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OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) 
Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo,  bankkonto. 5001.06.26096 

e-post:  post@oslosportsfiskere.no   

 

 

STYRET  fra 18.3.2010 

 

Funksjon          Navn                             Adresse                                                  Tlf. priv.         Mobil   

Formann: Marius Warnken         Trondheimsveien 111- oppg. 2 22715620      93092250 

                                                           Marius.w@tele2.no 

Nestformann: Geir Gundersen Rolf E. Stenersens alle 35                  97151079     97151079  

                                                           geirhg@student.hf.uio.no 

Kasserer: Erik N. Andersen Hasleveien 41b, 0575 Oslo            22354800      95223194 

                                                           eriknandersen@hotmail.com 

Sekretær: Stein Wines  Stasjonsveien 40 b, 0772 Oslo          22490496      99593755   

                                                           stein.wines@gjensidige.no                                                             

Styremedlem:  Anders Wold             Kvartsveien 11, 1158 Oslo                                     40482867 

                                                           wold_anders@hotmail.com     

Styremedlem: Norvald Langeteig Skogbrynet 37 c, 0283 Oslo             22508207       90589507 

                                                           norvald.langeteig@getmail.no 

1. Suppleant:   Jon Erlend Dahlen     Hagabråten 4, 1359 Eiksmarka                               48168309   

                                                           jonerlenddahlen@hotmail.com 

2. Suppleant: Hallvard Lid    Grandeveien 11 B, 0286 Oslo          22555421       41164915  

                                                           hallvard.lid@getmail.no 

3. Suppleant: Tor-Egil Holmen        Stasjonsveien 56, 0771 Oslo                                   90729355     

                                                 tholmen@deloitte.no 
 

UTVALG 

Møteutvalg:  Erik Andersen,  Norvald Langeteig, Marius Warnken 

Turutvalg:  Faste turer (Marius Warnken, Jan Johnsen), Sommertur (Hallvard Lid, Stein W) 

Hytteutvalg:  Jan Johnsen, Stein Wines, Harald Hovde  

OFA-oppmann: Erik Andersen 

Lysakerelva:  Knut Vadholm,  

Oslo Elveforum:  Knut Vadholm,  

FastFisk red.:  Stein Wines  email: stein.wines@gjensidige.no  

Web.red.:  Stein Wines hovedsider, Harald Hovde isfiskesider 

Vaktmester dammen:  Stein Wines, assistent Tor-Egil Holmen 

Skolekontakter:  Jon Erlend Dahlen (Voksen), Stein Wines (Smestad), Erik Andersen (Løren), 

Ungdomsutvalg:  Jon Erlend Dahlen, Geir Gundersen, Anders Wold 
   

PREUTHUN-HYTTA 

Utleiekontakt Jon Erlend Dahlen, tlf. 48168309 / Stein Wines, tlf. 99593755  
 

REVISORER 

Tore Raaer,  Knut Vadholm 
 

VALGKOMITE 

Wilhelm Zickfeldt, Geir Granli, Odd Eriksen (leder) 
 

CASTING-STYRET  (fra juni 2009) 

Bjørn Anders Forberg, Norvald Langeteig, Johanne Bøckmann, Nina F. Edwardsen 

http://www.oslosportsfiskere.no/
mailto:stein.wines@gjensidige.no
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Formannen har ordet. 
 

Ja, så var vinteren over oss med sin 

kalde hånd. Og så kaldt som det var før 

jul, så er jeg redd for at vi kommer til å 

ha is på vann og elver til langt ut i juni. 

Men jeg er sikker på at våre aktive 

isfiskere i foreningen gnir seg i hendene 

i ren glede over dette. Vi andre som ikke 

er like aktive på isen, får heller se det 

positive i at solen har snudd og at det 

nok også i år, skal bli en mulighet til å 

snart å ta frem fiskestanga igjen for å 

kaste etter vakende fisk. Så i tiden frem 

til at dette igjen skal bli mulig, så får vi 

sette oss ned bak bindestikka og binde 

opp nye fluer og fluer som vi fikk fisk 

på i fjor. Kanskje kan det være nyttig å 

hente frem gammel eller ny 

fiskelitteratur og lese seg litt opp igjen 

på forskjellige teorier som er blitt 

lansert, slik at en er enda bedre rustet til 

å kunne få fisken til å ta. Og hvorfor 

ikke slenge seg med på noen pilketurer 

også. Som lidenskapelig fluefisker så 

må jeg jo si at det er litt rart å skrive, 

men egentlig så er det ganske morsomt å 

pilke også. Og ikke minst så treffer du 

mange hyggelige folk. 

Ellers så har vi gjennomført både 

vellykkede turer, aktiviteter og møter i 

høst, og dette vil vi også gjennomføre i 

2011. Her er det bare å følge med på 

nettet og i Fast Fisk.  

 

Årsmøter: 

I januarbladet er det tid for å minne om 

årsmøtene, og her går det stort sett i det 

samme som i tidligere år, så da kopierer 

jeg like så godt fra tidligere år. 

 

 

 

 

 

Det nærmer seg årsmøtet i OFA og 

Lokallaget i NJFF. Når det gjelder OFA 

vil det også i år bli et forberedende møte 

der vi hører på hva lagsmedlemmene har 

å si. Se detaljer senere i bladet. På dette 

møtet vil vi velge ut de som får 

foreningens stemme på OFA årsmøtet. 

Når det gjelder årsmøtet i lokallaget 

NJFF må vi igjen få sportsfiske inn på 

agendaen. Sportsfiske var heller ikke i 

fjor en prioritert oppgave for lokallaget. 

Vårt eget årsmøte blir omtalt i dette 

bladet. Oppfordrer alle medlemmene til 

å møte opp. 

 

Holmendammen: 

Holmendammen ligger der ubrukt det 

meste av senhøsten og vintersesongen. 

Vi må fortsette med tankene om en ny 

helårsbu. Styret jobber for å sette ned en 

komité som vil jobbe for at vi skal få en 

ny bu på Holmendammen. Er dette noe 

du føler at du kan være med på, så ta 

kontakt med styret.  Det er en lang 

prosess som en skal igjennom. Vi må få 

dokumentert behovene, samt få med oss 

alle interessenter. Vi må også finne ut av 

hva vi kan få lov til. Rom ble ikke bygd 

på en dag, og det blir nok ikke ny bu på 

Holmendammen heller. Men la oss håpe 

at vi om ikke alt for mange år kan innvie 

en ny helårsbu. 

 

Ellers så vil jeg minne om at vi fortsetter 

leieforholde av fiskeområdet på 

Hardangervidda. Her er det bare å melde 

seg på den uka dere ønsker å leie. Vi vet 

det er mye fin fisk i området. 

 

Knæk og Bræk! 

Marius 
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Klubbmøter  

Oslo Sportsfiskere våren 2011 

 
Alle møter avholdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66 

Møtene begynner kl. 1900.  

 

Møt opp og ta del i hyggelig samvær og en prat om forsommerens fiskeplaner, 

Hardangervidda-turer  og andre turer og ikke mist vinterens pilkeaktiviteter som nå 

kommer for fullt.  

 

Noen yngre nye medlemmer har begynt å dukke opp på møtene, det er bra. Fortsett 

med det. Vi prøver å holde en profil med interessante møter også for de unge tror vi. 

Kvinner etterlyses på møtene. Kom igjen dere også !  Møtene våre er treffstedet når vi 

ikke kan være på Holmendammen.  

 

MØTER: 

 
Torsdag  27. Januar ”OFA og stemmeretten” /  ”Om tsjekkisk Nymfefiske ” 
 

Kl. 1800 forberedende møte til OFAs årsmøte. OFA-medlemmene  

tilskrives. Vi vil fordele de 7 stemmene vi har på årsmøtet og diskutere 

  evnt. forslag fra foreningen til møtet. 
 

Kl. 1915 holder Roy Peistorpet praktisk  kåseri om tsjekkisk  nymfefiske. 

 

Roy Peistorpet , energirådgiver i Stange Energi er ivrig fluefisker og har 

deltatt   flere ganger med råd og dåd på de årlige fluefiskedagene i juni på 

Elverum. Han sier at med den spesielle tsjekkiske nymfefiske teknikken 

får du fisk på steder du aldri før har fått fisk. Hele elva blir med ett 

tumleplass for fiske og du forlenger sesongen. 

Roy kan skryte av at han i 2006 nådde målet med å ha fått fisk på flue i 

Glomma i alle årets 12 måneder. 

Vi gleder oss til å lære mer om denne teknikken som etter hvert flere og 

flere oppdager. Roy vil i tillegg vise oss praktisk binding av nymfer til 

dette fiske.  

 

 Roy Peistorpet 
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Torsdag  24. Februar 1) Auksjon (etter Gunnar Aamodt) 

2) Salgsmesse - kjøp og salg eget utstyr  
 

Etter at Gunnar flyttet på sykehjem ble leiligheten på Vinderen ryddet og 

vi fikk av Gunnars datter og svigersønn overta en del stenger / sneller og 

litt fluer / sluker som vi har lovet å auksjonere bort. Inntektene deler vi 

med familien. Gunnar blir vel 97 i år og er den eneste gjenlevende etter de 

første medlemmer  fra 1932.  

Katalog over auksjonstingene vil bli lagt ut på nett-sidene våre straks vi 

har fått gått gjennom materialet. 

Vi åpner samtidig for at medlemmene tar med eget utstyr som de ønsker å 

selge. Det blir altså både auksjon og kjøp/salgs-messe.  Og så blir det 

naturligvis rik anledning til å ta en prat sammen om årets sesong, om 

Hardangervidda og sommerturer osv. 

 

 

 

Torsdag  31. Mars O.S. Årsmøte  

 

Se innkalling annet sted i bladet.  Husk fristen for innmelding av saker. 

Den er 15. februar.  Kom og si din mening du også om hvordan du mener 

foreningen bør drives, hva vi skal bruke midler til osv.  

Kanskje du har tanker om styrets seminar på Preuthun og veien videre for 

foreningen. Referat finner du lenger bak i bladet. .  
 

 

 

 

Andre mars møter 
 

 

 

 

 

 

 

Andre viktige datoer å merke seg 

 

OFA – årsmøte       NJFF fylkeslagets årsmøte 

torsdag 24. mars              tirsdag  22. mars 

Haraldsheim  Linderudbanen 
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Klubbaktiviteter  våren 2011 (i tillegg til møtene). 

 

Vi har lagt opp en foreløpig aktivitetsplan for vinteren og våren som dere vil ligner 

meget på tidligere års planer. Vi håper det vil være noe dere ønsker å delta på, enten det 

er dugnader, hjelp til ungdomsarbeid, delta på kurs og  fisketurer. Regner med at vi ser 

mange av dere på dammen etter hvert, men det kan vi komme tilbake til. Damåpning 

blir som før tidlig i mai. 

 Datoer og aktiviteter KAN bli endret, da det er tidlig på året og vrient å tidsplanlegge 

enkeltaktiviteter som vil dukke opp. Særlig isfiskeaktivitetene blir mange og de kan fort 

bestemmes avhengig av vær og føreforhold. Følg derfor med på nettet 

www.oslosportsfiskere.no der aktiviteter fortløpende blir annonsert. Neste plan for 

våren / sommeren kommer i neste nummer av FastFisk i slutten av april. 

 

 

Januar     

Fluebindekurs for medlemmer.   

Vi har heller  ikke i år planlagt kurs i fluebinding grunnet liten etterspørsel 

etter dette. Følg imidlertid med på nettet. Det kan dukke opp tilbud. 

 

Vi vet at Stram Line, vår gode samarbeidspartner, har pleid å holde kurs i 

Stram Lines lokaler, Jernbane-gaten 2.  

De som har interesse for det, bes henvende seg til Stram Line, se deres 

nettsider. www.stramline.no  

  

Februar / Mars    

 

Pilketurer.  En el. flere lørdag(er) / søndag(er) i februar/mars. Dette tar vi 

som før på direkten pga. væravhengigheten. Følg derfor med på nettsidene. 

Vi vil også ringe til de vi vet er interessert. Jarenvannet og Steinsfjorden er 

gode og populære steder for pilke-utfluktene til klubben.  

 

  Kontaktperson  Anders Wold , mob. 40482867, eller Jan Johnsen i 

turkomiteen mob. 90898205. 

 

          

Mars 

 I mars har vi diverse pilkeaktiviteter for skolebarn på dagtid. Marius 

organiserer en del av dette, mens Hallvard Lid / Norvald Langeteig 

administrerer resten. Pensjonister er ønsket som ”bakkemannskaper” og 

kan ta kontakt med de 2 sistnevnte om de ikke allerede er kontaktet. 

 

 Familiedag søndag 20.3 på Bogstad.  

 Åpent for alle med barn  mellom kl. 11 -14. Vi griller pølser og serverer 

solbærtoddy  og tar oss av barna med pilkeaktiviteter. 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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Klubbmesterskap isfiske lørdag  26.3. 

I år satser vi på eget mesterskap på Skjerva med Preuthunhytta  som base. 

Kontakt Anders Wold tlf. 40482867 for deltagelse eller e-post:  
wold_anders@hotmail.com 

                     Det blir som i fjor 2 klasser, menn og kvinner.  

Oppmøte/påmelding fra kl. 1000  ved hytta. Ta av fra riksvei 4 ved Roa og 

følg veien mot Nannestad østover over åsen. 

Premiering  for størst vekt i hver klasse. Alle fiskeslag teller!  

 I fjor var første året for nyoppsatt  vandrepremie (tinnkrus) for beste 

isfisker uansett klasse (størst fangstvekt). Det gikk til Frode Sjøberg. I år 

blir det kanskje du som får ha det på peishyllen for et år.  Men det er altså 

andre premier også. 

Kaffe / toddy serveres. 

Det er selvsagt muligheter for å overnatte på Hytta og om ønskelig 

fortsette  med pilkeaktiviteter på søndagen, i området eller kanskje på 

Jarenvannet. Det tar vi underveis.  

 

April Sjøørret-tur til Langåra lørdag 30.4. 

 Båtskyss fra Kadettangen ved 14-tiden. Skyss med en av Rigmor / Rigfar-

båtene. Påmelding til Marius Warnken tlf. 93092250, 

marius.w@tele2.no  
 

Dugnad på Holmendammen torsdag 28.4 

Som før i samarbeid med kommunen og Ris Vel. Det blir vanlige gjøremål 

med å trimme busker og trær, rake løv og gjøre det trivelig rundt hytta og 

omgivelsene. Kontakt sekretæren, Stein Wines tlf. 99593755, 

stein.wines@gjensidige.no  og si ifra at du kommer. Ta med rake om du 

har. 

 

Mai  

Sesongåpning på dammen tirsdag 3.5. 

Vi gleder oss til mye hygge på dammen. Damåpning med servering  av 

Kaffe, vafler, pølser/brus. 

 

 Dugnad på Preuthunhytta lørdag 7.5. 

 Årlig vedlikehold må til skal vi ha hytta i den stand vi ønsker. Si ifra til 

 Sekretæren om du kommer, så kan vi dimensjonere bespisningen. 

 

mailto:wold_anders@hotmail.com
mailto:marius.w@tele2.no
mailto:stein.wines@gjensidige.no
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Fluekastekursene er planlagt til dagene 11 - 12.5  (Orvis-kurset) og  

18 – 19.5  (OS-kurset). Annonsering på nettet. 

Fluekastekurs for ungdom 25-26.5. Annonsering på nettet. 

 

Instruktørene vil bli kontaktet. Se mer neste nummer av FastFisk.. 

 

Familiedag søndag 15.5 på Holmendammen. Åpent for alle med barn  

mellom kl. 11 -14. Vi griller pølser og serverer solbærtoddy  og tar oss av 

barna med fiskeaktiviteter 

 

”NM i fluekasting  blir IKKE arrangert  på dammen i år av forskjellige 

grunner.     
 

  

Juli  Klubbtur til Koppang  9 – 15. juli.  

  

 Hardangervidda.  Sesongen juli / august. Vi har altså forlenget kontrakten 

med brødrene Håvardsrud og er klar til å ta påmeldinger fra medlemmene. 

Se annet sted i bladet  

Uke 33 er reservert for  foreningens ”rakfisktur”.  

 

 

Oppsummert. 
 
   

27.1           Medlemsmøte på Tåsen (Møte om OFA i forkant) 
 

24.2           Medlemsmøte på Tåsen   

 

20.3           Familiedag på Bogstad 

26.3           Klubbmesterskap isfiske på Skjerva v/Preuthunhytta  

31.3           OS. Årsmøte på Tåsen   

    

28.4           Dugnad på Holmendammen   

30.4           Sjøørrettur Langåra (fra Kadettangen) 

 

3.5              Damåpning Holmendammen 

7.5              Dugnad  Preuthunhytta  

11-12.5      Fluekastekurs-1, dammen  

15.5            Familiedag, dammen  

18-19.5      Fluekastekurs-2, dammen 

25-26.5      Fluekastekurs for ungdom, dammen  

 

9-15.7        Sommertur . Medlemmer inviteres til Koppang  

Fra 2.7      Hardangervidda. Medlemmene kan melde seg på ønsket uke 
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere  
 

Tirsdag  31. mars 2011 kl. 1915  (merk tiden) 

Sted: Tåsen Seniorsenter, Tåsenveien 66 

 

Til behandling i hht. vedtektenes § 6: 

 

 

 a)  Konstituering 

- godkjenning av innkallingen 

- godkjenning av dagsorden 

- valg av dirigent / ordstyrer  

- valg av 2 til å underskrive protokollen 

b) Årsberetning 

c) Regnskap 

d) Innkomne saker og saker fra hovedstyret nevnt i innkallingen 

e) Kontingentandel 

f) Budsjett 

g) Valg  

- styre i hht. § 8 

-  2 rådsmedlemmer i hht. § 9 

 -  utvalg/komite-medlemmer etter behov 

 

 

Av styrets medlemmer er følgende på valg:  

 

Formann (Marius Warnken)  Marius ble valgt for ett år sist  

Sekretær (Stein Wines) 

Styremedlem (Norvald Langeteig) 

 

Suppleantene (Jon Erlend Dahlen, Hallvard Lid, Tor-Egil Holmen) 

 

Av rådets medlemmer er Harald Sund og Knut Vadholm på valg. 

  

Saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest 15.februar. For øvrig kan 

valgkomiteens medlem Wilhelm  Zickfeldt  kontaktes.  

Vedtektene som sist ble endret 21.3.2010 sto sist på trykk i nr. 2 / 2010. Fås på 

anmodning. 

 

 
Styret 
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STYRETS ÅRSBERETNING 

FOR 2010 

 
Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2010 

bestått av 

 

Formann:  Marius Warnken 

Nestformann: Geir Gundersen 

Kasserer:  Erik N. Andersen 

Sekretær:  Stein Wines 

Styremedlem: Anders Wold 

Styremedlem: Norvald Langeteig 

 

Suppleant:  Jon Erlend Dahlen 

Suppleant:  Hallvard Lid 

Suppleant:  Tor-Egil Holmen 

   
 

Det ble i 2010 avholdt 10 styremøter, og  

73 saker (som i fjor) er blitt behandlet. 

I tillegg har styret gjennomført et 

styreseminar der  temaet var mål og 

veien videre for Oslo Sportsfiskere. 

Seminaret krever aktiv oppfølging.  

Styret har  i inneværende år vært 

gjennom en liten fornyelse med ny 

formann og nestformann. Det har vært 

nødvendig å tilpasse seg noen nye 

rutiner, men vi har samtidig bevart den 

gode samarbeidstone og takhøyde. 

Aktiviteten i styret har som før vært høy 

og man har fortsatt vilje og engasjement 

til å videreføre og se oss om etter nye 

ideer og tanker for foreningens vekst. 

I forlengelsen av desember-seminaret vil 

styret gjennomføre en spørre-

undersøkelse blant medlemmene for å 

stadfeste en ønsket kurs videre. 

 

Representasjon 

Blant klubbens medlemmer sitter John 

E. Dahlen og Erik Andersen  som 

varamedlem i OFAs styre. Erik 

Andersen er OA i OFAs område 2. Carl 

Stiegler er OA i OFAs område 8, samt 

leder i Fiskeutvalget i NJFF 

Fylkeslagets styre.  Stein Wines er med i 

OFAs valgstyre. 

 

Fast Fisk 

Fast Fisk kom som før ut med tre 

nummer i 2010. Bladet følger den 

redaksjonelle linje som ble etablert for 

et tiår tilbake.  Redaktøren Stein Wines 

har fortsatt sin hule hånd over et bra 

produkt der flere skal ha takk for sine 

skriftlige bidrag. 

 

Klubbmøter 

Vi har holdt fem klubbmøter i tillegg til 

årsmøtet. Klubbmøtene i år har vært 

kvalitativt på det samme høye nivå som 

i 2009 med 2 gode foredrag om 

Hardangervidda, ørretfiske i England og 

røyefiske i Finnmark/Troms. 

Deltagelsen har vært jevnt god og 

tilbakemeldingene har også vært gode. 

  

Tradisjonen med ’egenprodusert’ mat på 

julemøtet fortsetter. Det manglet i år 

ingen ting i forhold til i fjor av diverse 

lekkerbiskener. Fra gjeddekaker via 

diverse fiskeretter til hummerkabaret og 

ribbe. Det var om mulig enda flere retter 

denne gang.  Egenprodusert rakefisk fra 

vidda og ørretmousse fra marka var 

årets nyheter. Styret takker alle gamle 

og nye bidragsytere.  

 

 

Aktiviteter i 2010  

Årets program var som vanlig 

omfattende, og har igjen gått greit å 

avvikle. Fluebindekurs ble som forrige 

år ikke holdt, men ble kanalisert til 

StramLines opplegg. Fluekastekurs og 

dugnader gikk relativt greit. I år hadde 
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vi tre fluekastekurs, hvorav ett for  

barn/ungdom. 2 av kursene måte vi 

begrense deltagelsen grunnet få 

instruktører. Styret vil vektlegge å 

skaffe en større base av kvalifiserte 

instruktører så vi ikke blir så sårbare for 

sykdom og fravær slik at vi igjen kan ha 

”fulle kurs”. Instruktørene som bidro 

skal ha takk for innsatsen. Det manglet 

ikke på gode tilbakemeldinger både 

muntlig og skriftlig fra deltagerne. 

Dugnaden på dammen gikk som vanlig 

helt greit, med stort oppmøte. Stor takk 

til alle som har stilt opp på kurs, 

dugnader, som foredragsholdere, på 

barnedager, turarrangementer, NM 

fluekasting, fisketurer osv. Det er som 

alltid dere som stiller opp som driver 

foreningen. Styret tenker seg dette satt 

mer i system ved å opprette 

ressursgrupper som kan bidra med hjelp 

til de ulike aktiviteter.  

 

Fellesturene i løpet av 2010 var ikke 

godt besøkt. Det var ingen interesse for 

over-nattings tur til Langåra i år heller. 

Sommerturen til Lierne måtte avlyses og 

Hardangervidda var også merkelig 

dårlig besøkt. Det siste tror styret var 

grunnet spesielle omstendigheter og 

satser derfor videre på Vidda.  

Harrturen i september var grei nok men 

hadde tålt flere deltagere. På Sjøstrand 

var det de trauste gjengangere som 

møtte, men flere fikk fisk. 

 

 

Preuthun hytta  
Det har vært begrenset besøk på hytta i 

år. Kapasiteten er dårlig utnyttet. De 

som besøker stedet er imidlertid godt 

fornøyd og uttrykker ønske om å 

komme tilbake. Vi hadde god deltagelse 

på høstdugnaden, ikke mange på våren. 

De nødvendige arbeider som i år stort 

sett har vært beskjæringer og vedhogst 

er utført tilfredsstillende. Når styret 

setter på kartet fornyet plan for 

vedlikehold, blir det noe større behov 

for dugnader. Vi har tro på at folk da 

møter opp.  

Hytta står der i god stand i innbydende 

omgivelser, med mer lys og luft enn på 

lenge etter ryddearbeidene. Det er bare å 

ta seg en tur enten det er vinter, vår, 

sommer eller høst. Hytta har et tilbud 

alle årstider.  

  

Holmendammen 

Bryggene er i relativt god stand. 

Grunnen bak og under hytta glir fortsatt 

og vi må se i øynene at ny bu på sikt må 

bygges. Ikke minst for å få en mulighet 

til helårsbruk. Dette har vi sagt noen år. 

Nå vil styret nedsette en 

utredningskomite for restaurering av 

bua. 

Endenes nedskiting av bryggene er ikke 

blitt bedre. Verst er det fra midtsommers 

og utover. Det blir mye spyling og 

kosting. Den nye høytrykks-spyler fra 

2009 har vært i hyppig bruk. 

Oljesølet i dammen tidlig på våren satte 

en støkk i oss. Det viste hvor sårbare 

man er når noe uforutsett skjer. Det er 

gjort grep fra kommunen som vil 

forhindre lignende episoder og det er 

også gjort et par dreneringsjobber som 

kanskje vil gjøre noe med 

vannkvaliteten. En stund i april/mai var 

vi engstelige for at kurs og aktiviteter 

måtte reduseres grunnet oljefilmen på 

vannet. Dette rettet seg heldigvis tidsnok 

til å kunne gjennomføre en 

normalsesong. 

Aktiviteten på dammen er stor.  Det er 

mange som tar seg en tur for å prøve 

fluestanga også utenom tirsdagene. 

Helgene er også utnyttet både av våre 

leietagere og de ivrigste kasterne. Styret 
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ser det positive i at anlegget på dammen 

brukes også utover høsten. Dette er 

foreningens største aktivum og må 

vernes om. 

NM gikk igjen knirkefritt. Dette er blitt 

en fin samarbeidstradisjon med Casting-

forbundet, hvor vi høster gode inntekter 

ved vår cateringvirksomhet. Vi kunne ha 

planlagt lørdagen bedre om vi hadde 

visst mer om siste del av arrangementet 

lørdag. Det er en erfaring fra siste år vi 

tar med oss.  

Tradisjonen tro hadde vi et godt 

samarbeidet med Ris vel, 

Holmendammens venner og Kommunen 

på dugnaden i april. Den kommunale 

søppeltømmingen fungerte ikke 

tilfredsstillende i april/mai men bedret 

seg etter hyppig kontakt og purringer til 

ansvarshavende i friluftsetaten.  

 

Problemet med lekkasje inn i 

avløpstanken fra do er ettergått i 2010. 

Ny pukk og drensledning er lagt for å ta 

unna vannansamling ved tanken som er 

lekk i toppen. Problemet som oppstår i 

vårløsningen og ved sterkt regn tror vi 

derfor er løst, men må fortsatt 

inspiseres. Kontakten med rørlegger har 

vært positiv imøtekommende.   

 

Skoleprosjektet 

Vi har å samarbeide med Slemdal, 

Smestad og Løren skoler. Flere 

aktiviteter med disse er gjennomført i 

løpet av året med god hjelp av våre 

stødige pensjonister. 

  

  

Informasjon og 

www.oslosportsfiskere.no 

Nettsidene fungerte godt også i år. De 

fleste nyinnmeldinger til foreningen 

kommer via nettsidene våre og deltagere 

på kastekursene melder seg åpenbart 

pga. nettsidene og abonnementet på  

Nettkatalogen.no. Vi behøver ikke 

annonsere annerledes. Googlesøk på 

”fluekastekurs” gir deg rask vei til Oslo 

Sportsfiskere. 

Nett-innlegg fra turer og aktiviteter kan 

gjøres mer levende med flere bilder og 

gjerne med omtale av flere aktiviteter. 

Her har vi et forbedringspotensiale. 

Styret har ønske om i 2011 å etablere et 

billedarkiv   

Informasjon på nettet er et helt 

nødvendig supplement til FastFisk. 

Medlemmer anmodes derfor å følge 

med på nettet selv om det ikke skjer noe 

der hver dag. 

 

Vi har i år fortsatt  utsendelsene av e-

post i forkant av møter og aktiviteter. Vi 

tror dette gir  god effekt  og nyttige 

påminnelser. Det er likevel nødvendig å 

få innhentet flere e-postadresser fra 

medlemmene for at denne 

informasjonskanalen skal bli ytterligere 

effektiv. 

Isfiskesidene med fokus på 

konkurranser og resultater leses av 

mange, også utenfor våre egne rekker. 

Pilketurer blir stadig annonsert. Det er 

vanskelig å planlegge isfisketurer i god 

tid. Vær, vind og isforhold er vanskelig 

å styre. Følg med på sidene, der vi ofte 

annonserer turer. Isfiskesidene er meget 

godt mottatt i det aktive pilkemiljøet.  

     

Medlemmer 

Medlemstallet har gått noe ned i 2010. 

Vi var ved årsskiftet 282 medlemmer 

mot 307 i fjor. Dette er en nedgang som 

vi ikke liker etter å ha vært over 300 de 

seneste år. Vi har etter styreseminaret i 

desember satt fokus på medlemslistene 

og vil bearbeide materialet for å 

stabilisere medlemstallet og gradvis øke.  

 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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Økonomien 

Økonomien har vært  god i 2010. 

Bevilgningene fra NJFF  til barn- og 

ungdomsarbeid  er med på å frembringe 

et overskudd. En større planlagt 

investering i nye OS-caps ble ikke 

gjennomført i 2010. Dette bidrar også til 

et positivt resultat, men investeringen 

må gjennomføres i 2011. Det planlagte 

underskuddet på Hardangervidda-

satsningen kom som forventet, men var 

ikke verre enn at styret har satset igjen 

og regner med bedre økonomi i dette for 

2011. 

 

Grasrotandelen fra Norsk Tipping gav 

full uttelling for 2010. 26 medlemmer 

har bidratt til at vi har kunnet 

inntektsføre 7500.- i 2010 som er godt 

over budsjett. 

Det er sannsynligvis potensiale til at 

flere i foreningen kan oppgi OS som 

støtteforening. I så fall er dette blitt en 

etablert god inntektskilde for 

foreningen. Styret ser det som viktig å 

bygge opp økonomien med tanke på 

fremtidige planer om å restaurere og 

modernisere Holmenbua. 

 

Styret 

  

 

Endene er ivrige tilskuere under NM i fluekasting ! 
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Rapport Preuthunhytta 2010 

 
Hytta på Skjerva har i år hatt svært 

beskjedent  besøkt . Leieinntektene ble 

godt under budsjett.  Det er stadig litt 

leit å se at denne perlen på Hadeland 

ikke synes å være i fokus blant 

medlemmene. Rart,  fordi stedet byr på 

mange muligheter. Ski og pilking om 

vinteren (flotte løyper fra Koperud), 

sykkel og fisketurer på sommerstid 

(utmerket veinett innover skauen, og  

bærturer og sikfiske om høsten.  

Vi er stadig optimistiske mht. merbruk 

av hytta, men det blir et sentralt 

spørsmål i den planlagte 

spørreundersøkelsen om hva 

medlemmene har av ønsker / ideer til 

hytta og bruk i fremtiden. Om bruken 

avtar ytterligere er det en mulighet til å 

få inntekter av den ved å leie den ut på 

åremål.  

Sist høst gjentok vi  sik-turen  som gav 

så godt resultat i 2009. Og vi kan trygt si 

det ble suksess igjen. Ikke så mye fisk 

som sist, men meget pen snittstørrelse, 

nær opptil 400gr. Det fikk medlemmene 

glede av på julebordet i form av 

sikkaker og røkt sik. Sosialt er det også 

et blinkskudd. Bli med til høsten igjen ! 

  

Hytta er i utmerket stand, men vi har et 

fuktproblem i kjelleren. Vi må legge oss 

i selen for å få til bedre lufting. Her 

trenger vi eksperthjelp.   Årets 2 

dugnader var gode og mye bra ved er 

båret i hus. Tomta er etter hvert blitt 

mye lysere etter all tynningen mot 

naboen og vi ser nå muligheter for å 

lage en bedre parkeringsplass nede ved 

gjerdet om vi bare pukker opp og jevner 

grunnen. Det skal bli bra.  

Styret vil utarbeide en fornyet plan for 

vedlikehold som vi kan jobbe med på 

sikt innenfor en forsvarlig 

budsjettramme. I dette vil nok elementer 

av planen for oppgradering av 

soverommene og kjøkkenet kunne 

realiseres over tid, med egeninnsats. 

 
Stein Wines 

 

 

 

 

 

Rapport fra turutvalget 2010. 

 
Siste året har foreningsturene ikke vært 

så populære som tidligere. Det har vært 

tungt å få med folk, og slik skal det jo 

ikke være. Styret legger seg i selen for å 

skaffe medlemmene et tilbud, men 

interessen er ringe. Vi ønsker svar på 

hvorfor.  

 

Sommerturene  – Turen til Lierne måtte 

avlyses. Kun 3 interesserte hvorav 2 fra 

komiteen ! Vi trodde dette ville være et 

kjempefint tilbud med mange fine 

fiskemuligheter i et spennende område, 

men lang reisevei kan ha vært en grunn 

til manglende interesse.  

Hardangervidda slo til med godt fiske, 

men kun 3 av ukene hadde belegg og det 

var de samme som gikk igjen. Spesielle 

omstendigheter tror vi gjorde at så få 

benyttet herlighetene. Flere hadde i 

forkant signalisert interesse, men 

diverse kom i veien. Ut fra det vi fortsatt 

tror er et godt tilbud satser vi på ny. Se 

påmelding til vidda annet sted  i bladet. 

Og vi tilbyr også i år alternativ 

sommertur. Til Koppang er det kun 3-4 

timer å kjøre. Her er det en rekke 
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muligheter til å fiske både i elv og vann. 

Se invitasjonen annet sted i bladet. 

 

Sjøørretur til langåra ble det ikke noe 

av i det hele tatt i 2010 grunnet liten 

interesse. Men vi gir ikke opp. Tur 

tilbys igjen som dere vil se av 

programmet.  

 

Harrturen til Rendalen i september ble 

gjennomført på en hyggelig måte og det 

var god deltagelse..  

 

Sjøstrandturen på høsten bød på 

nydelig vær, men relativt få medlemmer 

var innom campen. Likevel, det var fisk 

å få og trivelig å møtes ved bålet for den 

harde kjerne

.  

 

 
 

 

 

Siktur til kanalen i Nordmarka.  Dette ble droppet  i 2010. Interessen syntes laber og 

det var bortimot umulig å planlegge tidspunktet pga. liten oppgang av sik og tidlig 

isgang med kulde.   

 

 

Pilketurer. 

Også i 2010 har det vært arrangert flere pilketurer både til Hadeland og Øståsen, 

Jarenvannet og Steinsfjorden. Disse er annonsert på nettet og ikke minst ved hjelp av 

jungeltelegrafen. Isfiskemiljøet i foreningen er positivt og aktivt. Vi er snart rede til å 

arrangere mesterskap utover forenigens rekker. Folk må følger med på isfiskesidene 

www.oslosportsfiskere.no, for å få med seg aktivitetene. Her drar folk på tur straks 

været innbyr til det. 

 
Stein Wines  

 

 

Geir Granli prøver flua 

På Sjøstrand   

http://www.oslosportsfiskere.no/
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OFA 2010. 

 
OS har nå 8 lag med 21 lagsmedlemmer. 

OFA har i 2010 hatt et godt år. Også økonomisk. Fiskekortsalget er som det pleier, rett 

under 10000 solgte kort. Det vanlige arbeidet i marka blir tatt hånd om av mange 

rutinerte lagsmedlemmer med lang erfaring. 

 

Fiskeutsett , oppsyn og vannvakter rundt drikkevannene går bra. Stamfiske også. 

Men i høst var det meget tregt. Vi fikk bare nesten den rogna vi ønsket, ca 50000. I fjor 

var det helt topp, med mye stor gangsfisk. Kanskje de har tatt  et hvileår i 2010. 

OFA har i år hatt et par prosjekter med  litt  mer innsats. Jubileumsboka 2011 har hatt 

stor oppmerksomhet. Den kommer til Villmarksmessa våren 2011. Det blir spennende. 

Akerselva er også et satsningsområde. Den første laks og sjøørret yngel, fra egen 

produksjon, ble satt ut i elva i vår. Stamfiske for Akerselva  ble også bedre i år, men her 

må det mer fisk til, (andre elver, bekker). På tampen av året fikk OFA et gledelig bidrag 

(sponsing) fra Sparebankstiftelsen til Laksetrappen i elva. Så nå kanskje det løsner for 

trappens del. Parken ved Nedre Foss har kommunen alt begynt på.  

2011 blir et travelt jubileumsår for OFA (75 år), så vi håper fisket også slår til – det er 

jo det vi jobber for. 

Det ble også i år tatt fine fisker i marka vår. Bl.a. en i Nøklevann på 4,4 kilo i juni – 

Ørret.  I Bjørnsjøen en på 2,8 kilo tatt på wobbler. På isen m/røyeblink og maggot, ble 

det tatt en ørret på 2,3 kilo i Gjerdingen. 

 

Takk for innsatsen i året som har gått og skitt fiske for 2011. 
Erik N.A.  

 

 

 

 

 
 

Fra stamfiske. Her tømmes rusene i Mellomdammen.  

Jan J. og Harald H. er med fra O.S. (Foto Dag Øyvind Ingjerd) 
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Sommertur Koppang uke 28 (9-15.7) 
 

I år prøver vi tur til Koppang ! 

 

Hallvard  Lid  disponerer et hus i Koppang, som er et tettsted i Østerdalen , midt 

mellom Oslo og Trondheim ( ca.25 mil , 3 timers kjøretid). Stedet er et meget godt 

utgangspunkt for mange, og varierte fisketurer ,  både i elv og vann. 

 

Glomma, Rema , Mistra og Imsa, samt Atnaelva er gode og kjente elver med sjanse for 

ørret og harr. Storsjøen og Lomnessjøen har storørret og gjedde. 

I tillegg finnes det en rekke mindre vann og tjern på begge sider av Koppang. 

Man må kjøre bil til de ulike fiskestedene. Det er derfor praktisk  at tur-deltagerne 

samler seg i 2 - 3 biler, så blir man litt fleksibel på stedet. 

 

Huset ligger kort vei fra jernbanestasjonen og sentrum av " byen". Med bil kjører man 

helt til døren. Hallvard  har plass til inntil 6 personer. Stedet har alle bekvemmeligheter 

som  kjøkken, stue, toalett, dusj, TV osv. Sengetøy må tas med. 

   

Vi har plottet inn denne turen til uke 28. Fremreise fredag 8.juli eller lørdag 9.juli. 

Hjemreise fredag 15.juli. Pris pr. deltager:  kr 500,- for hele perioden.  

 

Påmelding til Hallvard (hallvard.lid@getmail.no) tlf. 22555421 eller  

Stein (stein.wines@gjensidige.no) senest innen 16.april (rett før påske). 

 
Sommerturkomiteen ved Hallvard Lid / Stein Wines 

 

 

          Åkrestrømmen 

 

 
 

Over (Fisker i Glomma) 

Høyre, utsnitt av Koppangområdet 

Storsjøen lengst til høyre 

 

  

 

mailto:hallvard.lid@getmail.no
mailto:stein.wines@gjensidige.no
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Brev fra Bjarne ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bjarne til Høyre på bildet. Her på tur med gutta  til Sjøstrand i 2004 
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Sportsfiskergenet. 
  

Noen er nærmest født til å fiske, spesielt 

de som vokser opp langs kysten 

nordover og som nærmest må fiske for å 

overleve. Dem om det, for den form for 

fiske har selvsagt ikke noe med 

sportsfiske å gjøre. 

 

Vår lille familie kjøpte i 1966 ei 

lita hytte ved et lite tjern langt inne i 

skauen på vestsida av Tyrifjorden inn 

mot Holleia, og fatter`n som var 

ekstremt fiske-interessert, brukte veldig 

mye tid der nede på vannet i jakta etter 

ørret og abbor. 

Han var markfisker og spesielt harving 

stod hans hjerte nær. 

 

Jeg ble tidlig hekta og pleide å stå opp 

sånn i sekstida hver eneste dag, for å 

skaffe abborfrokost, i de fire ukene vi 

ferierte der hver juli måned. Mens 

brutter`n purka og sov i overerkøya 

sneik jeg meg opp og tok med meg 

stang, mark og andersdupp som jeg 

hadde lagt fram kvelden før. 

Jeg hadde det tydeligvis i meg allerede 

den gangen og trengte aldri 

vekkeklokke, våkne det gjorde jeg av 

meg sjøl, man kunne da ikke gå glipp av 

morrabettet. 

Time etter time ble tilbragt der nede ved 

tjernet og aldri kan jeg huske at jeg fikk 

stor fisk, det ble med småabbor og en og 

annen kvartkilosørret som jeg stolt kom 

tilbake med, rensa og leverte til frokost. 

Ettermiddagene og kveldene ble også 

brukt der nede på tjernet, men da 

sammen med far og bror. 

 

Årene gikk og andre interesser overtok 

etterhvert for fiskinga, abborfiske i 

Østensjøvannet ble erstatta med 

drekking på T-banestasjonen og spede 

forsøk på sjekking av damer på Kroa i 

Storgata. 

Fra og med 1977 var jeg også fast 

inventar på VIF`s kamper på Bislett 

samtidig som punkrocken kom og farga 

både kropp og sjel. På 80-tallet ble det 

enda mer fotball, øl og damer og 

fiskinga kom helt i bakgrunnen bortsett 

fra de gangene jeg ble med på hytta 

samt noen småturer til vestlandet og 

diverse vidder rundt om kring. Så ble 

det etterhvert giftemål, skilsmisse og det 

vanlige familiegnålet før jeg i 2003 

igjen så lyset. 

 

Man kan faktisk bli litt lei av å ødelegge 

hver eneste lørdag og søndag med å 

være fyllesjuk, så jeg bestemte meg for 

å ta tilbake marka og fiskinga igjen. 

Min barndoms østmark ble nok en gang 

min tumleplass og vann som Nøklevann, 

Hauktjern og Kroktjern  ble systematisk 

utsatt for "prøvefisking", spesielt satsa 

jeg hardt på fisking tidlig om morran, 

før jeg skulle på jobb, og aldri er vel 

marka vakrere enn akkurat da når sola er 

i ferd med å stå opp. 

Fatter`n fiska som kjent stort sett kun 

med mark og jeg gjorde selvsagt det 

samme som mitt store forbilde, som 

dessverre tok kvelden allerede i 1990, 

og fluefiskere anså jeg for å være 

feminine jålebukker som var mer opptatt 

av å ta seg godt ut enn det å fiske. Litt 

som golf kan man si. 

Etterhvert ble jeg litt lei av at den 

vakende fisken ikke gadd å røre marken 

min så jeg kjøpte meg noen bøker om 

fluefisking bare sånn for å se hva det 

hele dreide seg om. Da var det gjort, da 

begynte en helt ny fisketidsregning. 
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Jeg leste og leste, studerte og studerte, 

innhenta informasjon fra OFA-forum og 

folk som jobba i sportfiskerbutikkene i 

Oslo, meldte meg på kastekurs og 

brukte haugevis av penger på det jeg før 

hata..Etter det har jeg aldri sett meg 

tilbake og bortsett fra sporadisk harving 

om høsten rører jeg ikke mark lenger, 

det blir som en skilsmisse, det er ingen 

god butikk å røre med eksen. 

Nymfefiske er også helt uaktuelt, jeg må 

se alt, hele tida, det er tross alt mer 

opphissende å pule med lyset på enn å 

ha det helt mørkt. 

 

Jeg har mange gamle kompiser som 

også liker å fiske, men de elsker det 

ikke, det er forskjellen, for der jeg kan 

bruke fem timer på å fiske meg rundt et 

vann blir de sittende på den samme 

odden hele tida, med øl og sigaretter i 

hånda undrende på hvorfor det ikke blir 

noe særlig fangst. Selv drekker jeg aldri 

når jeg fisker, kanskje like greit når man 

til daglig driver en pub. 

 

 

 

 

 

 

Les, studer, planlegg, reis, parker, gå, 

ankom, observer, vent, legg en plan, og 

til slutt: Fisk! Dette er sportsfiske for 

meg. 

 

 

Før løp jeg fram til vannkanten og 

pælma frenetisk ut, gjerne midtfjords. 

Da fikk jeg ikke mye fisk, ihvertfall ikke 

særlig mange store. Nå kan jeg vente i 

to timer før jeg tar mitt første kast. Ja, 

jeg må nok ha det i meg. 

Har du? 

  

KjellG. 
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Per Nilsen er borte 

 
Per Nilsen døde stille på Langerud sykehjem i oktober 2010, en uke før han ville fylt 72 

år efter noen måneders alvorlig kreftsykdom. 

 

Per begynte i OS rundt 1970. Han ble den gang med i OFA lag nr. 47,Vestre Fyllingen. 

Med Leif Eriksen og Tor Kristensen. De jobbet alle på Myhrens Verksted. 

De første årene i OS var han ikke så mye  synlig i foreningen, men de siste 20 årene var 

han med på alt, fra stamfiske til pilkekurs for barn.. 

Han kom inn i O.S-styret som supplant i 1998. Styremedlem i 2004. Gikk ut av styret i  

2009. 

De siste 10 årene har han  vært helt i toppen i veteranklassen i isfiske. Sammen med 

Harald Hovde og Kjell Kolstad, ble de norgesmestere for lag i veteranklassen 

i isfiske sesongen 2006. Selv ble han fylkesmester 3 ganger. 

 

Per gjorde en meget stor jobb i OS de siste årene. Spesielt  med barneaktivitetene på 

Dammen. Og på isen om vinteren. Det han var med på, ble utført 110%, alltid. 

Per var også en meget sosial person, alltid med på OS turer og aktiviteter, sommer og 

vinter. Aldri med de store fakter men med et lunt og smittende humør.  

 

Per var en ekte sportsfisker både sommer og vinter og han var en meget dyktig fisker. 

Var ikke  så nøye om utstyret ikke var av siste mote, jålete var han ikke, men han fikk 

alltid fisk. Og han spiste fisken sin med stor glede. 

 

Per fik OS hedersmerke i 2007. 

Vi lyser fred over en god fiskevenns minne. 

 

Erik N.A. 

 

   

Per Nilsen i sving 

på dammen 2003 
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Hardangervidda sesongen 2011. 

 

Som det fremgår av nettsidene og i 

annen informasjon så har altså styret 

forlenget avtalen om åremålsleie av 

Fisketerreng på Hardangervidda i 

vassdraget ned til Langesjøen ved 

Nilsbu.  Det betyr leie for hele juli og 

august og litt ut i september.  

Lomvika –området ligger ved 

Langesjøen midt på Hardangervidda 

med adkomst fra Tinnhølen (Trondsbu). 

Trondsbu kan man kjøre til fra 

nordsiden av vidda (riksvei 7) like før 

Dyranut ca. 3 mil fra Haugastøl.  

Grunneier (www.havardsrud.no) har en 

hytte, Nilsbu, som ligger i vestenden av 

Langesjøen som er 12 km lang. Avstand 

fra  Nilsbu til Tinnhølen er 6 - 7 km  

dvs. ca. 1,5  timers gange i relativt lett 

terreng. 

Kontrakten går på å leie lavo (militært 

16-mannstelt med rimelig plass til 6) og 

med eksklusivt fiske i 2 vann med 

vassdraget mellom, som er plassert ved 

et av vannene som ligger i nedre del av 

vassdraget som renner ut i Langesjøen i 

nærhet av Nilsbu. I de 2 vannene følger 

det med  båt + garnrett.  Snittstørrelse på 

fisken er her 400g. Vi fikk flere 700gr. 

fisk på stang i 2009 og bra med fisk 

også i 2010 med vekt opptil 800 gr. 

Inkludert er også stangfiske fra land i 

Langesjøen. Med utvidet fiskekort er det 

kort vei og et flott utgangspunkt for 

fiske i en rekke vann i området. 

Erik Andersen administrerer  utleien 

overfor klubbmedlemmene. Man kan 

leie en av ukene 27 – 35. Den som leier 

må være medlem av OS og stå som 

ansvarlig for den aktuelle uke, men kan 

ha med venner/bekjente som er ikke-

medlemmer. Leieregler kan du lese i 

fortsettelsen av denne artikkelen.  

Om du kan tenke deg en uke på 

Hardangervidda med venner, så kontakt 

Erik som vil gi flere detaljer. Vi har 2 

frister som gjelder eksklusiv leie. Etter 

dette er det  først til mølla prinsippet. 

Meld deg på en uke allerede nå, alene 

eller med venner. 

Påmelding til  Erik 

(eriknandersen@hotmail.com) mob.  

95223194 så snart som mulig, så sikrer 

du deg en uke eksklusivt for deg og 

dine. Ved kollisjon om uke-ønske 

gjelder spesielle regler, se avsnittet om 

leieregler nedenfor. 

 

Leieregler Hardangervidda 2011 

 
1. Leie går fra lørdag til lørdag. Bytte kl 13 

 

2. Første søknadsfrist  31.1. Andre 

søknadsfrist 30.4 dersom fortsatt noe ledig. 

Eksklusiv pris. kr. 5000. Søker må være 

OS-medlem og kan ta med hvem han vil. 

Grupper med flest OS-medlemmer 

prioriteres foran andre dersom flere 

grupper ønsker samme uke.  Dersom 

likeverdige grupper gjennomføres 

loddtrekning. OS-styret foretar trekningen.  

 

3. Etter 30.4  er det de første som søker som 

får leie (hvis ledig), men må akseptere at 

uken kan fylles opp med inntil 5 

medlemmer. 

 

4. Leie for en uke koster kr. 1250  pr person 

etter 30.4. Eksklusiv leiepris før 30.4 kr. 

5000.  Leie betales til OS innen 14 dager 

etter meddelt leierett og alltid før avreise. 

Om man ønsker baggasjetransport, avtales 

dette med Utleier. Pris for 2011 kr 190  pr 

person t/r. 

 

5. Leietaker må være medlem av OS  og står 

som ansvarlig for turen aktuell uke. 

http://www.havardsrud.no/
mailto:eriknandersen@hotmail.com
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6. Dersom ledige uker pr. 1.7 kan styret 

vurdere å tilby uleie til andre.  

 

7. Leietakers rettigheter: 

a. Eksklusivt fiske i Øvre- og Nedre 

Lomevikan, herunder fiske med 

garn og alle typer håndredskap. 

Utleier holder båt i begge vann. 10 

fiskegarn. 

b. Fiske med stang fra land i 

Langesjøen fra Lomevikåe til 

Skrekksbekken. 

c. Fri benyttelse av oppsatt militært 

lagstelt med vedovn, tregulv for 6 

personer, gassapparat og diesel for 

vedopptenning. Kjeler for koking 

og steikepanne. Teltet er satt opp på 

halvøya i nedre tjern. 

 

8. Leietakers forpliktelser: 

a. Levere fangstrapport til 

utleieansvarlig i OS med antall fisk 

og kilo usløyet fisk. 

b. Sørge for at telt og leirplass er 

ryddig etter bruk. Flasker og søppel 

skal tas med ut av området om ikke 

kan brennes. (ingen unnskyldning at 

det var rotete når man ankom) 

c. Sørge for at båt er forsvarlig fortøyd 

og at garn er klargjort til bruk. 

d. Melde fra til utleieansvarlig i OS 

om eventuelle feil og/eller mangler 

på  telt og annet utstyr. 

 

 
 

Tre mann i en båt (Erik, Thor, Geir)
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Leieavtale 

 for øvre og nedre Lomevikan på Hardangervidda. 

utleiere Vilhelm og Gudbrand Håvardsrud 

leietaker Oslo Sportsfiskere v/Erik Normann 

 

1. Leiavtalen varer fra 5. juli 2010 til 10. september 2013, men etter ett år gjensidig mulighet for 

oppsigelse. 

 

2. Utleier holder båt med årer i begge vann. 10 fiskegarn. Militært lagstelt med vedovn, tregulv 

for 6 personer, gassapparat og diesel for vedopptenning. Kjeler for koking og steikepanne. 

Utleier leverer årlig 10 sekker bjørkeknott og en 11 kg propanflaske. Teltet settes opp på 

halvøya i nedre tjern. Utleier etablerer latrine på samme øya bak haugen. Oppgravet hull med 

mer. 

  

3. Utover fiske med utleiers garn kan det benyttes alle typer håndredskap. I tillegg til eksklusivt 

fiske i Øvre og nedre Lomevikan kan det fiskes med stang fra land i Langesjøen fra 

Lomevikåe til Skrekksbekken. Fisket ellers i vassdraget er ikke eksklusivt. Fangstrapport skal 

føres med antall fisk og kilo usløyet fisk. Det bør høstes mellom 100 og 150 kilo fisk i 

sesongen. Garnfiske er ikke påkrevet. 

 

4. Utleier setter opp lagsteltet til 5. juli. Er ikke teltet i bruk/uten tilsyn over lengre perioder må 

leietaker ta det ned. Etter 25. august setter utleier opp teltet etter avtale pga. villreinjakt. Det 

skal holdes ryddig i ”leirområde.” Søppel skal tas med hjem eller brennes. Utleier legger opp 

båter og telt for vinteren.(10. september) 

 

5. Levering/frakt av ved og propan utover det som er i avtalen, må avtales i god tid med utleier. 

Det samme gjelder ved behov for transport av baggasje. Transport gjøres ifbm. med leieskifte 

hver lørdag kl. 1300 ved innreise, kl. 1400 – 1600 ved utreise. Baggasje fraktes til / fra Nilsbu. 

Pris for baggasjetransport er 225.- pr. pers t/r. Mellom Nilsbu og telt må det bæres. 

 

6. Det kan kjøres fra Tinnhøldammen inn til Byen med inntil 2 biler i forbindelse med garnfiske i 

Lomevikan. Kjøring til Tinnhølen er greit. Bomavgift kr. 50.- pr. bil. 

 

7. Årlig leie er kr. 28.000,- inkl mva. Denne betales forskuddsvis innen 15. juni. 

 

 

Oslo/Uvdal…………………. 

Oslo Sportsfiskere       Vilhelm Håvardsrud 

v/Erik Normann Andersen      Gudbrand Håvardsrud 
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Hardangervidda-2 

 
Et par praktiske ting. 

 

Parkering gjøres ved byen (den øverste pilspissen på bildet). Derfra er det 6 – 7 km å gå 

til Nilsbu (beregn ca. 1t 20 min uten oppakning). Teltet ”vårt” er plassert omtrent ved 

den mørke pilspissen på bildet. Dit er det ytterligere 30 min. å gå på dårlig sti, men 

greit terreng bortsett fra kryssing av en elv. Beregn  45min.  med oppakning.  Spør om 

å få fraktet baggasjen nærmere teltplassen via Langesjøen. Det gjør det lettere å krysse 

elven og kortere å bære baggasjen. 
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Kartet nedenfor er mer detaljert og viser 

teltplassen ved nedre Lomvika (øverste 

pilspissen). Vannet kan med fordel 

fiskes rundt, men best fiske er på 

sørsiden (der stien er markert). Mye 

gress midt i vannet så ikke kast for langt 

ut hvis du bruker sluk. Fint fiske rundt 

øya med teltet  ! Sekretæren har tatt 

flere 500/600 grams der. 

Fiske i lonene ned mot Langesjøen er 

hyggelig men det er langt mellom de 

større fiskene her. Mest 300 grams. 

Øvre Lomvika er et litt vrient vann, men 

med større fisk. Beste fiskeplass er ved 

pilespissen (nå får jeg kjeft av Thor !). 

Men det er et par gode plasser der 

båtene ligger ved dette vannet. Største 

foreningsfisk her er  800 gram.  Ellers er 

det fint å følge vassdraget oppover og 

fiske i lonene. Videre sydover er det en 

rekke vann som inneholder bra fisk, 

men som kan være grunne. Fluefiske her 

anbefales om været tillater det. Ofte 

mye vind. Torjustjønna er kjent for å 

huse flott fisk, men disse er private og er 

ikke inkludert i fiskekortet for området. 

Vårt eksklusive fiske begrenser seg til 

øvre og nedre Lomvika og fritt fiske i 

vassdraget ned til Langesjøen. Vi 

anbefaler å kjøpe fiskekortet for 

området som utvider det lovlige fiske 

vesentlig. Og det er ikke veldig langt å 

følge slepa ned til Bjonesfjorden som er 

kjent som et meget bra vann på Vidda. 
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Min fiskesommer 2010 
 

Som så mange ganger før får vi ta del i Harald 

Julsruds fiskeopplevelser fra året som gikk. 

Hans refleksjoner over gule snører er 

interessant. Sekretæren kan supplere debatten 

med følgende. Jeg bruker gult 

multifilamentsnøre, men skjøter på noen meter 

med gråsort snøre (multifilament) før sluken. 

Thor Stjernø skiftet fra gult til grått snøre 

sensommeren 2010 og mener han har fått mer 

fisk med det. Her kommer Harald :  

 

Dette ble en av mine dårligste 

fislkesommere på mange år ! Det 

skyldtes mye dårlig vær. Men kanskje 

også nye snører? Det rare var at jeg fikk 

mer fisk på flue enn på sluk/spinner 

denne sesongen. Det har hendt meg bare 

èn gang før, da jeg fikk eventyrlig bra 

med sjørøye på flue på Grønland. 

Men over til dette med nye snører : I 

fjor sommer dorget jeg med flue 

sammen med en venn som brukte såkalt 

”glass-snøre”, mens jeg hadde vanlig 

mørkegrønt snøre på min stang. Det var 

helt tydelig at han fikk mer fisk og 

hadde flere napp på stanga med glass-

snøret. Altså investerte jeg i nytt 

medium sink glass-snøre i våres. 

Dessuten ble jeg overtalt til å kjøpe et 

såkalt bastard-snøre til kasteslukstanga. 

Jeg endte med en Tuf-line som er et 

flettet snøre som har de beste 

egenskapene fra multifilamentsnørene, 

men samtidig oppfører seg likt 

monofilamentsnører når det gjelder 

vind-knuter og annet surr på snøret. 

Oppførselen til snøret i så måte var jeg 

fornøyd med. MEN tuf-snørene er 

GULE ; den fargen som antakelig er 

mest synlig i vannet. At det går an !  

Naturligvis kan man bruke en klar 

monofortom foran tuf-snøret, og det 

gjorde jeg ofte. Men problemet er at tuf-

snøret (som andre multi-snører) slites 

forbausende fort i skjøte-knuten.  

Resultatet samlet sett ble nok at jeg 

brukte fluestanga flittigere i år enn 

tidligere. 

Det kunne forresten  være artig å høre 

andre lesere av ”Fast Fisk” sine 

erfaringer med bruk av glass-snører 

og/eller gule sluk-snører. 

 

Nok om det. Våren og forsommeren ga 

brukbare fangster både i indre Oslo-

fjord og i Marka. I fjorden fikk jeg 

foruten torsk,  både sjø-ørret og 

horngjel. Dessuten mistet jeg en pen 

havabbor. Fine figthere alle tre ! I 

Marka ble det som vanlig en del ørret. 

Dessuten fikk jeg noen brukbare abbor 

på flue – til stor glede for kona som har 

sprøstekte abbor-filletter som livrett. 

Jeg prøvde også fisket i Fjellsjøen i 

Hurdal som skal være et godt ørret-

vann. Det er kanskje riktig, men 

problemet med Fjellsjøen er at det er 

veldig vanskelig å ta seg fram langs 

breddene der fra fiskeplass til fiskeplass. 

Hvis det blir noen neste gang, skal jeg 

derfor ha med kanoen. Det er nemlig 

ikke langt å trille inn fra bommen.   

 

Høyt og lavt i Nord-Østerdalen. 

 

Vi tilbrakte mye av sommeren på hytta 

ved Tynset. Der var det surt og  kaldt og 

mye regn -  m.a.o. dårlig fiskevær. Men 

noe fisk ble det likevel. Igjen viste det 

seg at det er lettere å få harr i Glomma 

enn ørret i fjellvanna under slike 

forhold. Årets største fiske-opplevelse 

ble en kilos-ørret på flue i det lille 

myrtjernet som holder på å gro igjen, 

like ved hytta. Den raste ut på 

bakkingen så det sang i snella to ganger 

før den ble mer medgjørlig. 
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Da lokalavisa skrev at den berømte 

”Skrukka” i fjernsynserien ”Bård og 

Lars på fisketur” skulle befinne seg bare 

en times kjøretur fra hytta og hete 

Vangrøfta, måtte jeg naturligvis dit! Det 

ble en skikkelig nedtur. Dyrt og dårlig, 

spør du meg : Utenbygdsboende må 

betale kr.200 per døgn og får da bare ta 

1 fisk (mellom 35 og 40 cm!) på flue, 

mens ”innfødte” fisker gratis. Kona og 

jeg gikk opp og ned langs elva på den 

sonen jeg hadde kort til, mesteparten av 

èn dag. (Hun ser bedre enn meg, og kan 

derfor spotte fisk lettere.) 

Elvestrekningen var grunn, stilleflytende 

og med lys bunn. Ikke en fisk å se, og 

bare ett vak - utenfor kasteavstand. I 

denne sonen var det egentlig bare tre-

fire brukbare fiskeplasser med litt stryk 

og større steiner. Men ikke napp å få der 

heller. Konklusjon : Hvis dette virkelig 

har vært ”Skrukka”, er storfisken fisket 

opp for lengst. Og rekrutteringen av 

større fisk er minimal fordi ørreten 

dessverre ikke kan gå opp fra Glomma, 

og ovenfor er det ikke noen større vann. 

 

”Gutteturen” til Finnmark. 

 

I år dro vi til Sørøya vest for 

Hammerfest med telt og fiskestenger. 

Dessverre spilte været oss et puss. Det 

var kald vind med regn og yr mye av 

tida. Jeg gikk faktisk og fisket med flue 

med votter på ! Likevel fikk jeg fisk ! 

Under slike forhold ble det ikke mye 

fisk og ingen store. Også på Sørøya er 

det samer om sommeren, og vi så en del 

firhjulingspor. Men terrenget er til dels 

nokså ulendt slik at firhjulingene ikke 

kommer til overalt. Dessuten har vi 

inntrykk av at deler av den norske 

befolkningen følger ganske godt med, 

slik at samene ikke får ødelagt så mye 

med garnfiske.  

I det hele tatt hadde ikke sommeren vært 

noe særlig på de kanter. Likevel leste vi 

Nordlys og så bilder av den største 

ørreten som noengang er tatt på Sørøya. 

Den veide 8,2 kg og ble tatt på 

sluk/spinner i et av de større vanna på 

øya. Konklusjon : Det indre av Sørøya 

må være litt av et paradis for ørrretfiske 

når værforholdene er bra. 

 

For å kompensere for det dårlige ørret-

fisket, spanderte vi på oss en tur ut på 

Nordishavet  med katamaranen til 

Sørøya Havfiskecruise as, og angret 

ikke på det. Sørvest for der krysseren 

Murmansk ligger i fjæra utenfor Sørvær, 

på 70 til 80 meters dyp fisket vi med 

grove svenskepilker og tre gummimark 

som opphengere. I løpet av noen få 

timer heiste vi om bord 104 kg. (renset 

tilstand!) sei og torsk + et par brosmer. 

Den største torsken var på 8,3 kg og den 

største seien 8 kg. Mest moro syns jeg 

det var når jeg ”pumpet” opp et tvebitt 

av to store torsk eller sei. Likevel kunne 

jeg ikke la være å føle litt skuffelse når 

jeg oppdaget at det var 2 og ikke 1 

kjempefisk. Den største torsken min fikk 

jeg ved at den tok en liten uer som først 

hadde tatt en av gummimarkene mine ! 

Ettersommeren og høsten i Marka og 

fjorden har heller ikke gitt de store 

fangstene, men noen ørreter er det blitt 

begge steder. 

 
Harald Julsrud 
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Styreseminar på Preuthun  

3 – 4.12.2010 
 
Med ny formann og nestformann i foreningen 

fra i våres og kanskje med noe sprikende 

oppfatninger om hva ” gjør vi nå med 

foreningen”, var det med begeistring styret 

besluttet å gjennomføre et styreseminar for å 

legge opp kursen videre for Oslo Sportsfiskere. 

Og hvor kan man være ifred og med ro i sinnet 

bruke tid på å diskutere løst og fast med  

åpenhet ? Jo, selvsagt på foreningens eget sted 

på Hadeland – nemlig Preuthunhytta.  

Tidspunkt ble fastsatt til fredag til lørdag en 

helg før jul. Valget skulle vise seg å bli kaldt, 

så kaldt at det var nødvendig å dra opp flere 

dager på forhånd for å fyre opp. Fredag 

ettermiddag ved ankomst i praktfult iskaldt 

vintervær var det vel pluss 2-3 grader 

innendørs i stuen, men det var minusgrader i 

Sibir. Fyring i alle ovner og komfyr bragte 

tempen opp i 10-12 grader pluss og vi kunne 

etterhvert innta sekretærens utsøkte viltgryte 

med supplerende traktkantareller og gode viner 

fra Tor- Egil. Sukret rips med vaniljesaus til 

dessert. 

Og deretter ble det løst en rekke 

verdensproblemer utover i de sene timer mens 

man passet på å holde varmen på ulike vis.   

 

Lørdagen opprant med minus 28 kalde grader. 

Først  var det mer fyring og så frokost før vi 

gav oss i kast med det ambisiøse program. I det 

følgende gis et  forsøk på referat i hht. 

agendaen. 
 

 

Idedugnad om hva vi vil med OS 
(OS mål og visjoner – mål på lengre sikt – 

kortsiktige mål) 

 

Foreningens vedtekter ble gjennomgått 

på området formål. Det var bred enighet 

om at hovedmålet om å ”oppmuntre til 

og oppøve interesse for sportsfiske” står 

seg også i dag.  

Hensyn til fiskebestander, 

kultiveringstiltak m.v. ivaretas i dag 

hovedsakelig av OFA og i noen grad av 

våre holdninger til baglimits og 

catch/release. Det kan være delt syn i 

det siste men man har vel blitt noe mer 

balansert i oppfatningene og det er rom 

for ulike syn innenfor foreningen. I vårt 

land er vi så heldig at de fleste kan drive 

på med sitt fiske. 

 

Mål om fremme av fiskeferdigheter og 

rettledning i bruk av sportsfiskerredskap 

ivaretas av våre kastekurs og tidvise 

fluebinderkurs, men her er det rom for 

fornyelser ved å spisse tilbud for 

grupper og gjøre en ny vri i tilbudene.  

Vi kan f.eks. gjøre mer ut av 

ungdomskurs, praktisere markaturer 

med fiskeveiledning og involvere flere 

av foreningens medlemmer i dette. Mye 

hviler på styret og en liten gruppe 

pensjonister. Medlemmene må aktiveres 

for større aktiv deltagelse. 

 

Samarbeid om lover, regler og 

fiskelovgivning er også en del av 

målformuleringene i vedtektene.  Dette 

kan gjøres på tvers av foreningene 

gjennom Fylkeslaget / NJFF, men 

samarbeide ved å slå seg sammen med 

andre som Fylkeslaget har foreslått er 

neppe aktuelt. 

 

En diskusjon rundt fordeler / ulemper 

ved sammenslåing endte opp i følgende 

postulat: ”Vi ønsker å beholde O.S. som 

en vital, fremgangsrik, inkluderende og 

selvstendig sportsfiskerforening med 

stor takhøyde ”.  

 

En gjennomgang av de aktuelle 

foreningene i Oslo området viser at de 

toneangivende i hovedsak er Jeger-og 

Fiskerforeninger med vekt på Jeger. De 

med vekt på fiske er Bærum 
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Sportsfisker, Bærum jeger og fisk og 

Vestre Bærum  J&F. Disse er egentlig 

unna vårt nedslagsfelt. Arbeidernes J&F 

kunne være en aktuell 

samarbeidspartner men nærmest står 

egentlig Oslo og Omegn fluefisker-

forening.  Den gamle historien om 

skismaet fra 1985/86 begynner å eldes 

og vi er ikke uvillige til å inngå et 

samarbeid igjen.  

Imidlertid  følger vi inntil videre vårt 

postulat og legger heller innsats i å 

samarbeide med broderforeninger om 

enkeltsaker gjennom fylkeslaget.  

 

 

 

Strategiske tiltak 
(  Veien videre, - holde på nye medlemmer, 

tiltaksplan for sikring av etablerte medlemmer 

og fornyelse - Strukturering av styremøtene. 

Styreinstruks ? 

 

Vi ønsker å øke antall medlemmer og 

helst få flere nye unge medlemmer. 

Samtidig må vi sikre at nye medlemmer 

beholdes. Dette får vi ikke til uten å 

endre vår profil fra det noe 

gammelmanns-pregede til en ny 

moderne Sportsfiskerforening . Stikkord 

i dette arbeidet: 

  

-  Fremheve våre fordeler og aktivisere 

grupper av foreningsmedlemmene 

 

-  La ulike grupperinger med spiss-

interesser presentere seg (isfiskere, 

fluekastere, markfiskere, trofe-fiskere, 

laksefiskere, osv.) 

 

-  Sile målrettet dialog til 

interessegrupper via medlemmene selv 

 

-  Tilby nye aktiviteter som turer med 

ulike former for fiske. Her må vi være 

inkluderende og adoptive  slik at 

medlemmer kjenner seg velkommen til 

å utøve sitt fiske.  Ungdom kan inviteres 

med på turer  i marka, turer til Preuthun 

osv. Avsluttende tur etter kastekurs for 

eksempel. 

 

-  Gjøre OS til den toneangivende is-

fiske forening i Oslo-området. 

 

 - Om mulig ”stjele” medlemmer fra 

andre foreninger. Øke medlemsmassen 

ellers  ut fra tilbud og aktiviteter. 

Markedsføre oss på nett, lokalaviser og 

ved flygeblader i nærmiljøet. 

 

-  Sikte oss inn på aldersgruppen 30 – 

50. Lett å miste disse som gjerne blir 

opptatt med famile og får avstand til sin 

fiskeinteresse en periode i livet. De har 

gjerne meldt seg inn i foreningen for å  

få ”bladet” (NJFFs), ha ønsker om 

knytning til OFA og dyrke sitt fiske 

gjennom en forening som holder til i det 

bomiljøet de tilhører.  Disse må pleies 

for å kunne beholde dem aktivt innenfor 

et fellesskap. 

 

-  Lage fadderordninger for nye 

medlemmer. 

 

-  Etablere en aktiv ungdomsgruppe 

   Geir G, Anders W og Jon Erlend 

iverksetter 

 

-  Etablere en aktiv seniorgruppe som 

kan administrere aktiviteter på dagtid. 

    Hallvard og Norvald bearbeider 

denne ideen. 
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Oppsummert: 

 

*  Bearbeide medlemsmassen, gruppere 

etter alder og kjøre målrettede tilbud og 

tiltak for å få hjelp til spesielle 

aktiviteter. Avdekke tendenser i tilgang / 

avgang og ta nødvendig aksjon. 

 

*  Øke våre tilbud for å gjøre foreningen 

mer attraktiv. Utvikle produktet  ”Oslo 

Sportsfiskere”. 

 

*  Fortsette ungdomsarbeidet, men mer 

spisset. Variere, fornye steder å holde 

barn- og ungdomsaktiviteter, ikke bare 

på dammen. Ta med barna på tur i 

marka, gjerne sammen med familiene 

 

*  Gjøre henvendelse til Oslo og Omegn 

fluefiskere for enda en gang å lufte 

mulighetene for et samarbeid 

 

*  Samarbeid med andre foreninger 

gjennom fylkeslaget. Be Fylkeslaget 

invitere til aktivitetsrettet samarbeid 

fremfor å la hver sitte på hver sin tue å 

dø sakte.  

 

*  Markedsføre oss bedre på nettet. 

Klargjøre at våre tilbud, aktiviteter og 

turer er for alle. 

 

*  Spørre medlemmene hva de vil, hva 

er det de ønsker av Oslo Sportsfiskere 

 

 

Spørreundersøkelse blant 

medlemmene. Hovedspørsmål :  

 

- Hvorfor er du medlem 

- Hva er dine hovedinteresser innen     

fiske 

- Hva vil dere at Oslo Sportsfiskere skal 

drive med 

- Hva skal til for at det skal være gøy å 

være medlem 

- Hva vil du være med på i OS-regi 

- Er det noe OS er god på ? 

- Hva er OS dårlige til ? 

- Hva skal til for at du blir mer aktiv i 

foreningen 

- Osv. 

 

 

Brev utformet i en positiv og optimistisk 

tone. 

Kort minne om våre fortrinn 

(Holmendammen, OFA, Preuthun) 

 

Fremheve at vi ønsker å utvikle oss på 

medlemmenes premisser 

 

Gi forsikringer om at vi ønsker oss 

konstruktive innspill 

 

Avkryssingsbokser og fritekst i blanding 

på de ulike spørsmål 

 

Be om e-postadresse 

 

Premiere 5 for innsendte svar 

 

Utsendelse raskt etter årsskiftet 2010/11 

 

Sekretær i samarbeid med styret 

utarbeider et forslag til spørreskjema 
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Andre spesifikke tiltak  

 

Utredningskomite for oppgradering   av 

Holmenbua 

 

 Vi har tidvis fått noe kritikk for ikke å 

holde ved like dammen som 

samlingssted. Både sosialt og praktisk. 

Det er OK å få kritikk når den er 

konstruktiv. Vi tar det til oss. Vi må 

komme i gang med komiteen som skal 

utrede mulighetene for ombygging / 

restaurering av bua og nærmiljøet. Vi 

ønsker å komme å kontakt med fagfolk 

som kjenner bedre til muligheter både 

teknisk og økonomisk, samt  kontakt 

med kommunen for å få tilpasset 

prosjektet innenfor gjeldende 

kommunedelplan. 

 

Marius (formannen) bør sitte i komiteen. 

Likeledes Jan J (tidligere leder som har 

ivret for dette.) Andre er mer åpent. 

Sekretæren forespør Harald  Julsrud 

som er ingeniør og byggutdannet om 

hann tenke seg å være med. 

 

Fremgangsmåte for oppmudring av 

dammen ved kommunens hjelp 

 

Sekretæren sender brev til Ris Vel og 

Holmendammens venner og ber om 

støtteerklæring for å søke om 

oppmudring slik at badevannskvalitet  

på sikt kan nås. Oljesølet våren 2010 

kan brukes som argument for å rydde 

opp. 

 

Ny tiltaksplan for Preuthunhytta  

 

Vi trenger å sette på kartet nye konkrete 

tiltak som vi gjorde i 1999. Blant disse 

er de mer langsiktige utbedringstiltak på 

soverommene, kjøkken og vaskerom. 

Fuktproblemet i kjelleren må ses på av 

fagfolk, vedboden må få mer lufting, 

flere nye panelovner  i enkelte rom, 

strakstiltak på kjøkkenet (skuffseksjon 

og orden i bestikk). Tiltakene bør være 

tilpasset realistiske årlige budsjettplaner.  

 

Hytta må markedsføres på ny for å 

frembringe flere utleiedøgn. 

Oppgradering av særtrykket fra 2006,  

nye fiskekart for området og fremheving 

av de unike omgivelser er enkle tiltak 

mot medlemmene 

 

Mulighetene hytta har , må selges inn på 

en enkel synlig måte for medlemmene. 

 

Tilrettelegging for mer bruk må 

gjennomføres (snemåking, vanntilførsel 

vinterstid,  bedre tilrettelagt båtplass, 

oppgradert parkering osv.)  

  

 

Fornyelser OS-brosjyre og OS web-

sider 

 

Den nedsatte aktivitetsgruppe 

igangsetter arbeidet med fornyet 

brosjyre. 

 

Web-redaktørene tar initiav til møte 

med administrator (Ulf Erik). O.S. 

ønsker ikke en forum-side da dette tar 

for mye tid å administrere. Derimot 

ønskes et nytt billedgalleri, mer stoff om 

fiske, bilder fra fiskeaktiviterer, enklere 

å editere for supplerende  ”redaktører / 

bidragsytere”. 

 

Kurs på dammen og kursinstruktører  

(sikre fremtiden) 

 

Utvikle flere kaste-instruktører etter 

Olav Kristiansens konsept.  
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Bevare en etablert instruktørgruppe som 

er stor nok til å kunne arrangere 2 – 3 

kurs hvert år. Ajourføre Instruktørlisten 

med adresser og telefon / e-postadr. t 

utgangspunkt: Geir Granli, Olav 

Kristiansen, Geir Tidemandsen, Geir 

Gundersen, Marius Warnken, Harald Ø. 

Jensen, Vidar Paulsen, Gerhard Schieve,  

Åge Larsen (må spørres).  Det må 

avklares om andre tidligere instruktører 

fortsatt kan være aktuelle. Nye emner 

headhuntes. 

 

Minst 1 ungdomskurs årlig 

 

Fylkesmesterskap i fluekasting. 

Utrede muligheter 

 

Organisere 1 til 2 større årlige 

isfiskestevner 

Hva skal til, hva kreves. Finansiering 

Arrangør Fylkesmesterskap isfiske 

ønskelig. Carl S. i Fylkeslaget kontaktes 

 

Konkurranser 

Blåse liv i OS – mesterskapene både i 

fluekasting og pilking. 

 

Opprette OS’s årlige fiskekonkurranse 

med premie for årets største fisk i 

kategorier 

(for eksempel ørret, Har, Sik, Abbor, 

Røye). Etter mønster fra OFA. 
 

 

 

 

 

 
 

Fra web-sidene sakser vi siden forrige nummer div. info. 
 
 
31.12.10   2,2 mill i støtte til OFAs laksetrapp i Akerselven 
Sparebankstiftelsen har i styremøte 15.12 besluttet å støtte OFA i arbeidet med å 
realisere laksetrappen i Akerselven 

Den gledelige nyheten kan leses nærmere på OFAs nyhetssider.  Lenge så det ut til at 
finansieringen av Laksetrappen ble så tungt at prosjektet måtte skrinlegges på ubestemt tid - 
igjen. 

Med vedtaket fra Sparebankstiftelsen  er realiseringsmuligheten nå vesentlig bedret. 2 mill. 
gjenstår for at dette skal bli en del av tiltaksplanen for Akerselven (Nedre Foss bypark)  som 
kommunen står bak. 

Skrevet av Stein Wines 

 
 
 

10.12.10   Mye bra mat på årets OS-julebord 
Tradisjonen tro var det mye selvfisket, selvrøkt, selvraket, i det hele tatt mye god 
hjemmelaget mat på julebordet også iår. 

Grunnet diverse siste-liten frafall ble det færre enn 30 som fikk oppleve godsakene, men vi 
regner med at ryktet går slik at vi får med litt flere neste år. For 2 år siden var vi 35/36 . 
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Årets bord inneholdt rakfisk fra Hardangervidda ved flere av de som leide terrenget vårt iår, 
røkt sik fra Skjerva (Erik), sik-kaker fra Skjerva (Stein), Gjeddekaker (Bjarne), ørretmousse 
fra marka (Kjell G.), sjøørret-og-hummer kabaret fra Hvaler (Vadholm), gravet ørret 
(v/Hallvard), røkelaks/eggerøre, medisterkaker og ribbe (Stein) samt div. tilbehør. 

Kakene til kaffen var ved Norvald (eplekake) og Stein (kransekake). 

Gløggen var på plass ved ankomst og fremviseren kjørte fiskebilder fra Hardangervidda, 
Finnmark og andre deler av verden. 

Som alltid en hyggelig aften (denne gang bare med et par sanger ! ). 

Skrevet av Stein Wines 

 
 

 
04.12.10   OS-styret har hatt seminar på Preuthunhytta 
Fra fredag til lørdag 3-4.desember holdt styret ut 28 kuldegrader med varme tanker for 
foreningen 

Fra programmet sakses: 

Idedugnad om hva vi vil med OS 
-       OS  mål og visjoner 
-       Mål på lengre sikt 
-       Kortsiktige mål 

Strategiske tiltak 
-       Veien videre, holde på nye medlemmer,  
-       Tiltaksplan sikring av etablerte medlemmer og fornyelse 
-       Strukturering av styremøtene. Styreinstruks ? 

Andre spesifikke tiltak 
-       Utredningskomite for oppgradering   av Holmenbua 
-       Fremgangsmåte for oppmudring av dammen ved kommunens hjelp 
-       Ny tiltaksplan for Preuthunhytta  
-       Fornyelser OS-brosjyre og OS web-sider 
-       Kurs på dammen og kursinstruktører  (sikre fremtiden) 
-       Fylkesmesterskap i fluekasting? 

Det kommer ref. fra seminaret i FastFisk. Vi er ikke i mål med alle ideer og tanker, men en 
konklusjon er at vi ønsker å være en selvstendig fiskerforening i Oslo med generisk vekst og 
mål tuftet på eksisterende vedtekter. Styrets tanker vil bli luftet for årsmøtet og rådets 
medlemmer. 

Skrevet av Stein Wines 
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11.11.10   Nytt matnyttig foredrag om Hardangervidda 
Tore Qvenild øste av sin kunnskapsrikdom om Vidda for en lydhør forsamling. 
Dialog ble det også.  

Omlag 34 fra Foreningen fikk glede av et utsøkt kåseri om Hardangervidda fri for ørret-
porno, men spekkfullt av tips og forskningsresultater om fiske på vidda. Det var jo slett 
ikke så galt oppmøte, men enda fler burde ha benyttet torsdagskvelden for et besøk på 
Tåsen. 

I Møteinnbydelsen kalte vi Tore Qvenild vår tids Jacob Sømme: Det beviste han til 
fulle. Han har jobbet for direktorat for vilt og ferskvannsfiske fra 1975 og hadde i sin 
første jobb kartoppmåling på VestVidda. Tre flotte bøker om vidda har det blitt etter 
hvert. "Gutten" er kjent i området. Det skal være visst. 

I dette foredraget fikk vi innblikk i ørretmat, krepsdyr og innsekter i de ulike vassdrag og 
hvorfor det kan være vanskelig å være sportsfisker på vidda. Videre fikk vi en omtale 
av de største vassdragene og konkrete fisketips i diverse vann.  Nydelige bilder fra fjell 
og vann og naturligvis noen ørretbilder. Bredere omtale av foredraget i neste nummer 
av  FastFisk. 

 

Og her kommer fortsettelsen  (referenten tar forbehold om korrekte navn – fritt etter hørselen) 

 

Om ørretmat 
 

Tore mener det er vanskelig å være sportsfisker i høyfjellet når man tenker fluefiske og 
imitasjonsfiske. Forholdene er sjelden ideelle og det blåser mye. Fisken tar også høyst 
forskjellig i de ulike vassdrag. 
Fjærmygglarver er gjennomgående en god næringskilde på våren for tilveksten i 
ørretbestanden. Linsekreps er også svært viktig for  produksjonen på vidda. Den tåler 
mye. Marflo betyr veldig mye for den større fisken.  Skjoldkreps er også en 
lekkerbisken. 
Daphnia Umbra er et krepsdyr (vannloppe) som er  blitt viktig for fisken i regulerte 
vann. Den er ikke så sårbar for skiftende vannhøyde.  
Vårfluer berger ofte bestandene når annet slår feil. Steinfluer, døgnfluer og Bivion (?) 
klekker i store mengder enkelte år. Hyppigere nå antagelig pga. varmere klima. 
 
I 1997 var det svært gode oppvekstvilkår på vidda. Lang god sommer og høst. Sterk 
overlevelse. I 1995 var det flom og 96 svært kaldt med lite sne. Svak overlevelse. 
 
Litt om vassdragene og fisket. 
 
Kvenna, Mår, Songa. Kvenna er det største vassdraget som deler vidda. Her er 
Kalhovd bra. Mår ikke så bra pga. tøff regulering. Songa bra selv med regulering. 
Enkelte vann vanskelig å få fisk på redskap da fisken har store mengder av skjoldkreps 
og marflo å meske seg med. En digresjon. Det er gjort prøvefiske med garn her som 
viser at ørreten  kan bli meget gammel. 2 eksemplarer på hhv. 34 og 36 år er fanget. 
Ikke godt elvefiske i Kvenna. Bare småfisk. I vannene innenfor er det bedre. Volla det 
første. Bedre også innover i ”Skvetta”. Elvestrekningene er gjennomgående  ikke så 
gode fordi de gjerne er korte uten større loner. 
 
Utfordringer for forvaltningen av vassdragene har etter hvert blitt sommertappingen av 
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vann, f.eks sommeren 2006. Dette gjøres pga. sommersalg av strøm. Det går selvsagt 
utover fiskens beiteområder. 
 

Lågen, Hein, Bjoreio. Skaupsjøen, Skjerjar var de beste vannene før ørekyta kom. 
Bjoreio huser den spesielle prikk-auren (finprikket ørret). Bjonesfjorden er den store 
flotte kilden i området. Et godt vann. Øverst har vi Normannslågen. Navn etter de 
øverste delene av vassdraget mot nordmennene (dvs. Vestlendingene). Kleivshovden 
ved Langesjøen er et bra vann. 
 
Kinso, Veig, Tysso. Nå er vi på vestvidda. Kinso er det største vannet med mye stor 
fisk. Veig et nesten like stort vann. Tungt å komme opp Vestfra. De gamle 
”Munketrappene” fra Lofthus er lange og tunge, men spektakulære. Med bil kan 
Hjølmodalen være en innfallsport (bratt og svingete men med utsikt !). På vestvidda er 
Marflo og Skjoldkreps nesten borte. Linsekreps er det som er igjen av krepsdyr.  
Krakavann er et storfisk vann. Årgangene 2002 og 3 er gode ørret-årganger. 2005 og 7 
dårlige.  
 
Så vet vi det ! 
 

 

06.11.10   Sjøstrand i flott vær og litt fisk også 
7 fra foreningen benyttet det flotte været til å prøve fiske på Sjøstrand. Noen var 
heldige. 

Særlig Norvald som var tidlig ute slo til. En pen sjøørret på 1,4 kilo var dagens samtaleemne. 
I tillegg tok han 4 småsei.  

Hallvard tok to 3/4 kilos torsk og var fornøyd med det. Sekretæren sikret søndagsmiddagen 
med en litt mindre torsk.  

Sjøørreten var der og snuste på flua både til Geir og Jan, men var i det lunefulle humøret. 
Nedenfor Norvald med pen fangst fra Sjøstrand. 

Ellers var det god stemning også på dammen hvor et tilsvarende antall fra foreningen hygget 
seg i det finne været med vafler og treningskasting mot nord hvor det fortsatt var isfritt. 

 

Norvald Langeteig med 

fin fangst 
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 25.10.10   God dugnad - brukbart sikfiske på Skjerva 

7 mann gjennomførte en god dugnadsøkt på Preuthun i helgen. Sikfisket ble sånn 
passe.  

Vi fikk båret inn all ved, brent og ryddet tomta for diverse småbusker og kratt. Nå er det 
nesten romklang der ! Og mye mer sollys slipper inn. Gjerdet mot veien reparert og 
flaggstang rustskrapt. 

Joda vi fikk sik, men "bare"  28 stykker. Altså vesentlig mindre enn ifjor. De fleste fikk vi nå 
rundt den lille øya og ikke i oset mot den gamle saga. Der fikk vi imidlertid noen ørreter 
(slapp ut igjen) og nesten en mink.  Konklusjonen er at gytingen er senere iår. Ørreten er 
ikke ferdig og Siken har ikke begynt. 

Men størrelsen var meget bra. 11 kontrollveide sik veide 4300gr. Det betyr så og si 400gr. i 
snittvekt som er vel så mye som ifjor (380 gr.). Det betyr også at Sik til julebordet er sikret. 

Skrevet av Stein Wines 

 
 
 
 
 

16.10.10   Mattisdagen - hyggelig høsttreff på dammen. 
De ivrigste fluekasterne i klubben med likesinnede hadde også iår et vellykket åpent 
treff på dammen lørdag 16.10. 

12 - 13 personer møttes og koste seg i det fine været. Lokal amatørkokk disket opp med 
selvlagde elgkarbonader m/tilbehør. Servering av brus og kaffe. 

Det hadde vært hyggelig å se noen flere av foreningens medlemmer på et slikt treff, men vi 
var kanskje ikke så flinke å informere på forhånd, bortsett fra på www.fluefiske.net.  

Dette var vel det 3.året Mattis-dagen ble arrangert uoffisielt og uhøytidelig på dammen. Det 
gav så absolutt  mersmak, så fra neste år vil vi prøve å informere og samle flere til dette 
populære tiltaket for de som har interesse av fluefiske og fluekasting. Her er det muligheter 
for både å lære og få impulser fra miljøet både innenfor og utenfor foreningen. 

Skrevet av Geir Tidemandsen 

 

 
08.10.10   Stemningsfylt møte med Hardangervidda 
Omlag 25 fra foreningen fikk Vidda presentert med kjærlighet og kompetanse av Helge 
Haakenstad  

Hardangervidda 4400 km2 Nasjonalpark fra 1981 er Nord-Europas største høyfjellsområde. 
Haakenstad kjenner dette bedre enn de fleste. Vi fikk innsyn i eierskap og familieforhold 
langt tilbake i tid på en rekke gårder, turisthytter og tufter relatert til østvidda.  Mye historie 
om folk, fangst og levesett. 

http://www.fluefiske.net/
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Vi fikk en rekke fisketips om de mange vann og vassdrag fra flere innfallsporter til Vidda. 
Startet med Tøddalen og Staupet fra UV-dal, fortsatt med "Slepa" (traktor og tur-tråkk) fra 
Solheimsstulen til Lågaros, og beskrivelser fra Tuva og Fagerheim (fine steder å leie seg 
inn), fra Mårbu og Geitvassdalen. 

Fortsatt godt fiske på vidda og flere bra steder å leie seg inn for ihuga fiskere. En rekke 
bøker om vidda ble anbefalt. F.eks  Peder Cappelens "alene med vidda" som må være 
skrevet i Haakenstads ånd. 

 Vi fikk virkelig lyst på Vidda, og OS har terreng der også i 2011 !! Det er bare å melde seg 
allerede. 

Skrevet av Stein Wines 

 
 

 
 
På bildet ser vi ikke Haakenstad, men derimot Tore Qvenild som også snakket varmt om 

Hardangervidda på foreningsmøtet måneden etter møtet med Haakenstad. 

 
 

27.09.10   Lite fisk på Harrturen, men folk trivdes 
Elva gikk stri og det var vanskelige fiskeforhold, men campen var meget bra. 
 
Bra deltagelse på Harrturen. 10 stykker, inkludert 2 kvinner. Takket være mye regn hadde 
elva steget minst en meter over normal vannstand, noe som ikke ga et optimalt fiske. Mye 
strøm og vanskelig å finne fiskeplassene. Været var ok på lørdagen og fint på søndagen.  
Geir Granli fikk ganske så ok med fisk på tsjekkisk nymfeteknikk, ellers var det magert 
resultat på resten av oss. Men om fisket var labert, så var det til gjengjeld mye trivelig sosialt 
samvær på kveldene. 
Campingen var meget trivelig med flotte hytter, og med egen pub. Fikk du ikke vært med i år, 
har vi allerede bestilt tur til neste år på samme sted. Og da kan fisket fort snu seg til det 
positive. 
 
Skrevet av Geir Gundersen 



~ 39 ~ 
 

 
 

 

Er du med på Grasrotandelen ? 
 

Du kan fortsatt gi din støtte til vår forening  når du tipper uten at det koster deg en 

krone ekstra.  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, denne gang er 

den lesbar !) 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 

 

Du kan også registrere din støtte på Internett. Opplysninger om dette finner du på 

www.grasrotandelen.no 

 

Gi din støtte til Oslo Sportsfiskere !  (Takk til dere 26 som allerede er med) 
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Send oss ditt bidrag til bladet, så får vi større variasjon og et bedre medlemsblad. 

Du finner oss på nettet :  http://www.oslosportsfiskere.no 

Returadr: 

Oslo Sportsfiskere 

Boks 989 – Sentrum 

0104  Oslo 

Stiftet 1932 


