.
Når det var noe som skulle gjøres var
Kåre ikke vanskelig å be. Han stilte seg
til disposisjon og krevde ikke noe igjen.
Ikke minst hans håndverkererfaring kom
til nytte. Enten det var på
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Kåre instruerer
Kåre og jeg kom inn i foreningen
omtrent samtidig. Vårt bekjentskap
startet på sjøfisketurene som var en

tradisjon og en viktig aktivitet i
foreningen på den tiden. Vår og høst var
vi med – noe vi alltid gledet oss til. Kåre
var en populær deltaker og en dyktig
fisker som til tider forsynte seg godt av
premiebordet. Mitt aller første møte med
Kåre var på høstturen til Grebbestad i
1973 og det ble begynnelsen på et godt
og ærlig vennskap.
Etter hvert tok vi våre barn med på
sjøfisketurer. Senere ble det også turer
etter laksen der det bød seg en
anledning. Klokkerhaugen i august var
fast på programmet i en del år. Senere
ble det også harrfiske i Glomma. Kåre
var sosial, og når han kom i siget var det
fritt for at det kom noen vitser – som vi
lo!
Om sommeren reiste Kåre gjerne til
Nord- Norge med familien enten til
Mefjordvær eller til Evenes hvor hans
Kirsten kom fra. Begge steder var
fiskestangen selvsagt med, og Kåre har
fortalt mange fine historier derfra om
fiske i sjøen og i elvene der. Både
døtrene og senere svigersønnene fikk
kyndig opplæring i sportsfisket.

Kåre hadde lyst på livet men helsen
holdt ikke. Allerede for en del år siden
tok en snikende sykdom taket og det
siste året var krevende.
Han har tatt sitt siste kast med
fluestanga, og Oslo Sportsfiskere har
mye å takke Kåre for.
Vi vil alltid tenke på vår trofaste venn
med respekt og glede – han vil bli
savnet.
Vi lyser fred over Kåres minne.
Hans Helge Raae Olsen
P.s ved redaktøren
Bant de mange ting jeg husker fra Kåre var
hans engasjement og vilje til å ta et tak. Blant
annet i 1998 på årsmøtet da et tafatt styre og
valg komite ikke hadde noen formannskandidat. Kåre tok det på sparket og reddet
situasjonen.
Kåre var også en av de ivrigste for å få et godt
nytt klubbhus på dammen i 2013. Hans ideskisse til design ble langt på vei fulgt i det
videre arbeid.
Red.

Kåre på Holmendammen

Side 16

Div smånytt.

Gråhegra på plass, svanene borte

Sommerturen 1-8. juli til Svorkmo /
Hølonda

Svanene har vært jevnlig på dammen
de seneste år og innimellom har det
vært gode kull med svanunger. Men
ikke i år. De var der men trivdes
tydeligvis ikke. Om det skyldtes mye
tilfeldig vann, uro og forstyrrelser vet vi
ikke, men reir har de ikke lyst til å bygge
før ”øya” deres blir fri for folk og dyr.

Vakkert var det ved Svorksjøen der 7 av
foreningens medlemmer møttes til
fiskefest første uken av juli. Det ble en
positiv opplevelse for de fleste, god
service på campingplassen og mye fisk,
rene mengder, men uheldigvis
temmelig småfallen. Geir Granli greide
å lure en pen en på 1,2 kg – med
tørrflue (se Geirs lederartikkel)

Det kan kanskje skje - for vår kontakt i
Holmendammens venner, Bjørn
Wangen, mener det er visse muligheter
for at kommmunen vil investere i
mudring og gjøre ”svaneøya” til øy
igjen. Vi håper han får rett.
Men GråHegra som vi så første gang i
2012 har visst kommet for å bli. Stadig
blir den observert rundt vannet og
gjerne ved øra / utoset. Nedenfor ser vi
den på nordre brygge.

Nok av fisk altså (over) og folk koste seg
(under)

OFAs gamle Pumpehus på dammen
jevnet med jorden.
Bjørn er for øvrig en driftig herre og har
pushet på for å få BYM til å sanere OFAs
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gamle pumpestasjon ved innoset til
dammen. Dette i full forståelse med oss
selvsagt som har vært formell eier av
anlegget etter at hele settefiskanlegget
ble flyttet til Sørkedalen i 1960.

Tirsdagskveldene på dammen
Det har vært varierende besøk på
dammen i sommer. Noen godt besøkt
andre sparsomt. Mye har vært
væravhengig da regnskurene har vært
hyppige og kraftige.

Men nå er pumpehuset borte og det er
greit nok. Nedenfor bilde før og etter

Men 23.5 ble et skikkelig blinkskudd.
Dan Otto rapporterte om en
inspirerende og fin tirsdagskveld med
Jarle Strandberg på Holmendammen.
”Kjempevær og mange folk besøkte
dammen på denne første ordentlige
sommerdagen på Sportsfiskernes
tirsdagskveld.

Mattisdagen

Damebesøk på dammen
Ca 25 møtte fram på dammen tirsdag
for å få en gjennomgang av
programmet for NM i Casting i helga.
Stevnet avvikles på Holmendammen 2728 mai fra kl 10:00 begge dager.

Før sanering - over. Etter - nedenfor

Jarle ga oss også en fin gjennomgang av
stangtypene som blir brukt i dette
stevnet og vi fikk anledning til å prøve
de forskjellige stengene og ikke minst
snørene som brukes i dette stevnet.”

Overflow på Holmendammen / sintef

Om brønnboringen pr.19.9
Dessverre. BYM ruger på den endelige
kjøretillatelse slik at Daniel og gjengen
fra Værås brønnboring kan komme i
gang før det blir alt for vått på
gangveien frem til bua. Det bør være
ganske tørt her før doningene kan
bevege seg med alt utstyret.

Jarle Strandskogen i sitt ess. Espen følger med.
(foto: Dan Otto Isachsen)

Vi håper stadig vekk, men du verden så
grusomt tregt det går noen ganger. Vi
er dog fortsatt opptimister.
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Overflow på dammen.
Det har vært nok av vann på dammen i
sommer, som det fremgår av flere
artikler. Det startet 18.5 , så var det
10.6 - 16.7 – 9.8 – 18.8 – 11.9 – 13.9 .
Hvorfor vet jeg dette ?. Jo jeg får sms
fra Sintef som ledd i et prosjekt der
kartlegging av uhumskheter i
Hoffsbekken oppover til og med
Holmendammen står på dagsorden. Jeg
er med i et rapportteam som rykker ut
og tar bilder og greier.

Bra med vann ja ! red.
Damebesøk på dammen
Lørdag 26.8 hadde vi hyggelig besøk av
4 unge damer fra Castingmiljøet som
ønsket å trene til Nordisk mesterskap.
En av dem, Veronica Smørsgård, er nytt
medlem i klubben hvilket viser at en
viss tilvekst i miljøet på kvinnesiden er
det faktisk.
De ble godt mottatt av den faste
lørdagsgjengen på dammen samt
undertegnede.

Mye vått altså, men heldigvis ingen
overløp / flow med kloakk og andre
ting annet enn gjørme. I forbindelse
med vannmålinger tatt utenom
”overflow” har jeg observert god
bestand av småørret mellom dammen
og første bro litt lenger oppe.

Her et par bilder fra den sjeldne og
trivelige begivenheten som vi ikke nøler
med å kalle det.

Positive observasjooner.
Her er et par bilder av Holmenbekken i
flom.
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ULV og/eller FISK
Herværende redaktør er med (fra Oslo Sportsfiskere) i arbeidsgruppen i OFA som skal
vurdere en mulig vedtektsendring som gjør det akseptabelt for OFA å bruke ikkemedlemmer eller medlemmer av foreningene som er med i NJFF , til å delta i arbeid
eller på arbeidslag for OFA. Innstilling legges frem på OFA’s årsmøtet i 2018.
Årsaken er ulvepolitikken til NJFF som har fått enkelte av våre medlemmer til å melde
seg ut av NJFFog dermed ikke kvalifiserer til arbeidslag i hht. dagens regelverk i OFA.
Vi hadde møte 29.8 hvor de fleste representantene fra foreningene var skeptiske til å
endre regelverket. Imidlertid hadde enkelte av oss (deriblant undertegnede) innspill til
noen enkle ufarlige endringer i paragraf 10, som vil kunne gi rom for å få hjelp av
”utenforstående” til OFA-arbeid.
Saken ønskes drøftet i OS-styret og blant medlemmene og vi ønsker innspill fra dere.
Her er først NJFF’s ulvepolitikk som har skapt en del røre:
” NJFF er en interesseorganisasjon som taler jegerne sak i spørsmålet om forvaltning av ulv. Etter
gjentatte behandlinger i egen organisasjon er vårt ståsted klart. NJFF aksepterer en begrenset
mengde ulv i Norge, men mener at en framtidig ulveforvaltning må tuftes på følgende politikk:

Den ulvebestanden vi skal ha må ha et større leveområde enn dagen snevre ulvesone. Det
vil gi større muligheter til å fordele byrdene og dempe konfliktnivået.

NJFF mener at det maksimalt skal være 2-3 familiegrupper av ulv i Norge, inkludert den
norske andelen av grenseflokkene. Grenseflokker med mer enn 50 % andel i Norge skal
telle
med i det norske bestandsmålet.

Bestandsregulering av ulv, må som for andre viltarter, skje gjennom lisensfelling i hele
ulvens utbredelsesområde. Jakttiden må være fra 1. oktober til og med 31. mars.”

Her er et meget foreløpig utkast til tilleggsformulering i OFA-vedtektenes §10 som i
dag regulerer administrasjon, daglig drift, fiskestell og lagarbeid i OFA.
«OFAs administrasjon kan rekruttere frivillige mannskaper som ikke er tilsluttet en lokal jeger og
fiskerforening tilsluttet OFA til spesielle arrangementer/tiltak som i utgangspunktet ikke er å
regne som OFAs basisoppgave, samt oppgaver som krever ekstra store mannskapsressurser.»

Innspill i saken kan rettes til vår formann Geir.h.gundersen@gmail.com og til
undertegnede stein-wi@online.no . Kanskje får vi drøftet saken litt på første
medlemsmøte også den 19.10.
Det er presisert fra OFA-styret at saken ikke skal berøre eierstrukturen i organisasjonen
med grunneiere, kommuner og foreningene som er medlem av NJFF.

Red. - Stein Wines
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På Vidda m/ formannen
Geir Gundersen og noen andre sprekinger i foreningen tok igjen turen til det
forjettede Hardangervidda. Til Geitvassdalen og Lågaros i første del av
august. De var vel 5/6 mann til og fra. Og de holdt ut i vekslende vær med
en god del vind. Noe regn men mest opphold. Telt og Steinbuer er gode
overnattingssteder for denne gjengen.
Det helt gode fiske fikk de også oppleve en av dagene, ellers var bettet på
det jevne. Største fisk ca. 1 kg. , ellers gode stekefisker.
Nedenfor noen bilder.

Gutta på tur
Stødig overnatting

Pen dagsfangst !

Formannen forbereder middagen
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Flere har vært på tur i sommer

F.eks Elgaaen junior (Daniel 12)

Og Erik Andersen

Fluefangst med og uten båt

Skal vi gjette på fangst ved
Svukkuriset igjen

En annen båt, en annen tid

Side 22

Gamle forsidebilder – nå i farger
Alle mine forsidebilder på FastFisk fra 2000 til 2015 har vært i sort hvitt. Jeg fikk en ide
om å servere det samme bildet på ny men nå i farger, ett i hvert nummer fremover.
Beskjeden som jeg er, starter jeg med meg selv i FastFisk no. 1-2001. Bildet er fra
høsten 2000 under stamfiske i Kanalen. Den gang satt Leif Øvergaard i førersetet, men
jeg fikk kjenne på fisken – en hanne som man ser, på drøye 4 kilo.
Red.
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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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