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Formannen har ordet
Sommerens fiske har vært langt
dårligere enn vanlig. Fluefisket kan
betegnes som elendig.
Kanoturen igjennom Nordmarka før st.
hans var flott. Men med en helt spesiell
avslutning. Det kom så mye hagl at
kanoen ble delvis fylt, og på veien ut til
Hakadal var det nesten skiføre.

Holmendammen
I blad nr 2 i 2008 skrev jeg:
”Hva skal vi gjøre med bua?" Som jeg
har begynt å nevne i alle sammenhenger, må vi tenke på helårs bu på
dammen. Fjellveggen bak bua må
sikres, grunnen under bua er ustabil, så
vi har utfordringer. Er det noen som har
ideer, så mottas disse med glede. Styret
mottar gjerne forsalg til ny bu i form av
tegninger, både innvendig og utvendig.
Tenk også på hva bua skal brukes til, og
vedlikeholdskostnader. Det er viktig
også å få med seg at bua ligger i et
”friområde.”

Fisket var dårligere enn vanlig. Fisken
var magrere og mindre enn før. Er det
hukommelsen som svikter, eller har
våren/sommeren de siste årene vært
’mot normalt’ slik at fisken har hatt
vansker med å spise seg opp etter
vinteren. Ikke vet jeg, men når fiskene
er mager og blek i vann som før gav
flott fisk, må en lure på hva som er galt.

I blad nr. 1 i år skrev jeg:
”Holmendammen ligger der ubrukt det
meste av høst og vintersesongen. Vi må
fortsette med tankene om ny helårsbu.
Det er en lang prosess fram til bygging.
Vi må få dokumentert behov, samt få
med oss alle interessenter. Behovet er
der. Klubbkvelder hele året har vi behov
for. Ikke minst i dem mørke årstiden.
Fluebinding og filmkvelder på
tirsdagene kan være stikkord. Eller bare
en fast møteplass.”.

Min årlige Finnmarkstur ble også noe
spesiell. Det var mye vær, og ikke minst
kaldt. Med temperaturer så lavt som tre
grader. Ved mitt ’hemmelige’ vann var
det i år 12 fiskere utenom meg og
Harald. Når vi holdt på å ta på oss
sekkene, stoppet det to biler med seks
personer. Alle klare for en fisketur.
Første natten hørte vi lyder. Da vi
våknet lå det en lavo med fire unggutter
bare 100m fra teltet vårt. At fangsten ble
mindre enn vanlig er helt naturlig. Vi
fant et nytt vann på kartet, og gikk over
til det. Der blåste det så mye, at vi ikke
greide å få fluesnøret ut på vannet.

Det har ikke vært noen merkbar
interesse for dette. Det har sant å si ikke
kommet noen konkrete innspill. Litt
snakk om ny bu har det selvfølgelig
vært.
Kom med innspill til styret om hva dere
mener om ny bu på dammen. Hvilke
aktiviteter skal den dekke? Hvilke
bekvemmeligheter trenger vi? Hvor stor
må den være? Kommer det ingen
innspill er det lett å tro at buas

Det er egentlig greit med noen dårligere
år innimellom. Da er det bare å drømme
om nye turer neste år. Planleggingen har
alt startet. Alt kan bare bli bedre. Og på
norgeskartet er det mengder av vann. I
tillegg til det nye vannet vi prøvde.
Neste år kanskje?
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fremtidige bruk er av null interesse for
medlemmene.

og som regel er det 12 påmeldinger. At
det skulle bli null interesser for
overnattingstur på Langåra i den beste
havabbor sesongen er forbausende.

Turer
Styret arrangerer en rekke fisketurer
igjennom året. Noen av disse er det stor
interesse for, mens andre vekker laber
interesse. Også her trenger styrer
innspill for å velge ut de turene som vi
skal fortsette med. Harrturen er populær,

Tight lines
Jan

Formannen med en 2-kilos havabbor tatt på Langåra i september (foto: Lars Bernhoft-Osa)
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Klubbmøter Oslo Sportsfiskere høsten 2009
Medlemsmøtene holdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66.
Møtene begynner kl. 1900.
I høst har vi 2 møter om fluefiske, så nå er det bare å holde av datoene. Per Tørmoen,
kjent skribent og fluefisker hyppig representert på nettet, kommer først. Deretter er det
velkjente Lars Nilsen med hjerte for marka, også skribent og filmskaper (Sherpafilm)
som kommer.
Julemøtet tar vi dacapo på fra i fjor og tidligere år. Meget godt besøkt i fjor. Måtte like
mange komme i år og smake på selvfiskede lekkerbiskener sammen med trad. julemat.
Møtene våre er hyggelige og uformelle, men har tidvis kanskje ikke vært like
interessante for den noe yngre garde. I hvert fall glimrer de med sitt fravær. Det er
gjerne den trauste gjengen på om lag 25 medlemmer som møter. Av og til noen flere.
Høstens program fortjener et bredere publikum. Så anmodningen vår er å møte tallrikt
frem for å høre om storørretjakt og tørrfluefiske. De unge og foreningens kvinner
ønskes spesielt velkommen !

MØTER:
Torsdag 8. Oktober ”Tørrfluefiske” v/ Per Tørmoen.
Til dette første høstens klubbmøte har vi altså vært så heldige å få napp på Per
Tørmoen. Han kommer og vil kåsere om tørrfluefiske.
Per Tørmoen (44) (kaller seg for Tørfluemoen), er tobarnsfar, journalist, skribent,
forfatter og fluefisker. Magasinsjef i Budstikka Pluss. Skriver litt om livet i Asker og
Bærum samt en god del om tørrfluefiske og cognac. Har egen blogg på nettet.
Får vi se ett tallrikt fremmøte også fra den yngre garde ?
Altså kl. 1900, torsdag 8.oktober i lokalene til Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66 .

Torsdag 5. November ”På storørret jakt” v/ Lars Nilsen
Foredraget vil dreie seg om hvordan Lars går fram i jakten på storørret i oslomarka - ut
fra egne erfaringer både øst i skogen og i nordmarka.
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Lars vil konsentrere seg om stillevann-fiske, men også trekke veksler på erfaringer fra
elvefiske i Nordnorge og på New Zealand.
Lars sier i omtalen av filmen som foredraget bygger på at jakten på de store fiskene i
stor grad kan sammenliknes med jakt med gevær, da enkelt individet blir målet for hans
fokus. Og det er fokus det handler om. Ved siden av selvfølgelig en god slump
kunnskap om klekkinger, habitater, de store fiskenes adferdsmønster etc...
Du kan se et par ”teasere” som er lagt ut på nettstedet: vimeo.com. Søk etter storørretdager og du vil få opp fire teasere.

Torsdag 10. Desember ”Julebords-møte”
Med mat fra egne fangster og tilberedninger. Vi holder prisen stadig på kr. 150.- pr.
pers. Og det er, som noen etter hvert har forstått, lov til å ta med ”dama” eller ”typen”.
Har du noe å bidra med på fiskefronten som f.eks rakørret, røkt sik, kokt ørret, gravet
ørret el. laks aller helst selvfisket, så si ifra på forhånd til Erik Andersen, kasserer. Han
tar også påmeldingene pr. tlf. 22354800 el. 95223194. Bruker du nettet så send til
sekretæren stein.wines@gjensidige.no
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Andre klubbaktiviteter

Mandag 21.9/ torsdag 24.9 Smestad og Svendstuen skole på Holmendammen
To av våre samarbeidende skoler kommer og besøker oss på dammen. Fiske og
Fiskesti for barna.
Helg 25 – 27. september Harrtur til Atna (Glomma).
Vi annonserte fornyelse av denne turen i fjor. I år kommer den ! Vi fjerner oss fra Kvile
camping og trekker lengre nord i Østerdalen. Atna camping, 2,5 mil nord for Koppang
tror vi er et godt utgangspunkt for Harren. Turen i år blir med avreise fredag 25.9 til
Atna camping, med hjemreise søndag. Vi samler oss i noen biler. Påmeldinger til Jan
Johnsen, tlf. 90898205. Se annonseringen som har ute på nett en tid:
www.oslosportsfiskere.no.

Tirsdag 29. september. Med 4H på Øvresetertjern
Kan vi gjenta suksessen fra i vår på dammen ? Ja, det tror vi. Pensjonistmedlemmer
etterspørres for å hjelpe til. Ring Jan Johnsen på 90898205.

Helg 23 – 25. oktober Siktur og dugnad Preuthunhytta
I fjor fikk noen av oss en del pene sik på garn i Skjervevannet. Med Gran jeger- og fisk
sin velsignelse. I år tenker vi oss at kanskje flere vil være med på denne form for
høsting av naturens ressurser og innbyr til å være med kombinert med dugnad rundt
hytta. Vi setter garn fredag kveld 23.10 og trekker disse etter frokost lørdag. Fisken
deler vi alle. Så blir det dugnad lørdag med sen lunsj / middag. Sekretæren vil sørge for
fårikål-gryte.
Dugnaden vil primært bestå i å felle småtrær og rydde i grensebuskene mot naboen. Det
lovet vi ham i våres. Så blir det vel rydding i kvist med brenning og legge opp det som
er egnet til ved. Om vi blir over til søndag med ytterligere garn-utsett lørdag kveld
gjenstår å se. Avhenger av været og utfallet av fredagens fangster.
Ønsker du å være med, så trenger vi påmelding i forkant til sekretæren:
stein.wines@gjensidige.no (99593755) eller formannen Jan Johnsen (90898205).
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Lørdag 14. november

Sjøfisketur til Sjøstrand på Hurumlandet.

Vi svikter ikke Sjøstrand i år heller. Dette er jo en godt innarbeidet trivelig treff-tur som
gjennomføres hvert år uansett vær. Her er det fritt oppmøte på Sjøstrand ved badeplassen.
Kjør Slemmestadveien, riksvei 165, forbi Vollen i Asker og ta første til venstre etter
Elnesveien. Jan og Harald er klar med kaffen og bålet fra kl. 0900 på gressletten mot sør,
nærmere VEAS. Været blir som det blir.
Det er fisk å få på Sjøstrand - både torsk, lyr, sjøørret, og flyndre. Men det er lurt å være
tidlig ute. I grålysningen på stigende sjø er det best.

Fluebindekurs for medlemmer.
Nærmere annonsering i neste nummer av FastFisk. Aktuell tid blir februar/mars. Følg
med på www.oslosportsfiskere.no eller i neste nummer av FastFisk.

Isfiske
Litt tidlig å tenke på ? Nei. Spør du de ihuga isfiskerne i klubben, som det er en del av,
så er det dette de venter på gjennom den lange sommeren ! Vi har etter hvert fått et godt
og aktivt isfiskemiljø i foreningen og turene / konkurransene er mange. Været avgjør
mye om tid, sted. Derfor tas aktivitetene litt på sparket. Vil du være med er det lurt å
følge med på nettet og isfiske-sidene til Harald Hovde. Bli med du også ! Jarenvannet
og Steinsfjorden er populære mål.

Fra Steinsfjorden (foto Harald Hovde)
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Klubbaktiviteter høst 2009
Her kommer aktivitetsplanen for høstsesongen.
Følg også med på nettsidene (www.oslosportsfiskere.no).
September 25 – 27

Oktober

ellers

Tirsdagskvelder på dammen. Bua holdes åpen hver
tirsdag i september. Mange har ønsket dette for å
forlenge kastesesongen og kunne treffes på dammen.

To. 8.

Klubbmøte. Tørrfluefiske ved Per Tørmoen. Kl. 1900
på Tåsen seniorsenter.

Helg
23 – 25.

Sikfiske og Dugnad Preuthun.
Garnfiske etter sik fredag /lørdag. Dugnad lørdag med
rydding av kvist, felling av trær, busker mot
nabotomten. Fårikål serveres lørdagettermiddag.
Påmelding til sekretæren.

November To. 5.

Desember

Harr tur. Atna Camping øverst i Rendalen. Påmelding
til Jan Johnsen

Klubbmøte. På jakt etter storørreten.
Lars Nilsen kommer og gir oss smakebiter fra sin nye
film.

Lø. 14.

Torsketur Sjøstrand. Parkering ved badeplassen. Bålet
med kaffen på stranden til høyre er klar kl. 0900.

To. 10

Julebord. Vi treffes til selvlaget fisk i varianter på
Tåsen. Påmelding til Erik Andersen (95223194)
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Sommertur til Jølster
Stein, Thor og Terje tok også en todagers tur opp i fjella. Det var bratt,
praktfullt og slitsomt. En stor opplevelse
naturmessig, men dessverre lite med
fisk. Vi måtte ty til garna for å skaffe
maten.

Det er praktfullt i Jølster!
Blått vann, grønt og frodig i alle
nyanser, praktfulle fjell og skimt av
fjellbreer. Norge er vakkert, og Jølster er
en sjelden perle. Trenger vi å dra
utenlands når vi har et slikt variert land?
Familien Stiegler ( Carl sen.og jr.)
hadde invitert OS til sommer-fisketur i
år. Eiendommen ligger ved vannet, med
båt, strandlinje og garnrett.
Hytta består av et tømret hovedhus og to
små tømmerhytter, hver med plass til to
personer. Det er lavt under taket og lave
dørkarmer. Plassen oser av kultur og
tradisjon!

Været var fint praktisk talt hele uken.
Uvanlig til Vestlandet å være. Vi koste
oss i breelv innløp med mark, flue og
sluk. Dagene gikk fort, og det sosiale
samvær var godt både dag og kveld! De
gamle tømmerhusene gav oss i tillegg
fred og ferie.
Selv om fiskelykken kunne ha vært
bedre var det likevel en givende tur!
Den overveldende natur, de gamle
hyttene og de grønne elvene og åsene
gjorde noe med både helse og humør.

Det var en håpefull og optimistisk gjeng
av middelaldrende (bortsett fra Carl jr.)
som etter en nydelig reise over fjellet i
godværet, inntok de gamle hus.
Gjengen var : Bjarne Fenn, Per Karlsen,
Terje Kamfjord, Thor Stjernø, Stein
Wines og Hallvard Lid, pluss vertene
Carl Stiegler sen.og jr.
Som det fremgår var gjennomsnittalderen relativ høy, men den fysiske
form var etter måten forbausende bra.

Det var en glad og takknemlig gjeng av
gamle gubber som reiste hjem til Oslogryta og regnvær.
Hallvard

Som gode "sportsfiskere " begynte vi
straks med å sette garn. Det fortsatte vi
med resten av uken! Det er en like stor
opplevelse å få fisk på stang, men det
holder ikke til middag hver dag for åtte
mann.
Vi fisket i Jølstervannet, Jølstra og flere
breelv innløp i Jølstervannet, og fisk
fikk vi. Ikke så mange, og ikke så store.
Men god stekefisk er ikke å forakte!
Jølster-ørreten er vel kjent for sin gode
smak og kvalitet.
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Litt av hvert !
OFA-anlegget på dammen
Dere har kanskje ikke lagt merke til det, men sist høst ble den gamle barnehagen med
det lille røde huset rett nedenfor Stasjonsveien mot dammen, sanert og huset revet.
Dette var opprinnelig det gamle oppdrettsanlegget til OFA som sto ferdig i 1941.
Anleggsvirksomheten ble flyttet til Sørkedalen i 1960. Nå er altså gamle tufter borte
unntatt det gamle pumpehuset som fortsatt står ved innoset til dammen. Bilder fra
saneringen har vi uheldigvis ikke.
Men her er pumpehuset, snart usynlig i villnisset:

Vannsig i Holmenparken
I flere år har vi på vårparten hatt befaring på dammen med kommunen og Ris Vel for å
bli enige om dugnadstiltak med mer. Hver gang har vi tatt opp vannsiget i deler av
området som vi har ment må stamme fra gamle rør som lekker. Og jammen ble det
gjort noe nå i år. Kommunen har gravet opp gamle rør fra Tråkka og frem til
Holmenbekken i fotballbane-området og lagt nye ! Har vi fått noe informasjon om
tiltakene ? Nei, men det viktige er at noe er blitt gjort. Nå gjenstår å se om sumptendensene bedrer seg.
Vannsig i do-tanken ved Holmenbua
Vi fikk litt bakoversveis i mars/april i år da det viste seg at do-tanken var helt full av
vann etter at den var tømt senhøstes 2008. Hvordan kunne dette skje i løpet av en vinter
uten bruk av do-bekvemmeligheten ? Hadde vannspeilet vært så høyt at det gikk over
veien og over stusskanten på tanken ? Kanskje. Hadde snesmeltingen vært så
formidabel at samme tilstander som høyt vannspeil hadde oppstått, eller var tanken
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ganske enkelt sprukken og forårsaket vannsig fra grunnen omkring (vi vet det er vått
der !) ?
Etter konsultasjoner med han som gravde ned herligheten, med rørlegger og
inspeksjoner, har vi ikke kommet til bunns (ha, ha) i saken. Riktignok har vi påvist et
bittelite hull øverst på stussen som rørlegger skal fikse, men ellers virker tanken potte
tett ! Hyppige inspeksjoner gjennom sommersesongen bl.a etter de mange regnskyll har
ikke påvist unormale tilstander.
Mysteriet er uløst, men vi vil ta visse forholdsregler før vinteren denne gang. For
eksempel bygge over et deksel for å redusere direkte snesmelting på tankstussen (den
mest sannsynlige vannsigårsak).
Svanene på dammen
Siste nytt på svanefronten er at alle de 6 små i familien på dammen har blitt seks store,
2 av dem allerede hvite. Her er den stolte mor med barn:

Parkeringssteinene i Tråkka og parkering forbudt skiltene.
Alle har vel lagt merke til forbudsskiltene om parkering i parkområdet. De var nye av
året langs Tråkka, veien på østsiden av dammen.
Disse ble satt opp i mai av friluftsetaten etter konsultasjoner med RisVel og vår
forening. Hensikten var å markere for russen av det er forbud mot å parkere innenfor
parkområdet, noe russen tidligere har brydd seg lite om. Det betyr IKKE at det er
ulovlig å parkere langs veien i Tråkka (som vi gjør). Veien er sågar regulert et stykke
innenfor det asfalterte området, så vi står lovlig parkert slik vi alltid har gjort, selv om
parkeringslommen ved Holmenkollveien egentlig er ”vår” parkering anlagt i sin tid av
vei-etaten på anmodning fra OS.
Men de grove steinene da, som kom opp i mai og forsvant etter 3 uker. Vel, de ble også
anlagt (på friluftsetatens grunn) for å hindre russebussene i å parkere langs veien
12

samtidig som vi fortsatt kunne parkere mellom dem, dog med begrenset
parkeringskapasitet. Det var lange diskusjoner med kommunen om dette der RisVel
var i førersetet. Vi støttet dem så lenge de ikke ville foreslå parkering forbudt i Tråkka
generelt. Og så ble det da slik at kommunen bøyde av, stenene ble plassert
tidsbegrenset og effekten var formidabel. I år var russebussene svært lite tilstede og
nattesøvnen til beboerne sikret og forsøplingen i området redusert vesentlig. Vi regner
med de samme tiltak neste år.
Arne Jacob Schultz – div. premier med mer.
Foreningen har fått overta en del gamle ting etter Arne Jacob Schultz (død i 1991), bl.a
fluestangen han satte lengde verdensrekord med under VM i 1958. Det var en splitcain
9-1/4 fot Carlsen/Vangen stang spesialbygget for Arne Jacob. Vi ser et par bilder under
som viser litt av stangen og rekord-plaketten. Vi nevner at Arne Jacob 10 år senere satte
en ny fantastisk rekord med 59,47 m
Blant tingene vi har overtatt velvilligst fra Schultz sønn Johan Herman Schultz er bilder
fra anlegget på Holmendammen, div. andre bilder med Arne Jacob i aksjon, samt en del
casting-premier. Det aller meste av Schultz premiesamling er tidligere donert
Castingforbundet. Men takk skal du ha, Johan Herman !
Arne Jacob er vel den person i OsloSportsfiskere som betydde mest for O.S utvikling
fra starten i 1932 og langt ut på 60-tallet. Han hadde en finger med i det meste fra
organiseringen av foreningen, dannelsen av Norges Sportsfisker-forbund og ikke minst
Castingforbundet både i Norge og Internasjonalt. Han ble verdensmester og
europamester både i en-hånds flue og sluk-kasting. Han skrev flere bøker og en mengde
artikler i FasFisk under psevdonymet ”Piscator”.
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Stangen
Certificatet
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historie-kyndig osv.), Erik Andersen og
Odd Barra (fra OS med uendelige
kunnskaper om OFA), Henrik
Strømstad (OFA-styret, Lørenskog jff),
og naturligvis Dag Øivind og Hellik
(fotograf) fra anlegget, og Lars
Lindquist fra fylkeslaget (fotokyndig).
Gaute får også backing og gode råd av
forlegger Henrik Sæle i Gyldendal,
(Solemskogen jff).

OFA jubilerer i 2011.
OFA ble som de fleste vet opprettet i
1936, på initiativ fra O.S. og
Arbeidernes Jeger- og fiskerforening.
Det er snart 75 år siden og det akter
OFA å markere.
På årsmøtet i mars i år ble det vedtatt at
OFA i 2011 vil presentere en
jubileumsbok som favner ganske bredt
og som vil fremstå som en praktbok i
egnet format, pent trykk, farger og en
rekke bilder.

På OFAs strategimøte på Kobberhaugen
28.8 ble bokprosjektet drøftet med styret
og en rekke av personene over. Gaute la
frem foreløpige planer og undertegnede
sitter igjen med god følelse av at dette
blir bra saker !

Vi kan berette at bokprosjektet er i gang.
OFA har fra 1.8 ansatt historiker Gaute
Heyerdahl, 30-åring fra Gausdal, til å
skrive OFAs historie. Men historien vil
også bli en beretning om marka og dens
fiskeherligheter fortsatt uoppdaget av
mange. Således ønsker man å favne
lesere utover ”menigheten” som
fiskerforeningene representerer.

Gaute.heyerdahl@hotmail.com ønsker
alle mulige historiske innspill som man
måtte sitte på – så send inn, send mail,
ring Gaute eller besøk ham på OFAkontoret i Sørkedalen hvor han nå har
opprettet arbeidsplass. Han er
mottagelig for det meste, historier,
gamle bilder, gamle hyttebøker fra
OFA-lag osv. osv.
Har du forslag til en slående salgbar
bok-tittel ? Nøl ikke med å sende
foreslag.

Så hvordan gjør man dette ? Jo, Gaute
får god hjelp av en rekke støttespillere
til å samle historisk materiale, komme
med ideer og innspill osv. Det er
opprettet en egen bokkommite
bestående av Jan Fredriksen (Oslo
Kommune), Stig Werner (super-fisker
og skribent, Oslo Sportsfiskere), Stein
Wines (historieglad sekretær i Oslo
Sportsfiskere), Tallak Molan og Espen
Søylen (begge historiebok-forfattere).
Disse vil ha kvartalsvise møter med
Gaute.

Gunnar Aamodt (96), OFA-mann fra
starten, er fortsatt i live, men dessverre
ikke i stand til å intervjues. Vi har
imidlertid med svigersønnens hjelp fått
anledning til å gjennomgå en del
interessant materiale og masse markabilder i Gunnars hjem i Fossefaret på
Vinderen. Vi er meget spent på mye av
dette.

I tillegg har man oppnevnt en fast
ressursgruppe med Morris Michelsen
(lang fartstid i OFA-styret), Ole Johan
Haakensveen (fartstid i OFA-styret,

Red.
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hvorav 66 fra OS. Ringerike vant med
16.3 kilo mot 11.2 for O.S.

OS for 50 år siden (1959)
I nr. 3/2008 hadde jeg en artikkel om
OS og året 1958. Hva var høydepunktene, hva var foreningen opptatt av
osv. Denne gang tar jeg frem året 1959
og sakser litt fra Løwers Cavalkade som
ble presentert i FastFisk i 1962.

Foreningens møter ble holdt på Humla,
sjøfisketurene gikk til Hvasser og på
Holmendammen var det kasteinstruksjon hver tirsdag og torsdag 18 20, onsdager for juniorene. Klubben
hadde 1902 medlemmer. St.Hans kvelden på dammen ble tradisjonen tro
arrangert av O.S. (overskudd kr. 3577.-)
Her bemerkes at Slemdal Lions overtok
arrangementet i 1963 etter at man ikke
fikk til noe arrangement i 1962.

Det mest interessante i 1959 var vel at
Oslo Sportsfiskere dannet egen
kastegruppe som ble konstituert
19.11.1959. Foranledningen var
dannelsen samme år av Norsk Kasteunion som Norges Sportsfiskerforbund
og NJFF sto bak. Gruppen skulle ta seg
av foreningens interesser på kastesportens områd og fungerte også som
OS instruksjon- og kasteutvalg. Norsk
kasteunion endret navn til Norges
Castingforbund i 1962 og fikk Henning
W. Løwer som formann.

I OFA-anlegget ved Holmendammen
ble det i 1959 produsert 230.000 yngel,
men settefisk-anlegget sang på siste
verset. Stabiliteten i vannkvalitet hadde
vært ustabil i flere år og man så seg tjent
med å flytte det hele til den såkalte
Sagtomten ved Zinober på Bogstad.
Høsten 1959 etter at papirarbeider og
avtaler med kommunen var på plass
satte bulldozere og gravemaskiner i
gang på det nye anlegget i Sørkedalen.
På forsommeren 1960 sto det nye
anlegget med klekkeri og bestyrerbolig
ferdig. Bestyrer Ljungkvist fulgte med
på lasset etter å ha vært primus motor på
Holmenanlegget fra starten i 1940/41.
I 1959 hadde forøvrig O.S. 110
lagsmedlemmer i OFA fordelt på 27 lag.

Stangfiskeren av 1959 hadde Sørlandet
som gjennomgående tema og tok for seg
alt fra laksefiske, sjøfiske og fjellørretfiske fra Kragerø til Flekkefjord og
innover Setesdalsheiene.
I FastFisk fra 1959 leser vi at
pilkekonkurransene stadig var populære.
Arbeidernes jff og OS møttes til dyst på
Gjersjøen 1. mars. I alt 135 deltagere
hvorav 69 fra OS. 10 av de 135 var
kvinner. A. j&ff tok en klar seier med i
alt 62,6 kilo, OS 40,8 kilo. De seiret
også i 1958 men da kun med 1 kg.

135 medlemmer besøkte Preuthunhytta i
1959 og foreningen satte ut ca. 2000
settefisk i småvannene rundt hytta, som
det heter i årsberetningen.

I kampen mot Ringerike Sportsfiskere
(13. år på rad) måtte OS også gi tapt
selv om konkurransen ble holdt på
hjemmebane (Bogstad) fremfor det
sedvanlige Steinsfjorden. 126 deltagere

140 deltok på generalforsamlingen i
Håndverkeren dette året.
Red.
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Hvor er dette ?
Bildene i forrige nummer var fra Grimsvannet langt nord i marka.
Dette var nok kanskje litt for lett gjenkjennelig. Mange leverte rett svar, men først i
løypa var Yngvar Kirkerud (Ofa-mann i område 5). Han får derfor krus.
Som en kuriositet nevner vi at OFA lag 23 i 1959 hentet opp 102 liter abborrogn fra
Grimsvann vha. rognpumpe.
Sekretæren er nå litt i beit for marka-bilder, men velger å servere en nøtt. Kanskje er
dette for vanskelig, men et par små holdepunkter er det her for den som har vært nær
opptil denne gamle men flotte hytta som ligger ved et lite tjern ganske så bynært kan
man vel si.
Hvor er vi nå ?
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Fra www.oslosportsfiskere.no” - nyheter servert på nettet i sommer
06.09.09 Frifo dagen på Sognsvann - stangklondyke og snørekaos
Sportsfiskerne med drahjelp fra fylkeslaget lærte 700 barn å fiske.
Vi var kun 3 på foreningens fiskestand på Frifo-dagen på Sognsvann fra kl. 0900 til 1630. Hadde ikke
Fylkeslagets ildsjeler trådd hjelpende til hadde vi ikke overlevd dagen.
Statskog delte ut 700 stenger til alle barn opp til 16 år. Men kravet var å vise til at de hadde vært
gjennom en fiskeøkt, og det var nærmeste nabo OsloSportsfiskeres stand.
Også OsloMarka var med og avlastet endel på sin fiskestand ved bryggene, men det var 500 unna og
det var for langt for folk. Alle var jo ellers samlet ved badeplassen, både speidere, jegere, klatrere og
andre friluftsfolk. Det vrimlet i lavvoer, bål med pinnebrød og selvsagt Oslomarkas suppestasjon.
Hos oss vanket det solbærsaft og fiskeundervisning. Men etterhvert som folk strømmet til ble vi stort
sett opptatt med å administrere køen av fiskere og klargjøring av stenger . Utrolig mye snørevaser og
stenger i clinch som omsorgsfullt og febrilsk ble behandlet av Per Karlsen, Odd Eriksen og Stein samt
et trekløver fra fylkeslaget.
Det ble ikke tid til lunsj eller kaffeslabberas eller noe før stormen la seg ved 1430-tiden. Da var siste
rest av gratisstenger delt ut og fiskeinteressen dabbet betydelig av.
Men sannelig, profilert oss fikk vi virkelig. OsloSportsfiskeres segl lyste over området og var et
skikkelig blikkfang. Kanskje noen vil huske oss som en hyggelig gjeng med snøret i fanget ??
Nedenfor et par bilder fra begivenheten på Sognsvann.
Red.
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25.08.09 Klubbmesterskapet i fluekasting
Terje Nilsen ble totalvinner av mesterskapet som tradisjonen tro ble holdt på Holmendammen

Resultater fra klubbmesterskapet.
Egen stang:

Klubbstang:

1. Terje Nilsen 34m.

1. Terje Nilsen 28,5m.

2. Åge Larsen 33,5m.

2. Åge Larsen 27,5m.

3. Marius Warnken 28m.

3. Marius Warnken 26m

Sammenlagt:
1. Terje Nilsen. (34m + 28,5m)
2. Åge Larsen. (33,5m + 27,5m)
3. Marius Warnken . (28m + 26m)

Skrevet av Jan

Til høyre ser vi vinneren
instruere sin datter Kristina
som også kan traktere en
fluestang meget godt.
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20.08.09 Hardangervidda, en forblåst fornøyelse
Hardangervidda fortsatt interessant som fisketerreng, men ikke sent i August. Det var
erfaringen fra årets 2. klubbtur.
Vi var kun 5, men en trivelig gjeng som var med på høyst ikke-luksuriøs tur på vidda mellom Lågaros
og Rauhelleren, nærmere bestemt Lomvikan innerst mot øst ved Langesjøen. Vi finner det merkelig at
ikke flere var interessert i denne turen som burde appellere til den yngre garde.
Gjengen på 5
(Stein Wines, Tim Reese,
Magnus Wines, Thor
Stjernø og Erik Andersen)
samlet foran teltet.

Brødrene Haavardsholm eier dette vannet og et par andre vann i vassdraget som har innos til
Langesjøen. De driver kommersielt fiske etter ørret for rak og tar ut et par tonn hvert år av
kvalitetsfisk.
Vi leide en uke i dette vassdraget og fisket i småvannene. Bodde i militært 16-mannstelt med vedovn
og gassbluss. Helt greit, men ikke noe for dem som ønsker komfort. Baggasje ble bragt inn med 4hjuling, mens vi gikk de 7 kilometrene til fots i greit terreng fra Tinnhølen i nord (mot riksvei 7).
Det ble mye vær og natur. Kaldt vær (ned mot -1 om natten) og kraftig vind gav dårlig stangfiske,
men de som ble tatt var pene fisk mellom 6 og 7 hg. Fiskeutbytte ble det imidlertid på garn som vi var
pålagt å sette for å holde bestanden på et gunstig nivå.
Vi satte 10 garn 3 ganger og fikk 94 fisk. 1/2 parten stekefisk, men den andre halvparten fra 1/2-kiloen
og opp til 1 kg. Dermed ble det lagt ned noen kilo rakfisk pr. mann. Og vi hadde et par flotte
ørretmiddager.
Ellers var det et gedigent naturområde hvor vi virkelig fikk strukket på bena og sett oss om, skremt
opp ryper, plukket multer etc. De 2 ungdommene på hhv. 27 og 30 var de ivrigste fiskerne og hadde
lange fiskedager fra 10 til 22 ! Vi 3 "gamle" holdt oss nærmere hjemmeområdet og tok mindre
dagsøkter.
Foreningen fikk et hyggelig forhold til det driftige og sosiale brødreparet som har rakfisk-anlegg ved
Nilsbu. Vi vil få et tilbud om å leie oppstrømsvannene på åremål for sportsfiske og kultivering (holde
nede bestanden ved garnfiske).
Det gjenstår å se hva dette vil koste. Er det ikke for dyrt vil vi vurdere å tilby stedet for medlemmene.
Stangfiske i juli skal være meget bra og det tror vi på.
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Sekretæren i arbeid.
Alltid moro å rense fisk, ikke
minst i Hardangerviddas
omgivelser.

Red.

09.08.09 Jølstertur med mye natur. Fiske kunne vært bedre.
Sommerturen til Jølster ble preget litt for fint vær. Blanke vann gav begrenset med fisk.
Likevel ble det en hyggelig sosial tur på hytta til Carl Stiegler ved Jølstervannet. Vi var 6 mann fra
foreningen pluss Carl Magnus og Carl senior som besøkte de eldgamle tunene fra forna da'r fraktet
over fjorden og satt opp på nordsiden ved Årdal en gang i 1943 (Carls bestefar)..
Nedenfor et bilde av noen av gutta foran Carls hytte (Terje K, Hallvard L, Per K, Bjarne F og Thor S).

Vi trivdes i godt lag og fikk flere turer både rundt vannet og i vannene i fjellområdene. Best fiske
opplevde nok Hallvard Lid og Per Karlsen ved innoset til fjorden oppe i nordøst.. Per dro et par fine
fisk nær 1/2-kiloen og Hallvard fulgte også opp med noen pene fisker. Bjarne Fenn konkurrerte med
sekretæren om minste fisk (10 cm).
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2 dagers turen på fjellet hvor Thor S, Terje K og sekretæren utforsket de øvre deler av Årdalselva, ble
minnerik mest pga. strabasiøs opptur med brattheng verre enn noe i Tour de France. Mye pen natur
og flott lokal hytte for overnatting på fjellet. Men fisket ? På to dager fikk 3 mann 2 frokost-fisk !
Carl Magnus hadde nok den beste turen med 10 ørreter fra et lokalt fjellvann ikke langt unna Skei.
Største på nær 1/2-kiloen.
Turen på fjellet på sørsiden av Jølster viste seg å bestå av vann med masse småfisk. Snittstørrelse ca.
22 cm. Sekretæren var fornøyd med mange napp og endel fisk, Carl ikke fulgt så fornøyd. Men
frokostfisk ble det.
Middagene ble reddet av garnene som gav brukbart utbytte, men oterfisket var preget av for liten bris
hele uken.
Jølstra ? Ble prøvet, men fisket fra Vassenden og nedover er best i mai / juni når storfisken slipper seg
ned på større vannføring.
Nedenfor et bilde fra et spennende innos til Jølstervannet. Til høyre Thor og Terje under klatreturen
på fjellet.

Red.

22.06.09 Våt avslutning på kanotur
Det ble en spesiell avslutning på kanoturen i marka i år
Harald og jeg var på fisketur med kano igjennom marka i forrige uke.
Det var helt dødt på de fleste vannene. Temperaturen lå på 3 grader om natten, noe som la en tydelig
demper på aktiviteten til insektene. På tur ut av marka var det flott vaking av pen røye på Langvann.
Det var ideelle forhold med lett småregn, og intens klekking av Vespertina. Vi hadde planlagt en lang
siste kveld, men så kom været.
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Kano full av hagl

Ivrig fluefisker sitter i snøhaugen og speider etter vak.

Slik så veien ut da trilleturen til Hakadal startet.
Skrevet av Jan
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17.06.09 Skolebarn fra Svendstuen på dammen
Svendstuen skole - et positivt bekjennskap. Og barna fikk fisk !
Dette var en veldig hyggelig klasse å ha på besøk. Alle,- barna, foreldrene samt kontaktperson Jørgen
J. Mathiesen, var meget positive og omgjengelige seg imellom og trivdes tilsynelatende godt sammen
med Oslo Sportsfiskeres mannskap som denne gangen besto av Per K, Wilhelm og Norvald.
På-stedet tilbakemeldingene fra flere av foreldrene var at de satte pris på å få komme på dammen og at
OS stilte opp med stenger og veiledning/agning. Foreldrene var med barna ut på bryggen og hjalp
til/holdt øye med barna slik at OS "mannskapet" slapp lettere fra den biten. Men noen floker fikk vi
naturligvis ta oss av denne gangen også!
Nå hadde vi alle en utrolig fin dag også værmessig og til alt hell fikk barna 8 abborer alle tatt på mark.
"Helten" denne gang heter Haakon og fikk kjapt 2 av fiskene.
Fisket var nok det som var mest av interesse for disse barna. Fiskestien var ikke så populær denne
gang - er denne aldersgruppen for unge for den slags aktivitet - at poengjakten i forb. med fiskestien
utvikles med alderen ?
Anyhow. En god gjennomført aktivitet med barna.

Skrevet av Norvald

14.06.09 Svanene på Holmendammen har fått 6 unger
Etter meget lang tid på redet har svanemor ruget frem hele 6 "stygge andunger"
Vi trodde ikke det ble noe av eggene iår. Det skal da ikke ta så lang tid som over 6 uker å få frem
disse gråhvite nøstene som blir så vakre etterhvert ?
Men så gikk det altså bra. Nå har vi sett dem selv med blotte øye. Vi får se hvordan de blir mottatt av
de temmelig pågående sothønene og måkene. Godt det ikke er gjedde i Holmendammen. Da hadde det
blitt mye godsaker iår.
Vi nevner at Smestaddammen også har svanepar i år. De har fostret 4 unger.
Red.

Svanene på dammen
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09.06.09 Årsmøte Castinggruppen
Årsmøtet ble holdt på Bakkekroen ved Smedstadkrysset tirsdag 9. juni kl. 1800
Styret og noen ganske få av medlemmene møtte. Innkalling, dagsorden, regnskap og årsmelding ble
godkjent.
Det forelå følgende forslag til behandling:
Overføring fra Castinggruppen til moderforeningen kr. 25.000 til delvis dekning av OS-underskuddet
for 2008 pga. særlige investeringer på Holmendammen.
Forslaget ble akseptert og vedtatt.
Valgene ble gjennomført med Bjørn Anders Forberg som formann etter Hans Thorsen. For øvrig
gjenvalg (se side 2)

24.05.09 Prikkfritt NM i fluekasting
Meget godt arrangert NM i fluekasting på dammen i godt vær, men med færre deltagere enn
vanlig.
Castingforbundet har virkelig fått dreisen på NM-arrangementet. Mange gode hjelpere, profft
dataopplegg og hyggelig tone har vært gjennomgangsmelodien noen år nå. Og vår egen
forening besørget cateringtjenesten på en utmerket måte. Iår var vi 5 mann til å dele på oppgavene.
Bra.
Kun 18 med i enhånds på lørdag var en nedtur i forhold til de nær 30 ifjor. Været skal ikke ha skylda,
for det var aldeles strålende. Det hadde jo regnet godt fra seg fredag !
Harald Økern Jensen (medlem også i OS) seiret over Martin Nøkleberg som ledet etter de innledende
runder. Men Harald er svært bra i presisjonskast og vant på det i finalen. Geir Hansen som kastet
desidert lengt innledningsvis, 47 m nådde ikke opp da han slet med poengene i presisjon.
2-håndsklassen søndag mønstret noen og tyve deltagere og her ble det knivskarp konkurranse og en
rekke gode lange kast. Knut Eklund tok førsteplassen etter kast på 60 m (med baksleng) og 50 m
(Spey). På de neste plassene fulgte Tommy Aarkvisla og Mathias Lilleheim. Alle hadde lik poengsum
i finalen, men Eklunds 60-meters kast avgjorde det hele. Vi nevner at Erik H. Larsen oppnådde et
Speykast på hele 58 m, men misset i finalen.
Nedenfor noen bilder fra mesterskapet som var det niende i rekken på Holmendammen.
Fullstendige resultatlister ser du på www.castingforbundet.no

Red.
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Harald Økern Jensen i samtale med Erik H. Larsen (midten)

Harald Økern Jensen med 2-håndsstang

Knut Eklund med bestemannspokalen
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Det har vi forsøkt sammen med en
generell betraktning om oppgradering av
anlegget. Men fortsatt er ikke dette på
kartet for inneværende periode.
Vi må gjøre mer ! Og vi må ikke gjøre
som i 1955 da vi hadde kommunens
velsignelse og tillatelse til å bygge ny
hytte sågar med vann og avløp. Det
strandet som kjent på at lokale naboer
med RisVel i spissen gikk imot
planene.
Vi må starte en prosess med bearbeiding
av naboene. Da må vi være smarte og
ikke ha for store ambisjoner. Antagelig
vil vi få goodwill om hytta i prinsippet
står på samme sted uten å være synlig
større, men med et tiltalende utseende.
Vi kan som formannen har vært inne på,
for eksempel bygge innover og utnytte
en forstøtningsmur mot veien som
bakvegg. Om vi gjør dette og ellers
bygger ny hytte på samme grunn og i
samme høyde, vil antagelig kommune
og de lokale akseptere det. Men her må
vi planlegge langsiktig og få underhånden aksept før vi kjører løpet med
søknader og tillatelser.

Betraktninger om Holmenbua
Formannen har i den siste tiden ivret for
en fornyelse av Holmenbua. Tydeligst
kommer dette fram i dagens lederartikkel.
Det er mulig budskapet ikke er forstått
eller at medlemmene ikke ønsker å
engasjere seg i saken. Selv har jeg
kanskje vært litt lunken og sett for mye
på problemene knyttet til en evnt.
fornyelse. Men Jan har selvsagt rett.
Holmenbua er vårt fremste aktivum. Det
er her medlemmer flest treffes, det er
her aktivitetsnivået er blomstrende og
det er her vi alltid har vært siden den
første bua så dagens lys tidlig på 30tallet. Det er her vi må hevde revir
overfor myndigheter og lokalbefolkning
og forankre virksomheten også for
fremtiden. Så hvordan får vi til det ?
Bua har opp gjennom årene fått noen
ansiktsløftninger og påbygginger i flere
etapper, men det er nå over 30 år siden
seneste utbedring, da redskapsdelen med
do-rommene ble bygd på. I løpet av
disse årene har bua sakte glidd ut,
fundamentet har glidd og bua har blitt
skakk og rar. Bak bua raser jordmasse
og stein og vi er redde for at hele veien
skal gli ut.
Hva har vi gjort ? Greit, vi har sørget for
at 2 -3 av pilarene er fornyet og gitt
større stabilitet. Dette har nok hjulpet en
del, men det er faktisk 7 – 8 pilarer til
som er utrygge. Vi har utbedret trapp og
repos ved skjulsiden, og dette virker
solid. Men vi har ikke gjort noe bak.
Overfor kommunen har vi påpekt
risikoen for utglidning og servert ideen
om en forstøtningsmur. Dette har blitt
akseptert som innspill, men kommunen
gjør ikke noe med det før det blir tatt inn
som en aktivitet i kommunedelplanen.

Det går an å drodle over dette ved å
tegne forslag, revidere disse og etter
hvert komme frem til et omforent
spiselig forslag. Parallelt må finansieringen arbeides med og det blir
antagelig det vanskelige punkt. Vi kan
ikke engang søke før vi har en god
trygghet for en realistisk finansieringsplan. Jeg tror det første vi bør
gjøre er på diskutere saken på
førstkommende årsmøte og avhengig av
utfall nedsette en byggekomite som får i
oppgave å foreslå løsninger og
finansiering. I mellomtiden oppfordrer
også jeg til at medlemmene engasjerer
seg og gir innspill særlig med sikte på
finansiering.
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 nettet : http://www.oslosportsfiskere.no

Stiftet 1932
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