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Formannen har ordet.
Høstens fiske rettet opp mye av inntrykket fra i sommer. Hadde noen fine turer med
grei fangst. Fisken var feit og fin som den ofte er om høsten. Men jeg fikk også i høst
mager fisk i vann som før hadde fin fisk. Ikke bare mager, men hvit i kjøttet. Er det noe
som skjer i naturen? Eller er det vanlige svingninger?
På Langåra turen fikk jeg min første havabbor. 2kg. Flott fisk. Ikke verst etter 10 års
forsøk.
Turer
Styret har hatt store problemer med å fylle turene i høst. Vi har tydeligvis hatt tilbud det
ikke er interesse for. Styret trenger innspill for å velge ut de turene som vi skal fortsette
med. Det er liten vits å arrangere turer der kun arrangementskomiteen er med.
Holmendammen
Det har vært aktiviteter på Holmendammen til langt ut i november. Det er viktig at
medlemmene gir innspill til styret om hva vi skal gjøre på Holmendammen. Innspillet i
forrige nummer av Fast Fisk ble stort sett møtt med taushet. Det har kun kommet to
kommentarer, som stort sett gikk ut på at det var viktig med helårsbu.
Pensjonist
Fra mars går jeg over i pensjonistenes rekker. Da vil det virkelig bli fisking. Skal prøve
meg på vann jeg ikke har hatt tid til før. Drømmer om flere overnattingsturer midt i
uka. Dette medfører imidlertid at jeg trekker meg fra videre styrearbeid i OS. Benytter
derfor anledningen til å takke for mange fine år i styret i OS. Det har stått utfordringer i
kø, men det meste har vi greid å løse i fellesskap.
Ønsker fremtidige styrer lykke til med arbeidet. Samtidig oppfordrer jeg medlemmene
til å bli mer aktive i å stake ut den videre kursen for OS.
Takk for meg.
Tight lines
Jan
Sekretæren benytter anledningen til å takke Jan for et konstruktivt og fruktbart,
spennende og meningsbrytende samarbeid i en rekke år i styret. Jeg minner om ordene
i FastFisk no. 3/2003 etter at Jan mottok hedersmerket for sin revitalisering av
foreningen:
For OS har Jan betydd mye ved sin munnrappe væremåte og sosiale vesen. Hans brede kunnskaper
om fiske har kommet mange til gode, og hans evne til å trekke med folk i aktiviteter og skape liv og
røre rundt seg, har gjort sitt til at klubben i dag kan sies å være nyvåknet etter tidligere tiders dvale og
mangel på tiltak. Jan har meninger og står for dem. Det skal vi være glade for.
Stein
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Klubbmøter
Oslo Sportsfiskere våren 2010
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,
sommerturene og nære pilkeaktiviteter.
Holmendammen blir mer og mer et hett tema for oppgradering og fornyelse. Vi ønsker
ideer om veien videre og måter vi kan få et enda bedre anlegg, spesielt bua. Har du
ideer som du vil dele med oss så er møtene stedet.
Flere yngre nye medlemmer har begynt å dukke opp på møtene, det er bra. Fortsett med
det for vi har lagt oss på en profil med mer interessante (og dyrere) møter tror vi. Men
kvinnene er fortsatt anonyme. Kom igjen dere også ! Vi er fortsatt på jakt etter en
kvinnekontakt overfor NJFF. La oss høre fra deg.
MØTER:
Torsdag 28. Januar ”OFA og stemmeretten” / ”Om Ørreter portvin og tweed”
Kl. 1800 forberedende møte til OFAs årsmøte. OFA-medlemmene
tilskrives.
Kl. 1915 holder Morten Harangen foredrag / kåseri om ”ørreter, portvin
og tweed”.
Morten Harangen er en lidenskapelig, nysgjerrig og eventyrlysten
fluefisker med hele verden som lekegrind. Han kommer fra Vestfold og
jobber til daglig som journalist i NRK. Fritiden vies fluefiske både i Norge
og utlandet.
I kåseriet for OS, tar han oss med til det moderne fluefiskets vugge, nemlig
til de vakre utfordrende og sagnomsuste kalkelvene sør i England. Det var
her kjente pionerer som Frank Sawyer og Oliver Kite m.fl. utviklet
fluefisket slik vi kjenner det - basert på imitasjoner av insekter.
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Torsdag 25. Februar

Kåseri om Røyefiske i rennende vann.

Vegard Veberg kåserer om Røyefiske i elv. Vegard Veberg er journalist i
Jakt- og Fiske, fluefisker og en hyppig benyttet foredragsholder. Han har
varierte fiskeerfaringer fra vårt eget land og ikke minst fra Kola hvor han
har studert ørretens matvaner, vekst og livsstrategi. Nedenfor ser vi Vegard
med en Kola-ørret.
Det er imidlertid røya som er i fokus på vårt møte.

Torsdag 18. 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 foreningen
bør drives.
I år er det viktig valg av ny formann. Jan Johnsen legger inn årene etter 12
år i styret, og 7 år i formannsrollen, den lengste sammenhengende
formannsperiode siden 1945.

Andre viktige datoer å merke seg
OFA – årsmøte
torsdag 25. mars
Haraldsheim

NJFF fylkeslagets årsmøte
tirsdag 23. mars
Linderudbanen

5

Klubbaktiviteter våren 2010 (i tillegg til møtene).
Vi har som vanlig lagt opp en foreløpig aktivitetsplan for vinteren og våren som dere
vil se er på linje med tidligere år. Vi har tro på at det er noe å bite i for alle.
Datoer og aktiviteter KAN bli endret, da det er tidlig på året og vrient å tidsplanlegge
enkeltaktiviteter som vil dukke opp. 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. Det har vært laber interesse for
fluebinderkurs de siste par år. Denne sesongen har vi bare fått et par
henvendelser og foreningen har besluttet å droppe kurset denne gang.
Vi vet imidlertid at Stram Line, vår gode samarbeidspartner, holder slike
kurs i Stram Lines lokaler, Jernbane-gaten 2. Kursleder Thomas Züllich.
Kursstart: Hver andre mandag i måneden
Varighet: 3 mandagskvelder 18:00-20:00, pris kr. 900.De som har interesse for det, bes henvende seg til Stram Line, se deres
nettsider. www.stramline.no
Februar
Klubbmesterskap isfiske. Vi har i år eget mesterskap på Steinsfjorden.
Dato blir lørdag 20.2. Kontakt Harald Hovde tlf. 90011573 for deltagelse.
Det blir 2 klasser, menn og kvinner.
Oppmøte/påmelding fra kl. 1000 ved parkeringsplassen helt nede ved
vannet midt på østsiden av Steinsfjorden ved Nordenga. Ta av til venstre
fra hovedveien som går langs østsiden av vannet og nordover. Kjør ned til
venstre mot vannet.
Premiering for størst vekt i hver klasse. Alle fiskeslag teller! Det er fra i
år satt opp en ny vandrepremie (tinnkrus) for beste isfisker uansett klasse
(størst fangstvekt).
kaffe / toddy serveres.
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.
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13-14. mars har vi satt av til pilketur fra Preuthunhytta. Vi pilker lørdag i
vannene i nærheten av hytta, overnatter til søndag og pilker i Jarenvannet
før vi drar hjemover. Påmelding er nødvendig.
Kontaktperson Jan Johnsen, mob. 90898205.
April
Sjøørret-tur til Langåra lørdag 24.4. Båtskyss fra Kadettangen ved 17tiden. Skyss med en av Rigmor / Rigfar-båtene hvis ikke Lars har fått sin
båt på vannet. Påmelding til Jan Johnsen tlf. 90898205.
Dugnad på Holmendammen blir det tirsdag 27.4 i samarbeid med
kommunen og Ris Vel. Det blir de vante gjøremål med å trimme busker og
trær, rake løv og gjøre det trivelig rundt hytta og omgivelsene. Kontakt
sekretæren, Stein Wines tlf. 99593755 og si ifra at du kommer. Ta med
rake om du har.
Mai

Sesongåpning på dammen blir iår tirsdag 4.5. Kaffe, vafler, pølser/brus.
Fluekastekursene er planlagt til dagene 5 – 6.5 (Orvis-kurset) og
12 – 13.5 (OS-kurset). Instruktørene vil bli kontaktet. Se mer neste
nummer av FastFisk.
”NM i fluekasting” arrangeres på dammen 29 - 30.mai i samarbeid med
Castingforbundet. Dette er ikke spikret, men regner det som 99% sikkert.
Det blir i så fall 10. års jubileum for samarbeidet på dammen. Bli med i
konkurransen du også !

Juli
Klubbtur til Lierne. 3 – 10. juli. I nye spennende omgivelser i
NordTrøndelag nær Svenskegrensen. Otersjøen før Nordli. Bilvei helt
frem til ganske ny hytte med 6 - 7 sengeplasser. Fiske i vann og elv og
muligheter på fjellet. Hallvard.Lid@getmail.no mottar påmeldingene (tlf.
22555421) evnt. til Stein.wines@gjensidige.no. Se invitasjon bak i bladet.
Hardangervidda. Sesongen juli / august. Se annet sted i bladet. Vi er i
ferd med å inngå åremålsavtale med brødrene Håvardsrud på samme sted
som Hardangervidda-turen gikk i fjor. Lomvika ved Langesjøen. Turen
gav mersmak.
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Barneaktiviteter.
Vi trenger folk ifbm. barneaktivitetene som det er lagt opp til. Se listen
nedenfor. Aktivitetene er tonet en del ned av ulike grunner. De som er
interessert i å hjelpe til, kontakter Stein Wines på tlf. 99593755 el. Jan
Johnsen på tlf. 90898205
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag

24.2
3.3
7.3
17.3

Pilkeskole for 4H, Sognsvann
Skolepilking på Bogstadvannet.
Pilkedag / fam.dag på Bogstad med Fiskeklubben
Skolepilking på Sognsvann

Tirsdag 1.6
Fiskedag på Holmendammen kl. 10 – 14
Onsdag 9.6
Fiskedag på Holmendammen kl. 10 – 14
Torsdag 10.6 Fiskedag på Holmendammen kl. 10 – 14
Ons. / Tors.
9 – 10.6

Fluekastekurs på dammen for ungdom kl. 18 – 21

Vi tar med at vi har sommeraktiviteter på dammen og Øvresetertjern
følgende dager:
Søndag 22.8

Familiedag med barna, Fiske – fiskesti – servering
Kl. 11 – 14 på Holmendammen

Søndag 5.9

Familiedag med barna, Fiske – fiskesti – grilling
Kl. 11 – 14 på Øvresetertjern

Onsdag 15.9 Barnedag med 4H , Fiske – fiskesti – grilling
Kl. 11 – 14 på Øvresetertjern

Alt dette er aktiviteter vi i hht. søknad har fått tilskudd fra NJFF til å
arrangere. Med våre gode hjelpere gir dette pene overskudd hvert år som
kommer foreningen og barn / ungdom spesielt til gode.
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Aktivitetskalender – våren 2010. Oslo Sportsfiskere
(Isfiskekonkurranser kommer i tillegg, se www.oslosportsfiskere.no - isfiske)
Januar
1

1

Februar
1

April
1 Påske

1

2 Påske
3 Påske

2
3

4 Påske
5 Påske
6
7

4 Damåpning
5 Fluek.kurs
6 Fluek.kurs
7

4
5
6
7

8 Styremøte
9

2
3 Pilkeskole
Bogstadvann
4
5
6
7 familiedag
Bogstadvann
8 Styremøte
9

Juni
1 fiskeskole HD
klubbkveld
2
3

2
333

2
3

4
5
6
7

4
5
6
7

8
9

8
9

8
9

10

10

10

10

11
12
13 Preuthun –
Jaren pilketur
14 -----”---15
16
17 Pilkeskole
Sognsvann
18 OS årsmøte
19
20

11
12
13

11 klubbkveld
12 Fluek.kurs
13 Fluek.kurs

8 klubbkveld
9 fiskeskole HD
Fluek.kurs ungd
10 fiskeskole
Fluek.kurs ungd
11
12
13

10

14
15
16
17

14
15
16
17

14
15 klubbkveld
16
17

18
19
20

18 klubbkveld
19
20

18
19
20

21
22
23

21
22 pinse
23 pinse

21
22 klubbkveld
23

24 Sjøørrettur
Langåra
25

24 pinse

24

25

25

26

26 klubbkveld 26

11 Styremøte 11
12
12
13
13

Mars

14
15
16
17

14
15
16
17

18
19
20

18
19
20 OS Pilkeklubbmesterskap
21
21
22
22
23
23 NJFF Oslo
årsmøte
24 Pilkeskole
24
Sognsvann (4H)
25 OS
25 OFA årsm.
medlemsmøte
26
26

21
22
23
24
25
26

27
27
28 OS
28
medlemsmøte
29
30
31

Styremøte

Mai

27
27 Dugnad HD
28 Palmesøndag 28

27
28

27
28

29
30
31

29 NM fluek.
30 NM fluek
27

29 klubbkveld
30

29
30
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere
Tirsdag 18. mars 2010 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 (Jan Johnsen) suppleringsvalg
Nestformann (Marius Warnken)
Kasserer (Erik Andersen)
Styremedlem (Geir Gundersen)
Suppleantene (Anders Wold, Jon Erlend Dahlen, Hallvard Lid)
Av rådets medlemmer er Odd Eriksen og Per Karlsen på valg.
Saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest 15.februar. For øvrig kan
valgkomiteens leder Odd Eriksen kontaktes.
Vedtektene sto sist på trykk i nr. 1 / 2004. Fås på anmodning.

Styret
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STYRETS ÅRSBERETNING
FOR 2009

Redaktøren Stein Wines skal ha stor
takk for sin innsats.

Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2009
bestått av

Klubbmøter
Vi har holdt fem klubbmøter i tillegg til
årsmøtet. Klubbmøtene i år mener vi har
hevet seg med hensyn til kvalitetsmessig
innhold. Styret valgte i år bevisst å
prioritere gode foredragsholdere, og det
har vi fått positive tilbakemeldinger på.
Flere medlemmer har møtt enn på lenge.
48 kom på novembermøtet, noe som
anses meget positivt.

Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Jan Johnsen
Marius Warnken
Erik N. Andersen
Stein Wines
Geir Gundersen
Norvald Langeteig

Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Jon Erlend Dahlen
Anders Wold
Hallvard Lid

Tradisjonen med ’egenprodusert’ mat på
julemøtene fortsetter. Det har vært mye
og god fisk på menyen. Men også det
tradisjonelle. Medisterkaker og ribbe.
Gjeddekaker og røkt sik som i fjor. Sik
fra Nordmarka og Skjerva malt til
sikkaker var nytt av året. Den røkte
siken blir bare bedre og bedre. Fiske- og
hummerkabaret fra Hvaler var en
opplevelse. Også stekt markaørret hadde
vi i år. Og rakfisk fra Valdres
naturligvis. Kransekake fra Stein var
populært som vanlig. En stor takk til alle
som bidro til at julemøtet ble den
kulinariske opplevelsen som vi ønsket.

Det ble i 2009 avholdt 11 styremøter, og
73 saker er blitt behandlet. Styret har i
inneværende år fortsatt det gode
samarbeidet med både gode og høylytte
diskusjoner der iveren ofte har tatt
overhånd. Styret har vært aktivt, og har
vist vilje og engasjement til å ta fatt på
nye og oppfølging av gamle oppgaver.
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. Geir Gundersen
representerte Oslo på årets Landsmøte i
NJFF. Stein Wines er med i OFAs
valgstyre.

Aktiviteter i 2009
Årets program var omfattende, og har
stort sett gått OK. Vi hadde ikke
fluebindekurs i 2009, da det ikke var
noen interesse for dette. Vi holder
fortsatt dette åpent for 2010.
Fluekastekurs og dugnader gikk som
smurt. I år hadde vi tre fluekastekurs.
Av disse var det et gratiskurs for
barn/ungdom.
Dugnaden på dammen gikk som vanlig
helt greit, med stort oppmøte. En
virkelig stor takk til alle som har stilt

Fast Fisk
Fast Fisk kom som før ut med tre
nummer i 2009. Bladet følger den
innarbeidede mal som de senere år.
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opp enten det har vært på fluekastekurs,
dugnader, som foredragsholdere, på
barnedager, turarrangementer, NM,
fisketurer osv. Det er faktisk dere som
stiller opp som driver foreningen.

Tradisjonen tro hadde vi et samarbeidet
med Ris vel og Holmendammens venner
på dugnaden i april. Kommunen var
også med. Den kommunale søppeltømmingen har fungert tilfredsstillende,
det samme har gress-slåtten i tribunelia
gjort.

Fellesturene i løpet av 2009 var nesten
en fiasko. Det var ingen interesse for
over-nattingstur til Langåra. Harrturen i
september var dårlig besøkt og den
tradisjonelle Sjøstrandsturen regnet bort.
Sommerturene var imidlertid godt
besøkt.

Vi har et mulig problem med lekkasje
inn i avløpstanken fra do. Her sjekker vi
hva som skjer. Det er mulig at den
unormalt høye vannstanden i perioder er
årsaken. Vi må jobb med å finne årsak
utover i 2010.

Preuthun hytta
Det har vært brukbart besøk på hytta i
år, men kapasiteten er likevel dårlig
utnyttet. Vi hadde begrenset deltagelse
på dugnadene. Behovet i år var dog
mindre enn det har vært før om årene, så
vi fikk gjort de planlagte tingene.
Hytta står der i god stand i innbydende
omgivelser, så det er bare å ta seg en tur.

Skoleprosjektet
Vi har fortsatt samarbeidet med Slemdal
og Smestad skoler. Det har kommet nye
lærere som ikke ser samme behov for
fiskedager på noen av skolene. Vi hadde
isfisketurer på Sognsvann og
Bogstadvannet. Været var ikke helt med
oss i år heller, slik at vi måtte kanslere
en skoledag på grunn av isforholdene.
Fisketurer på dammen for alle skolene.
Nytt av året var besøk fra en positiv
gjeng fra 4H. Fangstene har vært
varierte. Høydepunktet var de som fisket
opp en 200 kroners seddel.

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.
Endenes nedskiting av bryggene er ikke
blitt bedre. Verst er det fra midtsommers
og utover. Det blir mye spyling og
kosting. Vi har investert i ny
høytrykksspyler som fungerte bra iår.
Det er fortsatt full aktivitet på dammen
stort sett hver hverdag pluss i helgene i
mai – juni. Det er mange som tar seg en
tur for å prøve fluestanga utenom
tirsdagene. Det er viktig at anlegget på
dammen brukes. I år har dammen vært i
bruk til langt ut på høsten.
NM gikk igjen knirkefritt. Dette er blitt
en fin samarbeidstradisjon med Castingforbundet som vi må ta vare på.

www.oslosportsfiskere.no
Nettsidene fungerte meget bra også i år.
De fleste nyinnmeldinger kommer via
nettsidene våre. Vi prøver å være mer
aktive med innlegg fra turer og
aktiviteter.
Informasjon på nettet er et helt
nødvendig supplement til FastFisk.
Vi har i år mer aktivt brukt e-post for
invitasjon til møter, ikke minst via OS
postkasse. Om det er årsaken til den
store deltagelsen på noen møter vet vi
ikke, men vi fortsetter å bruke denne
informasjonskanalen.
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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.

Dette er ganske naturlig og har sikkert
sammenheng med at de har et kort
(studie)opphold i Oslo før de etablerer
seg andre steder i landet.
Økonomien
Økonomien har vært meget god i 2009.
Vi har fått bevilgningene fra NJFF til
barnedager for 2008 og 2009 på dette
regnskapsåret. Dette har hatt positiv
effekt på økonomien.
Vi kom sent men godt i gang med
deltagelsen i Grasrotandelen fra Norsk
Tipping. I løpet av høsten har 13 av våre
medlemmer bidratt med nær 3000.- til
klubbkassen ved å oppgi OS som sin
støtteforening når de tipper.
Styret ser det som særlig viktig å bygge
opp økonomien. Ikke minst med tanke
på ny bu på dammen i overskuelig
fremtid.

Medlemmer
Medlemstallet holder seg sånn
noenlunde. Vi var ved årsskiftet 307
medlemmer mot 311 i fjor.
Gjennomsnittsalderen er noe synkende,
hvilket er positivt, men vi ser ikke mye
til de nye medlemmene. Hederlige
unntak var to av høstens møter der flere
nye dukket opp. Det er viktig at vi får
kontakt med de nye medlemmene, og
greier å holde tak i disse slik at de ikke
kommer inn som medlemmer det ene
året, og forsvinner det neste.
Vi ser igjen at en del nye medlemmer
flytter fra Oslo, og forlater foreningen.

Styret

OS hadde stand på Sognsvann 6.9 på Frifo-dagen.
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Mye smått. På fjellet ganske dårlig. Men
et hyggelig sted med historie i veggene
og med nydelig beliggenhetGarnfiske
reddet middager.
Turen til Hardangervidda var en
suksess tross mye dårlig og kaldt vær
med vind. Det ble lite fisk på stang ,
men den hadde fin størrelse. Gode
fangster i garnene så vi fikk lagt ned til
rak. Det prøver oss antagelig med
åremålsleie her for hele sesongen.

Rapport Preuthunhytta 2009
Hytta på Skjerva har i år hatt litt besøk
også utover de ”faste” , men vi skulle
gjerne sett den mer benyttet.
Inntekstbudsjettet ble ikke helt nådd. Til
gjengjeld har det vært bare mindre
vedlikeholdsutgifter på hytta.
Vi gjentok som planlagt en siktur på
høsten og det slo til over all forventning.
Ca. 100 sik med snittvekt ca. 370 g var
et strålende resultat. Dette blir en årlig
begivenhet. Også sosialt hyggelig med
fårikålgryte og fiskeprat til langt på natt.

Sjøørretur til langåra ble på vårparten
avlyst og isteden lagt til høsten. Ingen
suksess, svært få deltagere.

Hytta er i utmerket stand. I tillegg til
båten har vi nå også en pram som kan
brukes på vannet. Gitt av Odd Barra.
Årets 2 dugnader var rettet mot rydding,
brenning og tilrettelegging for en mer
lys og vennlig tomt. Mye av villnisset
mot naboen er ryddet og flere mindre
trær / busker felt. Neste dugnad blir nok
også rettet mot rydding og vedsamling. I
tillegg må det planlegges en ny
rundvask inne som vi hadde for en del år
tilbake.
Tankene om utbedring av soverommene
og ny innredning av ”badet” er
oppgaver som fortsatt ligger på vent til
økonomien bedrer seg. De er ikke glemt.

Harrturen til Rendalen i september var
en nedtur med bare 7 -8 deltagere. Nytt
sted ved Atna var en innbydende
campingplass med fine hytter, men det
hjelper ikke når fisket ikke slår til. Vi
får se hva vi gjør i år.
Sjøstrandturen i november ble ødelagt
av surt og kaldt vær med nedbør. Kun 4
-5 mann var innom, og fisken var
fraværende. Kaffen og bålet var
imidlertid på plass så vi fikk varmet
oss..
Siktur til kanalen i Nordmarka. Dette
var en nyvinning i 2008 i OFA-regi. I år
, dvs høsten i fjor, var det bare
Krokskoglaget i OFA som deltok +
Knut Vadholm, i alt 6 mann. Det ble bra
med sik også i år, men den var om mulig
enda mindre i størrelse enn fjorårets. Vi
kan bare håpe at uttynningen får effekt
på ørretfiske.

Stein Wines

Rapport fra turutvalget 2009.
De faste foreningsturer er igjen
gjennomført, men som i fjor med
varierende deltagelse.

Pilketurer.
Som i fjor har det vært arrangert flere
pilketurer på sparket både til Hadeland
og Øståsen, Jarenvannet og
Steinsfjorden. Disse er annonsert på
nettet. Isfiskemiljøet i foreningen er

Sommerturen – I 2009 ble det 2 turer.
Turen til Jølster var OK, med noe fisk
på stang, men man må vite om stedene.
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svært positivt. Mye skjer gjennom
sesongen. Viktig at folk følger med på
www.oslosportsfiskere.no for å få med
seg aktivitetene. Vanskelig å planlegge
lang tid i forveien.

største ørretene. En hanfisk på 6.1 kg og
en hunfisk på 4. Begge fra Storflåtan /
Kanalen..
Stamfiske i Akerselva ble også som
første ordentlige sesong , meget bra. Ca.
90.000 rogn fordelt på laks og sjøørret.
Mest sjøørret.

Stein Wines

Ellers er OFA godt i gang med en
jubileumsbok 2011 (75 års jubileum).
Dersom noen av dere har noe som dere
mener bør være med i boken – for
eksempel gamle bilder, så meld fra til
Stein Wines eller undertegnede. Stein er
med i bokkomiteen for jubileumsboken.
Når det gjelder verv i OFA så er Emil
Andre Os styreleder, Jon Erlend og
undertegnede sitter i OFAs styre som
varamedlemmer, undertegnede er OA i
område 2 og Carl Stiegler er OA i
område 9 (web-området). Stein W. er
med i OFAs valgkomite.

OFA rapport 2009
OS har nå 7 lag med 22 medlemmer i
OFA. Det gir oss 7 stemmer ved
årsmøtet.
OS medlemmene i OFA har i 2009
gjennomført på en utmerket måte
fiskeutsett, vannvakter og stamfiske i
hht. OFAs retningslinjer.
OFA har hatt et godt år. Det ser også ut
til å bli et bra økonomisk år.
Settefiskanlegget i Sørkedalen har fått
ca. 80.000 rogn. Veldig bra. Vårt
stamfiskelag i område 2 fanget de

Erik Andersen

Nedenfor ser vi et par bilder fra stamfiske i ”kanalen”. (foto Harald Hovde ).
Rusen tømmes. Ørreten strykes
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Lagstreff OFA – 19. november
I år var det igjen høsttreff med OFA på Haraldsheim. Og igjen trakk programmet fulle
hus. Nærmere 70 OFA-medlemmer (hvorav 13 fra OS) var tilstede og fikk oppleve
Svein Rødbergshagen og hans utforskning av ”nytt” fisketerreng i Østfold, inntrykk fra
steelheadfiske i Canada (Br. Colombia) og klipp fra ”fluefiske til fjells” (Hardangerviddas utkant).
Middag var det, oksegryte med ris, og det var orienteringer fra OFAs jubileumsbokprosjekt ved Gaute Heyerdal og tilslutt en oppsummering av OFA-året ved Bjørn Torp.
I sannhet en innholdsrik kveld.
Sveins opplevelser blant bjørnene og regnbueørretene i British Colombia har vi hørt før
men var fortsatt engasjerende. Vi snakker om 1,5 times biltur fra Vancouver og gjerne i
oktober da det er godt fiske. ”Fluefiske til fjells” ble presentert for OS på vårt
januarmøte, mens erfaringene fra Østfold var en pirrende nyhet. Det er Rakkestad og
Svarverud jeger og fisk som administrerer dette området ved Degernes / Korperud og
Hakatjern / Krokvannet. Et ”ukjent” og ganske vilt terreng for mange. Området
inkluderer mange vann og kalles gjerne ”Fjella”. Vel verdt et besøk for tidlig ørretfiske,
faktisk fra medio april. Da er mygg og maur tingen (april / mai), mens døgnfluer og
myrlendefluer er best i juli/aug/sept. Se fjella.com fluefiske i indre Østfold.
Gaute Heyerdal, ung engasjert historiker, fortalte om arbeidet hittil med OFAs
jubileumsbok. Han har allerede et rikt materiale å øse fra, men ønsker å låne fra
foreningene stoff som flere bilder fra 30 – 40 tallet (folk i marka og i OFA arbeid),
Jubileumsskrifter, foreningsaviser, årsberetninger etc. Han er spesielt interessert i
historier fra marka, gjerne røverhistorier og fiskerskrøner som kan ”sprite” opp det noe
tørre historiske materiale. Og han ønsker også å snakke med folk som har erfaring fra
OFA. En del navn er allerede notert.
Bjørn Torp summerte opp OFA-året som har vært et godt år.
Akerselva
er spennende. Laksetrapp ved nedre Foss er på beddingen og det viktigste prosjekt for
OFA nå. Det vil gi synlighet og oppmerksomhet for OFAs virksomhet. På det nye
anlegget ved Maridalsvannet (Vannverkets gamle flotte lokaler fra 1920) har man nå
80.000 rogn, hvorav 12.000 lakserogn (resten sjøørret).
Stamfiske
Man har hatt ca. 20 ruser ute. Fangsten har vært strålende tross lite vann. Ca. 85.000
rogn er et godt resultat, men det er fra fisk som ikke er så stor som i fjor. Et par
hederlige unntak dog med den 6 kilos hanørreten fra Storflåtan og den 4 kilos
hunørreten fra samme sted.
Fiskeutsett
Utsettingene gikk prikkfritt i år.
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Markedsføring
Stuntet med stands ved innfartsårene til marka var nyttig. OFA fikk distribuert masse
stenger fra Statsskog og reklamert for OFAs arbeid. Må gjøre mer av dette.
Krepsefiske
Dette er et meget skjørt fangstområde. Noen bra fangster, men vi tåler antagelig ikke å
ha krepsefiske mer enn 2.hvert år.
Fiske i storbyen
Aktiviteten lever videre om enn ikke i samme målestokk som satsningen for et par år
siden. Ca. 3000 var innom de faste fiskecampene ved Skraperud og Øvresetertjern.
Miljøverdept. støttet tiltaket i år med kr. 200.000
Oppsyn /drikkevannsoppsyn
Kontrakten med VAV er fornyet for 2 år. VAV er fornøyd med oss og årets vakter gikk
nesten bra. Utfordringen er å ha nok folk i rett tid. Dette kan planlegges enda bedre.
Fiskekortsalget
Kromtappen i økonomien. Vi går pluss i forhold til i fjor. Resultater blir 2,7 mill, men
vi sliter med å nå målsettingen om 10.000 solgte kort. SMS-salget har økt voldsomt.
650’ via denne kanalen er høyt. 1 mill. gjennom andre kanaler.

Til venstre ser vi Kristiana Vandverks
driftsbygning fra 1920, som OFA nå
disponerer til oppdrettesanlegg for
sjøørret. Rogn fra Akerselva. Bygget
ligger ved Maridalsvannet.
Nedenfor anleggsbestyrer Hellik Råen
som viser frem kjøleaggregatet som er et
gammelt anlegg overtatt meget rimelig
fra et meieri men som fungerer utmerket.
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bøkling, som dere kanskje har smakt
eller iallfall hørt om.
Etter noen mislykkede forsøk etter
gjedda, kjøpte jeg et ”hekle” med 5
plastfluer. Med en sluk i enden kastet
jeg dette ut og dro det hele langsomt inn
langs bonn. Da fikk jeg opptil 4
strømminger på kastet. Sjølsagt var det
litt av en tålmodighetsprøve å rense
småtassene. Jeg tok ut innmaten og skar
av hoder og haler. Stekt og spist med
ryggbein og det hele, smakte de
fortreffelig.

Min fiskesommer 2009
Jeg har hatt min dårligste fiskesommer
på veldig mange år. Derfor hadde jeg
ikke tenkt å skrive noe til ”Fast Fisk”
denne høsten. Men ved nærmere
ettertanke kom jeg til at også negative
fiskeerfaringer kan ha interesse. Da
slipper andre som leser dette å gjøre
samme tabbene.
Vel, sesongen begynte ikke så aller
verst. Tidlig vår ga ganske bra
torskefangster i indre Oslofjord, og en
del ørret og abbor blei det i Marka.

Oppholdet på hytta på Tynset ga en del
brukbare fangster i omegnen, sjøl om
raske vekslinger mellom varmt og kaldt
vær ikke er det ørreten liker best. En tur
til Hodalen med fluestang i Nørdersjøen
og elva ut av den ga følgende uvanlige
resultat ; to harr, en sik, tre abbor og ei
kilosgjedde – ikke en eneste ørret.
Gjedda var det litt spenning med.
Heldigvis satt flua i ytterkant av hoggtennene. Den kjørte seg fast i sivet like
ved meg, så jeg noe nølende stakk handa
ned på sida av den og vippet den inn i
håven.
Sportsfisket byr alltid på overraskelser !
En snau km fra hytta vår er det lite grunt
tjern hvor jeg stadig har tatt en kveldstur
med stanga, og fått en og annen
småørret. Tjernet gror igjen mer og mer
år for år. Faktisk var det i bekken ut av
dette tjernet min sportsfiske-interesse
ble vakt, da bestefar utstyrte meg med
rognekjepp, en senestubb og markkrok,
og jeg i 8-10 års alderen dro opp
småørret i kulpene. I tjernet er det ingen
gytemuligheter, så det må være
bekkeørret som går opp dit og vokser
seg større der. Tidligere har jeg aldri fått
større enn markfisk (250gr.) i tjernet.
Men så en kveld i sommer balanserte
jeg ut på ei torvøy, og på første kastet

Åland - som er mer svensk enn Sverige,
men tilhører Finland – er bl.a. kjent for
sine store gjedder. Dit dro jeg i slutten
av mai for å se om jeg kunne lure noen
av gjeddebeistene. Fullstendig bom pga.
av gal timing. På den tid er farvannene
rundt Åland stappfulle av gytende
strømming (!) så gjeddene har all den
delikatessen de ønsker rundt seg. Da kan
du lokke med hva du vil, men gjeddene
er naturligvis ikke interesserte. Dessuten
er det ett problem til som gjør det
vanskelig i fiske gjedde på Åland ;
fiskekortreglene. Det er ulike fiskekort
for hvert nes eller hver bukt bortover
øyene !
Konklusjon : Dra ikke til Åland for å
fiske gjedde i gytetida for strømming.
Og spør ”innfødte” til råds om hvor
gjedda står, og kjøp ett fiskekort om
dagen for det området du vil prøve.
(Ellers kan man lett ende opp med en
kortstokk av fiskekort.)
Apropos strømming; det er jo en
småvokst sildeart som fins bare i
Østersjøen. Den er opphav til
delikatessene (?) surstrømming og
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med en lett spinner over siv og
bukkeblad til et dypere område lenger
ut, skjedde det! Napp med det samme,
og at det var en pen fisk, forsto jeg
straks. Den gjorde nemlig et utras og
krusningene på overflaten da den dro av
gårde, fortalte meg det. Jeg bestemte
meg for at her måtte jeg snelle den inn
hardt og høyt for at den ikke skulle gå
seg fast i siv og bukkeblad på veg inn.
Det gikk bra. Rett foran meg var det litt
åpent vann, og der gjorde den to utras –
ett til hver side – før jeg hevet den opp
til overflaten hvor den plasket no´
grassat før jeg fikk den i håven. Først da
jeg løftet den ut av vannet, skjønte jeg
hvor stor den virkelig var over
halvmeter´n lang og på vel 5 merker
(1,3 kg). Det ble sommerens største på
meg.

vi 9 ørret på stang, alle mellom 800gr.
og 1,2 kg. Det var et lite plaster på såret.
”Gutteturen” med telt og fiskestang ble i
år lagt til indre Troms. Vi leidde
båtskyss inn til østenden av Altevann,
og gikk så derfra nordover på begge
sider av grensa i vel ei uke for så å følge
Skakterdalen ned til Frihetsli i
Dividalen.
På disse turene våre har vi ofte ikke sett
en sjel på hele uka. Her traff vi folk hver
dag unntatt èn, men den dagen kom vi
over en svensk ”sameby” med 9 hytter,
som ikke sto på kartet. De fleste gikk
med fiskestang, så fisket var deretter.
Sjøl om det er nasjonalpark på norsk
side, hjelper ikke det stort, for på den
andre sida av grensa i Sverige flyr de
inn både med helikopter og småfly. (På
svensk side ved Havgajavri har
flyklubben i Kiruna faktisk anlagt en
enkel flystripe!) Dessuten har svensksamene, som har rettigheter på begge
sider av grensa her, drevet rovfiske med
garn mange steder. Til tjernet Adojavri,
som inntil i fjor var kjent som et
utmerket røyevann, var det nå tydelige
firhjulings-spor inn, og ikke vak å se
eller napp å få. Antakelig har samene
satt garn tvers over tjernet, og omtrent
tømt det for fisk.
På disse turene har vi alltid med litt
frysetørret mat for sikkerhets skyld. På
denne turen spiste vi opp all den
frysetørrete vi hadde med. Hadde det
ikke vært for de 6 kilosgjeddene vi fikk i
Havgajavri (=Gjeddevann), ville vi ha
måttet avbryte turen.
Om fisket var dårlig, var det iallfall
spennende å gjette hva som hadde tatt
sluken eller flua, når vi fikk fisk. Vi
fanget faktisk alle de fiskeslagene som
fins her unntatt lake – dvs. ørret, røye,
harr, abbor og altså gjedde.

I sommer ble jeg overtalt til igjen å
prøve laksefiske – i Målselva ovenfor
Målselvfossen. Forholdene virket bra ;
litt høy vannstand, men ikke for høy og
ikke for kaldt vann. Men veldig få laks
gikk opp trappa i Målselvfossen mens vi
var der. (Der registrerer de nemlig
samtlige fisk som går opp.) For vårt
vedkommende ble resultatet elendig : 1
laks på 1,2 kg på 3 stenger i løpet av ei
uke. Vi fisket på 3 ulike vald. En annen
gjeng som fisket på ett av valdene hadde
fått bra der uka før. (Men at de fisket
med mark, mens vi holdt oss til flue og
sluk, kan jo også ha noe å si?)
Konklusjon : Å dra helt fra Oslo for å
fiske i Målselva ovenfor Målselvfossen,
blir et altfor dyrt lotteri til at det er verd
innsatsen.
Hadde det ikke vært for et lite tjern som
lå like bortenfor jordet på den gården
der vi bodde, ville uka vært helsvart.
Men i dette blanke, lille skogtjernet fikk
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samme Ally-modellen Lars brukte på
TV, til tross for at Bergans nå har
kommet med nye, slankere og mer
lettpadlete Ally-typer.

Konklusjon: Dra ikke til indre Troms
for å fiske. (Du treffer like mange folk
som på blåstiene i Marka, og antakelig
får du mer fisk i Marka, for der driver
OFA fiskestell - noe ingen driver i indre
Troms.)
Neste sommer legger vi nok
”gutteturen” til Finnmark igjen.

Konklusjon : Femundsmarka er ikke
hva den engang var, og det blir den vel
heller aldri igjen, for også her er
fiskepresset stort og det drives ikkeno`
fiskestell her heller.

Før skoleferien var slutt, ble det tid til
en snartur til Femundsmarka med to
barnebarn. Det var trist å se hvordan
slitasje og forsøpling har økt der. Lars
Monsen-effekten har nok en del av
skylda. Vi traff fire kanolag, alle med

Tilbake i Oslomarka i høst ble det som
vanlig en del ørret, mens torsken i
fjorden har jeg ikke sett stort til.
Harald Julsrud

Vi ser Harald klargjøre fiskeutstyret sommeren 2007 på Hitra. (foto Stein Wines)
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Den 20.mai dyppa jeg mitt #4 line i
Damputtene øst for Tømte. Som så
mange andre ganger i løpet av sesongen
ga turen meg null fisk, men mange
lærerike opplevelser og banning og
sverting over egen udugelighet og
mangel på ro og tålmodighet. Myggfiske
med 0,13 spiss og 20/18 krok er slett
ikke noe å spøke med når man alltid har
vært vant til å håndtere "tjukk" nylon og
store markkroker.

Min marka-sommer.
Som markfisker gjennom alle år
bestemte jeg meg for etter endt sesong i
november 2008, ved Nordvannet, at nå
skulle haspelutsyret pensjoneres til
fordel for fluefiske.
Som sagt så gjort. Først meldte jeg meg
inn i Oslo sportsfiskere, et enkelt og
opplagt valg for en sann bypatriot.
Hele vinteren pløya jeg meg gjennom et
20 talls bøker om alt fra kasteteknikk til
innsektslære og fluefiskestrategi, her
skulle ingenting bli overlatt til
tilfeldighetene.
Lørdag 14.mars tok jeg mine første kast
i noe midt på vinteren så sjeldent som
åpent vann der Helgeren renner ned i
Myrtjernet.
Visst faen var det kaldt, men litt spesielt
var det å stå noen meter fra bredden med
ski på beina og med stanga i hånda, lett
veivende mens Montana og Wooly
bugger smalt gjennom lufta i en ikke
akkurat rett linje...
Jeg var i gang!
Våren kom og jeg starta opp i Østmarka
med en gang isen gikk, dog uten de helt
store fangstene, hvis man da ikke regner
med alle busker og trær jeg i min iver
presterte å kroke, en slags omvendt
catch and release, kall det gjerne fang og
ryk.
Dette var noe annet enn andersdupp og
spinnere, smygfiske og Stig Werner
metoder.
Etter et kurs i mai oppe på Dammen
følte jeg at kastinga begynte å sitte
bedre og bedre og med kyndig
veiledning fra enkelte "mestere" der
oppe var jeg endelig klar for Nordmarka
og jakta på storørreten.

Sammen med Turid, min bedre halvdel
og også ivrig fluefiskeelev, ble det
mange turer ut i Nordmarka i løpet av
mai og juni, ja stort sett ble det fisking
tre dager i uka, man må jo jobbe litt
også...
Best husker jeg turen opp til Erik
Andersens rike den første helga i juni.
Teltet ble slått opp ved Hundtjernet etter
en særs strabasiøs ferd langt utenfor
både alfarvei og sti, ja dere som har vært
der oppe veit godt hva jeg snakker om,
vi befant oss ved et tilfelle langt nede
ved Styggedalshytta. Det er ganske bratt
opp til Hundtjernet derfra.
Den kvelden tok jeg en fin nesten
halvkilos ørret på maur. O fryd o lykke,
frokosten var sikra!
Dagen etter gjorde vi opp leieren og
kasta oss på ny inn i den stil løse
villmarka, men denne gangen gikk vi
riktig og havna som planlagt nede ved
Tvetjerna. Jeg må innrømme at disse to
vanna er mine desiderte favoritter i
Oslomarka, spesielt det nordre.
Ikke det at vi har fått så mye fisk der,
men beliggenheten og stillheten er bare
magisk, samtidig som du skal ha mye
uflaks for å treffe noen andre fiskere noe
som også er et viktig poeng.
Det ble to pene krabater på 375 og 430
gram der før vi krøyp inn i soveposene
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ved midnatt. Spent spinner #16 gjorde
susen.

blei det sånn for meg også. Heldigvis
lærer man så lenge man lever.

Et par dager etterpå ramla jeg borti en
sinnsyk Vulgataklekking i søndre
Måsjøen.
Ramla og ramla fru Blom, jeg hadde
selvsagt fått et stalltips om dette og tok
meg en halv dags fri fra jobben. Deler
av vannet kokte av vakende ørret som
gikk totalt bananas da det poppa opp
store seilbåter over grunnene. Jeg hadde
vada et stykke ut og kasta frenetisk på
alt som så ut som det rørte på seg, men
det er ikke lett å få fisken til å ta din
imitasjon når det er tjukt av ekte vare på
vannflata, for ikke å snakke
om klekkerne og nymfene som befinner
seg rett under.
Det ble til slutt full klaff og mitt livs
første vulgataørret, en sprek dame på
465 gram som tok en for meg så sjeldent
som en perfekt presentert dun. Stolt ja!

Resten av sesongen 2009 ble brukt
trålende på kryss og tvers oppe i
Nordmarka, til sammen besøkte og fiska
jeg i 44 vann. Fangstene ble så som så,
men det blei endel måltider selv om de
aller fleste fremdeles svømmer lykkelige
rundt der oppe.
I juli ble det to uker i nord-norge samt
en avstikker til Hemsedal. Dermed ble
kilosgrensa på tørrflue brutt to ganger.
Jeg fisker forøvrig stort sett bare med
tørt ettersom nymfer og styggedom
under vannflata minner meg litt for mye
om markfiske.
Been there done that.
Når sant skal sies så vil jeg vel aldri
slutte med harving med mark, det ligger
forankra i sjela og det foregår i mørket
og regnes for meg ikke som vanlig
markfiske. Dessuten hevdes det at denne
tradisjonen nettopp er fra Nordmarka.
Vår egen tradisjon altså.
Og hvem kan klage når man har selskap
med verdens sprekeste og blideste dame
på de fleste av turene sine, ikke alle er
så heldige som meg og aldri må jeg juge
for å komme meg ut i marka heller!

Jeg prøvde meg på flere klekkinger i
ukene som kom, men traff liksom aldri
skikkelig, verken i Sandungene, på
Gørjene, eller oppe ved Katnosa. Men
jeg lærte mye, både om fisken og om
meg selv som fersk fluefisker.
Grunnen til min seine fluefiskedebut er
relativt enkel og grei. Årsak nummer en
er 20 år på by`n, giftemål, fotball og
reising land og strand rundt med
Vål`enga.
Årsak nummer to er nok min gamle far,
som dessverre tok kvelden så alt for
tidlig i 1991. Fatter`n holdt til i hytta
ved Sandungskalven sammen med
resten av gutta i OFA-laget fra
Oslomarka JFF. Dette var på 80-tallet
og det var harving det dreide se om for
disse gamlekara, fluefiske dreiv
ihverfall ikke fatter`n med og dermed

Ellers vil jeg takke alle de hyggelige
Petri brødrene jeg har møtt oppe ved
dammen og på klubbkveldene på Tåsen.
Jeg spør og graver og fiskekartboka mi
er aldri langt unna, det er ikke få kryss
jeg har satt på forskjellige sider ved
forskjellige vann i løpet av året.
Spesielt har herrene Andersen og
Johnsen bidratt med mange gode tips
selv om noen av disse såkalte "sikre"
tipsene langt på vei har stemt hver
gang...
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meg er en halvkilos nordmarksørret mye
gjevere å få enn en kilosfisk fanga i
Valdres. Akkurat som at mora mi er
verdens beste mamma.

Vil også takke for et storslått julebord
med herlig mat og ypperlig selskap,
ekstra moro å kunne bidra med en
skikkelig sjølfanga nordmarksørret.

Ennå ligger isen tjukk over vann og
bekk, men om fem måneder er det igjen
full fres i vanna vi elsker over alle vann
på jord, og 2010 skal bli mitt år, kilosfiskens år, de store fiskeopplevelsenes
år.

Jeg føler et spesielt eierforhold til disse
ørretene som svømmer der oppe, jeg
føler at de er en del av meg, en del av
min fiskearv. Du finner ikke meg på
Romeriksåsen eller i andre ikke OFAområder, det blir bortebane for meg.
Greit nok å ta en avstikker når det på
runn av varmen ikke er noe særlig vits
i å fiske i Nordmarka, men å reise vekk
fra Oslo i juni for å fiske andre steder er
for meg helt og totalt meningsløst. For

Håper det blir ditt år også. Jeg gleder
meg som en forvokst snørrunge på
julaften!
Kjell Grønningen.

Vi aner Kjell G. nedenfor med en markaørret på et noe uklart telefonbilde !
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Sommertur 2010 – Lierne, Nord Trøndelag, 3 – 10. juli
Vi har funnet frem til et spennende sted langt nord i Trøndelag , nord-øst for Snåsa.
Hytta, som er relativt ny, ligger rett ved riksvei 74 som tar av østover fra E6 mellom
Snåsa og Grong. Etter 6,5 mil, 3,5 mil fra svenskegrensen kommer vi til Otersjøen.
Det er i Otersjøen som ligger på 354 moh. og elven Sandøla vi skal fiske. Sandøla
renner ut i Namsen ved Grong. Men det er også flere vann på fjellet nordover som ser
spennende ut.
Denne turen går i uke 27. Vi har stedet fra lørdag 3.7 kl. 1400. Siden det er ganske lang
reise, 25 mil fra Trondheim, tar vi sikte på å reise fredag ved 13 – 14 tiden og stanse for
en overnatting i Levanger-traktene. Derfra er det ca. 17 mil videre. Vi samler oss i
privatbiler.
Vi sakser fra ”reklamen” for stedet: Øvre Sanddøla, 1 boenhet – 8 senger.
Øvre Sanddøla Nordli - 2 km. eksklusivt fiske.
Vi tilbyr smakfull hytte som ligger idyllisk til ved Otersjøen i innløpet av Øvre Sanddøla. Her kan du
boltre deg med 2 km. eksklusivt brunørretfiske fra sørsiden av elva..
Ørreten er sprek og av meget fin kvalitet. Vanlig størrelse ligger på 300 – 500 gram, med gode sjanser
for større fisk. Sanddøla har alt, fosser og stryk, dype kulper og vide elvesvinger omkranset av en flott
canyonlignende dal. I tillegg er hytta et førsteklasses utgangspunkt for ørretfiske med båt i Otersjøen
og Oternessundet som ligger mellom Otersjøen og Skjelbredvannet.
Fantastisk ørret i unikt område. Flott hytte med stengt bilveg frem til hytta. Beliggende ved enden av
Otersjøen som er elva Sandølas kilde. Fantastisk eksklusivt ørretfiske 2 km av Sandøla og 14 ft
Lassebåt følger hytta. Flott utgangspunkt for turer inn i Blåfjella nasjonalpark,

Påmelding til Hallvard.Lid@getmail.no , tlf. 22555421 eller e-post til sekretæren:
stein.wines@gjensidige.no. Så snart som mulig, senest innen 1.5
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Hardangervidda sesongen 2010.
Det ser ut til at vi slår til med åremålsleie av det området som 5 av oss var på tur til i
fjor sommer (se FastFisk 3/2009). 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 12km lang. Avstand fra Nilsbu til
Tinnhølen er 7 – 8 km dvs. ca. 2 timers gange i relativt lett terreng.
Vi vil tegne kontrakt på å leie lavoen (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 700g fisk på stang i fjor. 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.
Marius Warnken vil administrere 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. Pris pr. person
for en uke settes til kr. 1000.Om du kan tenke deg en uke på Hardangervidda med venner, så kontakt Marius som vil
gi flere detaljer. Her gjelder først til mølla prinsippet, så meld deg på en uke allerede
nå, alene eller med venner.
Påmelding til Marius Warnken, (marius.w@tele2.no) tlf. 41300876 eller e-post til
sekretæren: stein.wines@gjensidige.no. Så snart som mulig, senest innen 1. juni
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Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan
velge ett lag eller en forening som du ønsker å støtte som din Grasrotmottaker. Vi
oppfordrer deg til å støtte oss i Oslo Sportsfiskere.
Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til din valgte forening
(gjelder ikke spill på Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut
over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver.
For å knytte deg til Grasrotandelen trenger du Norsk Tipping Spillerkort. Dette får du
kjøpt hos kommisjonær. Svært mange har et slikt spillerkort allerede.
Du kan når som helst bytte støtteforening. Grasrotandelen vil da gjelde fra
byttetidspunktet.
Du velger støtteforening på en av følgende måter:
1) Hos kommisjonær (Narvesen m.fl.) Ta med deg strekkoden (se over) og
spillerkortet ditt og si du ønsker å støtte Oslo Sportsfiskere. I strekkoden ligger OS
registreringsdata.
2) Send SMS tekst: GRASROTANDELEN 885004822 til 2020 (gratis tjeneste)
3) Internett. Logg på www.grasrotandelen.no eller www.norsk-tipping.no og følg
anvisningen.
Du må ikke ha strekkoden. Det holder om du hos kommisjonær oppgir
organisasjonsnummer = 885004822 og / eller navn = Oslo Sportsfiskere
Mer info finner du på www.grasrotandelen.no.
Gi din støtte til Oslo Sportsfiskere ! (Takk til dere som allerede er med)
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manuskript og ikke var personlig
engasjert i det han snakket om. Første
dag ble avsluttet med middag og
uformelle samtaler, hvor mange
allianser ble lagt for personvalgene på
søndagen.
Andre møtedag startet med et
foredrag av Heidi Sørensen fra
Miljøvern-departementet. Hun snakket
mye om oppdrettsnæringens trussel for
villaksbestanden og virket meget
engasjert, så det blir spennende å se om
hun klarer å følge opp sine lovord til
Landsmøtet i praksis.
Andre dag ble langt mer konfliktfylt og
hadde høyere temperatur enn fredagen.
Mange av debattene ble preget av dårlig
retorikk og enkel argumentasjon og
generaliseringer. Og det ble fattet vedtak
som gikk på tvers av miljøtiltaket fra
dagen før. Dette gjaldt særlig saken om
å oppheve forbudet om blyhagl i jaktamunisjon.
Denne saken ble brukt som en
symbolsak for å markere medlemmenes
styrke ovenfor Forbundsstyret, og at
NJFF er en demokratisk organisasjon.
Problemet er, slik jeg ser det, at det kan
sette Forbundets rykte og troverdighet
på spill overfor myndighetene.

LANDSMØTE I NJFF 2009
4 fiske saker, 3 andre saker og 14 saker om
jakt

I år fikk jeg æren av å representere
Oslobenken på NJFFs Landsmøte. Det
hele startet med at jeg på årsmøtet til
fylkeslaget i Oslo ble valgt som 5. vara
til Landsmøtet. Torsdag den 12.
november ble jeg oppringt av fylkessekretæren, og spurt om jeg hadde
mulighet til å reise til Bodø neste dag.
Dette var en mulighet jeg ikke lot gå fra
meg, og sa ja etter ett minutts
betenkningstid.
På vei til Gardermoen fant jeg fort ut at
jeg ikke var den ideelle kandidaten til
Landsmøte. Hovedsakelig på grunn av
min egen stahet og integritet. Det viste
seg at det er kutyme å stemme
kollektivt, men jeg ga klart uttrykk for at
jeg ikke ville la meg kue av
”partipisken”.
Vel fremme i Bodø var det
registrering av de 178 stemmeberettigede delegatene, og så en felles
lunch før møtet begynte. Ved møtestart
gikk det raskt opp for meg at dette var
hovedsakelig et møte for jegere, og at
jeg skulle hatt mye bedre tid til å få satt
meg inn i de omfattende saksdokumentene. Men på under ett døgns
varsel ble jeg tvunget til å improvisere
og gjøre meg opp en mening etter beste
evne.
Første møte dag ble gjennomført uten
den helt store dramatikken, og
Landsmøtet var enstemmig om å
fremme en klarere miljøprofil samt å
miljøsertifisere hele organisasjonen.
Møtet ble avsluttet med et uengasjert
foredrag av statssekretæren i Landbruksdepartementet. Han snakket om saker
Landsmøtet gjerne ville høre, men hele
hans kroppsspråk viste at han leste fra et

En annen sak som vekket mye
engasjement var et forslag om fang og
slipp som forvaltningstiltak på truede
villaksbestander. Dette var ikke ment
som en prinsippdiskusjon om fang og
slipp, men ble oppfattet slik av
majoriteten av Landsmøte-delegatene.
Intensjonen bak forslaget var å sette
fokus på truede bestander, og at dette
problemet må bekjempes på flere
arenaer. Debatten her ble preget av mye
generaliseringer fra individnivå, og ble
brukt som argumenter på et generelt
nivå.
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Videre var det 2 andre saker om
villakssituasjonen og truslene fra
oppdrettsnæringen, og det ble vedtatt å
kjempe for en miljøavgift for oppdrettsnæringen. Siste fiskesak gjaldt å arbeide
for et fond for forvaltning av innlandsfisk, og å øke fokus på innlandsfisk
generelt. Bakgrunnen for dette forslaget,
som ble vedtatt, er bortfallet av fiskeravgiften og at styresmakten ikke har
etterlevd sine forpliktelser i forbindelse
med dette.
Dagens humoristiske innslag var
det undertegnede som sto for. Jeg var
den eneste delegaten som stemte imot et
forslag som omhandlet ulv. Dette vakte
en god del latter blant de andre 177
delegatene. Dagen ble avsluttet med en
stor gallamiddag med alle delegatene og
inviterte gjester. Etter middagen ble det
sosialt samvær. Jeg benyttet anledningen til å knytte noen uformelle
kontakter med andre medlemmer av
forbundet, og for å markere at det
fremdeles eksisterer rene fiskeorganisasjoner i NJFF.

land. Det vi hadde i tankene med dette,
var å hindre at OFA-anlegget eventuelt
blir rammet. Til slutt ble det avholdt
valg på nytt styre i NJFF. Torstein
Moland ble gjenvalgt som leder for tre
år. På andre styreplasser kom det en del
benkeforslag fra salen, mot valgkomitéens innstillinger, som fikk
gjennomslag. Det er tydelig at spillet og
alliansene som ble dannet i korridorene
de foregående kveldene fungerte etter
intensjonene.
Etter valgene var Landsmøtet
over, og det var tid for lunch og avreise.
Selv om det ble en meget hektisk helg
med mange talere og store mengder
informasjon, var det en svært spennende
og nyttig opplevelse.
Det var interessant å få innblikk i
hvordan en så stor organisasjon som
NJFF fungerer og er bygd opp. Det
frister å delta igjen om tre år, men da
bør helst den demokratiske utvelgelse
prosessen i Oslo NJFF fylkeslag
forandres. Slik den var i år hadde styret
kuppet plassene til Landsmøtet før
årsmøtet, og jeg kom kun med takket
være svineinfluensaen og tilfeldigheter.
Til en eventuell neste gang er det
også en fordel å få sakspapirene i litt
bedre tid enn kvelden før avreise. Da er
det godt mulig undertegnede også inntar
talerstolen.

Siste dag ble det vedtatt to
resolusjoner som styret skal jobbe
videre med, den ene var nødvergerett for
jakthunder i møte med ulv. Den andre
var om å jobbe for innføring av
miljøavgift for oppdrettsnæringen. I
denne saken gikk Carl Stiegler på
talerstolen, og ba om at denne avgiften
ikke måtte ramme oppdrettsanlegg på

Geir Gundersen.
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Drømmer i vinterkulda
Hei!

En kald og lang vinter står for tur.
Ja, ikke at den nødvendigvis forblir innholdsløs og tom - for i vente har vi lange varme
kvelder med fluebinding. Kanskje også litt lesing. Og kanskje også blir det stunder da
man føler for å løfte blikket, for å filosofere litt over fluefisket sitt, fluebindingen, legge
planer og drømme om neste sommer. Slik man alltid gjør - hver vinter. Som et slags
umerkelig rituale helt for seg selv.
Og det jeg drømmer om til sommeren er å komme ut til ei litt vårstøl elv. Akkurat i det
den har begynt å våkne etter vinterens dvale. Sola varmer sånn akkurat passe og godt.
Akkurat såpass at man smiler for seg selv og drar ned glidelåsen på jakka for første
gang. Bare for å nyte solas første livgivende varme for sesongen.
Så vaker det en fisk der ute ved steinen. Jeg titter mot sola igjen, bare for virkelig
å konstatere at den er her. Så lar jeg blikket gli mot fisken igjen som akkurat har vaket
på nytt.
Ja, da vet vi i sannhet at sesongen er igang igjen. Akkurat sånn passe god og rolig som
den har begynt så mange sesonger før. Akkurat dette øyeblikket drømmer jeg
om til sommeren.
Det kommer til å bli hektiske øyeblikk med stor fisk og fine klekkinger. Hektisk og
moro. Men det jeg drømmer mest om til sommeren, er akkurat dette øyeblikket her.
Sånn helt på starten.
Geir T.
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STORJUGERORDENEN.
Ordenen ble etablert i 1951 ifbm. julemøtet på Humla 13. desember. Tilstede var om
lag 100 medlemmer. Paul Lorch Eidem var Toastmaster. Under kaffen og i samband
med utdeling av årets pokaler for kastekonkurransene, utnevnte han som et morsomt
innslag ved festlighetene, den første ridder av klubbens Storskryterorden og dekorerte
ham (Arnt Olai Wold) med en kjempeflue (en kveitekrok med fjær og annet tilbehør).
Styret har etter innspill fra Stormesteren, utpekt i 1991 (Knut Vadholm), og etter gode
drøftelser i styret formalisert statuttene for ordenen. De baserer seg på etablert praksis
gjennom en rekke år fra 1951 og styrevedtak i Stormesterens formannstid. Styrets
vedtatte regler er angitt nedenfor. Nye ”offere” for tildelingen kan vente seg !
Kriterier for utdeling:
Den som skal slås til ridder av Storjugerordenen må oppfylle følgende kriterier.
1) Må være medlem av Oslo Sportsfiskere.
2) Må være en aktiv sportsfisker, også med hensyn til deltakelse i arrangementer i OS
eller andres regi.
3) Må være kjent for gode ferdigheter som fisker og ikke minst for fantasi og innlevelse
i sine hyppige fortellinger om dokumenterte fangster og andre kanskje ikke fullt så godt
dokumenterte større fangster.
4) Kan ikke ha mottatt ordenen tidligere
Sist utnevnte Storjuger kan foreslå ny kandidat for OS styre, men utnevnelsen skal
bestemmes av styret med simpelt flertall.
Utnevnelsen kunngjøres primært ifbm. foreningens årlige julemøte og ridderslaget
utføres av Stormesteren som også avkrever Storjugeren det tradisjonsrike fiskerløfte i 5
punkter.
Det pålegges den utnevnte Storjuger å servere en passende fiskerskrøne ifbm.
utnevnelsen.
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06.01.10 Monstertorsk på fjordisen
Knut Vadholm fikk torsk på 10,22kg.
Vi var en tur på fjordisen utenfor Sandvika onsdag. Det ble tatt seks torsker. To på tre kilo,
tre rundt kiloen. Knut fikk et skikkelig napp og ropte på klepp. Jeg løp til, men det tok sin tid
før vi så torsken i pilkehullet. Den fulgte med opp et stykke, men dro rett til bunns igjen. Etter
mye opp og ned kom den endelig i hullet, og Knut fikk godt feste med kleppen. Hva hjelper
det når bare en åpen munn var synlig i hullet. Det var ikke snakk om å få den igjennom.
Harald og jeg måtte bore flere hull ved siden av hullet med torsken. Etter mye boring og
kakking med kniv, fikk vi endelig flyttet torsken over i det store hullet, og Harald dro den opp.
Et skikkelig monster som Knut målte til 107cm og vekten ble 10,22kg.

Knut sleper torsken i land.

Knut viser monsteret



Skrevet av Jan Johnsen
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02.01.10 Røye,sik-tur til Øyangen
4 karer trosset kulda og dro for å prøve røye og sik på Øyangen ved Ringkollen.
Vel framme viste termometeret -13 blå, altså ikke helt umulig, vindstille var det også. På
godplassen ble det fort fisk, både sik, abbor og røye. Se bilder nedenfor.

Anders Wold ble dagens sikkonge med 3,2kg, mest sik
Knut Vadholm på andreplass med 2,1 kg, mest abbor
Jan Johnsen og Harald Hovde ca 1kg hver.

Dagens bålbilde, fra v: Knut, Harald og Jan, fotograf var Anders.
Skrevet av Harald Hovde
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10.12.09

Julemøtet - en matorgie

Igjen et hyggelig julemøte med mye folk og masse mat
Hvor lenge har vi hatt egenprodusert mat på julebordet ? Tror det var julen 2002 vi startet
denne tradisjonen som vi har hatt stor suksess med. Iår var det påmeldt 39, men div.
influensaer etc. reduserte deltagelsen til ca. 34. Og damene er med ! Flott.
Iår var det faktisk en dame (sekretærens kone, Anne Britt) som takket for maten. En
sjeldenhet i vår mannsbastion.
Maten var som tidligere fisk i div. varianter. Rakfisk, røkelaks, gjeddekaker, sikkaker, røkt
sik, stekt markaørret, gravet laks, ørret og hummerkabaret fra Hvaler osv. osv. i tillegg den
tradisjonelle ribbe og medisterkakene. Mange gode bidragsytere skal ha stor takk for
innsatsen. Dette blir bare bedre og bedre. Og vi vet at i marka er det mer ørret og sik.. På
Hvaler er det også mer sjøørret så neste julebord bør være sikret. Jeg tror vi også kan love
rakfisk fra Hardangervidda neste år.
Glemte vi kakene ? Kransekakene var selvsagt på plass. Og hjemmelaget bløtkake !. Gode
greier.
Løssluppen stemning i hyggelig lag ble det. Og i bakgrunnen surret flotte ørretbilder fra .
Nordmarka, Dovre, Finnmark og SørAmerika på lerret bare for å minne oss om kommende
fiskesesong.
Ingen utnevnelse av Storjuger iår. Styret og Stormesteren ser for tiden nærmere på
statuttene og håper å finne en verdig Storjuger neste år.
Nedenfor et par bilder:

Ovenfor. Fiske-bordet. Til høyre blir Erik Andersen sjenket av Geir Gundersen
Skrevet av Stein Wines
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06.11.09 Nytt sik-eventyr på Krokskogen
Ifjor 160 sik, iår 120 sik under dårlige føreforhold.
Kort varsel og dårlig værutsikter må vel ta skylden for liten deltagelse av OFA-medlemmene.
Kun 5 deltagere, men opplevelsen var der i fullt monn. Lett snedrev, omkring 0 grader
minnet sterkt om fjorårets seanse. Men vannstanden var dessverre svært lav. Vi lurte svært
på om vi i det hele tatt fikk satt garnene.
Men vi fikk ut 3 garn mellom grunnene. Måtte til og med dra båten over steinene på det
grunneste og vade i det grunne vannet. Det siste garnet satte vi langt ute i Vesleflåtan ved
is-kanten. Og det var der og i garnet innenfor siken satt. Det innerste garnet gav kun 3 fiisk.
Prøvde med el-apparat i kanalen , men det var ingen suksess. De 2 rusene gav omlag 40
fisk.
Snittstørrelsen ? 145 gram !! SIken er ikke stor i dette området kan man trygt si. For de
som var med på Skjervevannet for et par uker siden og opplevde snittstørrelse på 370 gram
var dette kanskje en nedtur, men vi var likevel meget fornøyd med hyggelig kaffebål og
sosialt samvær mens vi ventet på mørket og innsiget som til slutt gav et bra resultat.
Med høyere vannstand hadde vi garantert fått enda mere fisk.
Noen år til med tilsvarende fiske kan kanskje hjelpe på desimeringen av det som må være
store bestander av småsik. Om det etterhvert får betydning for ørretfisket vil tiden vise.

Noe av fisken ble tatt med ruse, men mesteparten på garn. Pølser på bålet mens vi venter
på mørket.
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05.11.09 Rekordartet møte med Lars Nilssen
48 drevne fiskere kom og ble frelst av Lars Nilssens storørreter
Ja det ble rekordartet fremmøte med hele 48 fra foreningen. Og det ble servert den ene
rekordfisken etter den andre fra Lars.
Lars åpnet med en muntlig fremstilling av sin egen utvikling som fisker, fra den romantiske
fluefisker med Nordmarka som tumleplass til den målrettede storørret-jeger med hele verden
som jaktmarker. Det hele ledsaget av bare noen ganske få lysbilder.
Men lysbildene var ikke det viktige. Fortellingen var både berusende og lærerik. Endel gamle
sannheter ble repetert (ikke skrem fisken med bevegelser, støy og skygger) og endel nye ble
formidlet (om nymfefiske, maursverming og imitasjonsfiske, osv..). Hovedbudskapet var at
skal du få storfisken må du fiske mye, beherske fluekastet omtrent instinktivt (etter års
trening) og du må være på rett plass til rett tid. Dessuten må du gripe sjansen når den byr
seg (utnytte optimale vær og føreforhold).
Vi fikk del i opplevelser i Lars favorittvann i Marka og vi fikk innblikk i hans ydmyke evne til å
lære av bedre fiskere og ved det gjøre sine kvantesprang mot større fisk og mere fisk.
Kvelden ble avsluttet med hans film fra NordNorge og NewZeeland hvor vi ble svimeslått av
fantastiske ørreter tatt på tørrflue i varianter.
En lang og god kveld som vil bli husket.

Skrevet av Stein Wines

24.10.09 Dugnad og Sikfiske Skjerva
Mykje sik og mykje staur på Preuthunhytta
Bare 5 mann var med på eventyrfiske etter sik på Skjerva. Om det var utsiktene til dugnad i
dårlig vær som ikke lokket, skal være usagt. Ihvertfall var de deltagende svært godt fornøyd.
Sikfiske fredag kveld ble en suksess. Vi satte 12 garn nær øya ved hytta og mot innoset fra
Våja. Så var det bare å vente til lørdag morgen. I mellomtiden begynte vi med beskjæringen
av busker og trær og fortsatt med en fortreffelig fårikål med øl og något attåt. Det ble en tidlig
morgen for flere !
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I garnene vi dro ved 8 - 9 tiden satt det omlag 90 sik av pen størrelse (snittvekt ca, 360
gram). Dermed er julebordet reddet mht. røkt sik. Skjervavannet er stort og vi pirket bare bort
i en liten del av det. Her må det være mengder. Et par smårøyer hadde forvillet seg i
garnene sammen med 3 - 4 småørreter. Ørretene ble satt ut igjen.
Og mot naboen fikk vi virkelig dreis på motorsagene. Ryddemannskapene hadde mer enn
nok å gjøre og vi måtte sette sagene bort ved lunsjtider. Etter lunsj fikk vi sammen ryddet det
hele og gjort klart for vårens dugnad som må bli "operasjon ved." Og det er mer busker og
trær igjen !
Vi bringer nedenfor noen bilder.

En del pen sik !

Jan sto for rydding og brenning.

Skrevet av Stein Wines
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08.10.09

Medlemsmøte

Møte med Tørrmoen ble en positiv opplevelse og meget godt besøkt. Om lag 35 fikk høre
Tørrmoens erfaringer med tørrflua spesielt fra Norge ( marka og NordNorge), men også fra
Kola.
Vi la oss på sinnet Per Tørrmoens ord om carpe diem, å gripe sjansen når man har den, til å
ta seg fri en periode til kun å sette sine fiskerinteresser i fokus. Reise og oppleve fiske i ulike
omgivelser. Det vil man aldri angre. Godt møte med flere av de yngre nye medlemmer.

05.10.09 Stamfisket er igang
At det fortsatt finnes stor ørret i marka, fikk Erik Andersen og hans 2 medhjelpere
erfare idag.
Kubben av en han-ørret på 6,1 kg som hadde gått i en av rusene ser man på dette nummer
av FastFisk.
Søndagen etter ble det mer storfisk i rusene. Den største var en hun-ørret på drøye 3,9 kg.

Rogn blir strøket på stedet, og fisken satt ut igjen. Rogn og melke fra storørretene blir
behandlet separat på anlegget i Sørkedalen i håp om at denne type gener kan videreføres.

På nettet kan du se filmsnutt fra stamfiske ( skrevet og filmet av Harald Hovde)
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23.09.09 Barnedager
Vi har i september hatt 2 dager med barn og meitefiske.
Først ut var Svendstuen skole med over 50 elever + lærere torsdag 23.sept. på
Holmendammen. Med deling i 2 puljer og med gode hjelpere fra OS's medlemmer, gikk
avviklingen greitt.
Fangsten lå noe tilbake å ønske, en stor død karuss + en 200 lapp.
Her er noen bilder fra dagen:

Det ble etterhvert ganske avslappet på bryggene.

Jentene var de ivrigste.

Onsdag 30. sept. var det 4H's matskole som skulle prøve fiskelykken på Øvresetertjern. Vi
var på plass i god tid og hadde klargjort stenger og fått fyr på bålet da barna + ledere ankom
- ca. 20 tilsammen.
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Heller ikke denne solige dagen skulle det bli fisk på kroken. Det hadde 4H lederne tatt høyde
for, og stilte med medbragt laks og steinbit og masse grønnsaker som skulle grilles på bålet.
Vi fra OS fikk også smake. Østlandssendingen kom også på besøk.
Noen glimt fra Øvresetertjern:

Her er det pause for arrangørene.
Du kan se de få sekundene som ble vist i Østlandssendingen samme kveld. Vi dukker opp ca. 14 min og 50
sec. ut i sendingen. http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/555094 Skrevet av Harald Hovde
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Gratulasjoner til en jubilant
Vi gratulerer Bjørn Borgen med 80-årsdagen rett før jul !
En vital friluftsmann har hatt bursdag! En av foreningens Grand Old Men, rundet , ja tenk, åtti år
12. desember 2009 !
Jakt -Fiske og frilufstliv har vært Bjørns liv, helt siden barndommen. Han har i sin erfaringsbase bl.a.
50 år på Hardangervidda - nesten like mange i Femundsmarka. Han har reist land og strand rundt for å
utøve sine interesser og hobbyer. Fra New Zeland til Canada hvor han bl.a fisket side ved side med
sine navnebrødre, bjørnene. Fluekaster -fluefisker –jeger, idrettsmann og friluftsmann i hele sitt liv.
Bjørn var sekretær i foreningen i en rekke år og vitaliserte FastFisk i 1990 etter at bladet var i ferd
med å gå i frø. En kjent profil og en sentral skikkelse på Holmendammen i en mannsalder, som
instruktør for kurs og veileder i kasteteknikk! Mr. Hardy i Norge.
Gratulerer med Dagen som var Bjørn!

Hvor er dette ?
Ingen besvarte forrige nummers oppgave. Og det var vel litt vrient. Ikke mange ferdes
her selvom en av de store utfartsløypene / stiene innover i marka går like bort i skauen.
Bildet var fra hytta ved Lortkulp, 500 meter fra Bjordammen !
Nedenfor har vi valgt en stein med inskripsjon til minne om krigen. Den ligger i
veikanten på en av de store veiene et godt stykke innover i marka. Her går det ganske
bratt nedover når man kommer nordøstfra og utsikten i området er formidabel. Har
noen sett den og i tilfelle hvor ??
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Minstemål på saltvannsfisk.
Vi sakser fra NJFFs nettsider.

Nå må du måle fisken din!
Fra 1. januar må du ta fram tommestokken når du skal ut på fjorden for å fiske. Fra
nyttår ble det nemlig innført krav om minstemål på saltvannsfisk også for fritids- og
turistfisket.
Alle fritidsfiskere bør sette seg inn i minstemålene som gjelder. Husk også at det er
ulike krav i forhold til om du fisker nord eller sør for Trondheimsfjorden (ulikt
minstemål for hyse og torsk), eller i Skagerak (rødspette).
Du finner oversikt over gjeldende minstemål på Lovdatas nettsider. Oversikten er
imidlertid ganske komplisert, da den også gjelder yrkesfiske. NJFF Østfold har derfor
sammenfattet en mer lesevennlig minstemåls-oversikt (se nedenfor).
Husk imidlertid at makrell som fiskes med krok eller garn, samt sei til egen
husholdning eller eget agnforbruk, ikke er underlagt reglene for minstemål. Dette gjør
at det iallfall blir litt enklere for barn å fiske så lenge det er makrell eller sei på kroken.
Sett ut småfisk
Dersom du får en fisk som er under minstemålet, skal du løsne den forsiktig fra
fiskeredskapen og sette den ut i sjøen igjen. Dersom fisken er død eller tydelig ikke
levedyktig, kan du ta den med hjem og spise den.
Målrettet fangst av fisk under minstemålet vil kunne straffes, men hovedpoenget med
de nye reglene er ikke å straffe folk. Hensikten med innføring av minstemål er å endre
fritidsfiskernes og turistfiskernes fiskemønster, slik at de i mindre grad tar småfisk. Vi
henstiller derfor alle fiskere til å innrette fisket sitt med tanke på å unngå å få fisk under
minstemål. Aktuelle virkemidler kan være større maskevidde, økt krokstørrelse eller å
flytte fisket til et annet område, heter det på Fiskeridirektoratets nettside.
På neste side finner du minstemålene. For de som savner reglene for sjøørret, så er
minstemålet 35 cm sør for Norland, 30 cm nordover. I Sverige er minstemålet 45 cm.
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Minstemålene
Under har vi satt opp en tabell med de gjeldende minstemålene for fisk. Generelt skal fiskens lengde
måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler:
Art

Minstemål

Blåkveite

45 cm

Breiflabb

60 cm

Glassvar

25 cm

Hvitting

32 cm

Hyse, nord for 64° N

44 cm

Hyse, sør for 64° N

31 cm

Kommentar
Minstemålet gjelder kun garnfisket breiflabb

Lodde, nord for 62° N 11 cm
Lodde, Jan Mayen

12 cm

Lomre

25 cm

Lysing

30 cm

Kveite

60 cm

Makrell

30 cm

Minstemålet gjelder ikke for fiske med garn og
krokredskaper.

Pigghå

70 cm

Pigghå skal måles fra snutespissen til bakerste kant av den
øverste haleflik.

Piggvar

30 cm

Rødspette, Skagerrak

29 cm

Rødspette, utenom
Skagerrak

27 cm

Sandflyndre

23 cm

Sei, nord for 62° N

45 cm

Minstemålet gjelder ikke for sei til bruk i egen husholdning
eller for sei som fiskes til eget agnforbruk.

Sei, sør for 62° N

40 cm

Minstemålet gjelder ikke for sei til bruk i egen husholdning
eller for sei som fiskes til eget agnforbruk.

Sild

18-25 cm

Minstemålet er forskjellig for sild fra Skagerrak,
Nordsjøen, Trondheimsfjorden og norsk vårgytende sild. I
praksis er dette veldig vanskelig å forholde seg til for en
fritidsfisker. Vi anbefaler at man i alle fall overholder 18
cm.

Slettvar

30 cm

Skrubbe

20 cm

Smørflyndre
(Mareflyndre)

28 cm

Torsk, nord for 64° N

47 cm

Torsk, sør for 64° N

40 cm
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Tunge

24 cm

Uer, vanlig

32 cm

Ål, blank

37 cm

Ål, gul

40 cm

Det er også angitt minstemål for krepsdyr og bløtdyr (skjell):
Art

Minstemål Målested

Haneskjell i Nordland, Troms
og Finnmark fylker

6,5 cm

Haneskjell skal måles som lengste lengde fra
skallhengsel til motsatt skallkant.

Hummer

25 cm

Hummer skal måles fra spissen av pannehornet til
den bakre kant av midterste svømmelapp.

Kongekrabbe i kvoteregulert
område i Øst-Finnmark

13,7 cm

Kongekrabbe skal måles fra indre ende av øyehulen
til innbuktning i bakkant midt på ryggskjoldet.

Krabbe

13 cm

Krabbe skal måles over skallets største bredde.

Krabbe på kyststrekningen
Rogaland mot grensen til
Sverige

11 cm

Krabbe skal måles over skallets største bredde.

Reker

6 cm

Reker skal måles fra forkant av øyet til bakre kant av
halen.

Sjøkreps

13 cm

Sjøkreps skal måles fra spissen av pannehornet til
den bakre kant av midterste svømmelapp.

Stort kamskjell

10 cm

Stort kamskjell skal måles over skallets lengste
lengde.

Reker, sjøkreps og hummer kan også måles ved å måle carapaxlengden. Carapaxlengden for reker (1,5
cm), sjøkreps (4 cm) og hummer (9 cm) skal måles fra bakerste ende av øyehulen til bakerste kant av
carapax målt midt oppe på ryggen.
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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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