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Geir, Erik og Thor foran litt av dagens fangst på Hardangervidda (foto Stein Wines) 

 

Nr 3                Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere                  September 2010 

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

 

OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) 
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e-post:  post@oslosportsfiskere.no   
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Formann: Marius Warnken         Trondheimsveien 111- oppg. 2 22715620      93092250 

                                                           Marius.w@tele2.no 

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

                                                           geirhg@student.hf.uio.no 

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

                                                           eriknandersen@hotmail.com 
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                                                           stein.wines@gjensidige.no                                                             
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                                                           wold_anders@hotmail.com     

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

                                                           norvald.langeteig@getmail.no 
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Formannen har ordet. 
 

Ja, så har det rukket å bli September, og 

fiskesesongen er på hell. Heldigvis er 

det fortsatt muligheter for å rette opp en 

ikke altfor bra fiskesesong hittil. Det er 

fortsatt varmt nok i lufta til at det er en 

stund til isen kommer. Selv om det snart 

er fredningstid på ørreten i de fleste 

vassdrag i Norge, så er det fortsatt 

mulighet til å fiske etter den alltid 

morsomme og lettfiskelige harren. Og 

det er fortsatt mange muligheter til å 

fiske etter sjøørret og havabbor i sjøen. 

Og når isen kommer, så vet jeg at våre 

aktive isfiskere sakte men sikkert står 

opp fra sommerdvalen. Og blir igjen de 

som representerer Oslo Sportsfiskere på 

de fleste pilkekonkurransene som 

gjennomføres i Norge gjennom den 

kalde årstida, hvor vi andre helst sitter i 

sofakroken med en bok, eller sitter 

konsentrert over bindestikka og kreerer 

nye fluer som skal fiskes med til neste 

sommer. 

Sommerens to store høydepunkter for 

undertegnede var den årlige fisketuren 

til Finnmark, og at jeg i år hadde kostet 

på meg en uke inne ved de sagnomsuste 

elvene på Kolahalvøya. Vel var turene 

fine, men fisket var det ikke mye å 

skryte av. Værmessig, var det mye bedre 

fiskevær i år enn i fjor, men det virket 

ikke som verken fisken eller fluene som 

normalt klekker på denne tiden brydde 

seg om det. Spørsmålene som surra 

rundt i hodet på meg, og sikkert mange 

andre også, var mange. Hvorfor klekket 

det ikke når forholdene var der, hvorfor 

var ikke fisken aktiv i overflata når det 

endelig var klekkinger. Hadde 

varmeperioden i slutten av mai fått det 

meste til å klekke, slik at alt var over da 

en stakkars fisker endelig kunne ta seg 

en velfortjent ferie for fiske. Har 

klimaendringene begynt å påvirke 

naturen så mye at det som var normalt 

før, ikke er normalt nå. Ja, ikke vet jeg, 

men jeg må innrømme at det var ganske 

ok å høre at det var flere enn meg som 

har hatt en ikke alt for bra fiskesesong 

hittil.  

Selv de som fisker i fjorden, sier at ikke 

alt er som normalt i år. Men selv om 

fiske ikke var alt for bra i år, har det jo 

blitt en del fisk. Og det toppet seg den 

dagen jeg i elva Kharlowka på 

Kolahalvøya, klarte å lure en ørret på 

4,4 kg til å velge å ta min selvlagde 

olivengrønne comparadun, størrelse 16, 

der den sto og vaket ved siden av en 

stein i elva. Når fisken samtidig blir tatt 

på en håndlaget 7,6’ splitcanestang, så 

var en ellers dårlig sesong glemt for en 

stakket stund. Dette var ny personlig 

rekord for meg. Jeg vet også at en i vår 

forening har satt ny personlig 

ørretrekord tatt på flue i Marka. Jeg vil 

si at dette er en større prestasjon enn det 

å ta stor fisk på Kola. Jeg regner med at 

han fortsatt lever på den lykkerusen dett 

gir en, men jeg overlater til 

vedkommende selv å fortelle om dette. 

Ellers så har vi i foreningen gjennomført 

3 fluekastekurs i løpet av maimåned. 

Disse var fulltallige ut i fra det antall 

instruktører vi hadde til rådighet. Men vi 

trenger flere instruktører, slik at vi kan 

fylle opp kursene helt. Så kunne du 

tenke deg å stille opp som fluekaste-

instruktør, så gi beskjed om dette til 

styret. 

En del av foreningens ”pensjonister” har 

velvillig stilt opp på de barnearrange-

mentene som vi har hatt i klubbens regi. 

Her har det vært mange fine opplevelser 
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for både store og små fra de skolene vi 

har samarbeid med. Men vi ser at 

barnedagene vi arrangerer for klubbens 

medlemmer, ikke er attraktive nok i 

forhold til alt annet som skjer i Oslo. 

Her er det sjelden det dukker opp barn 

eller barnebarn til klubbens medlemmer. 

Jeg håper virkelig dette vil bli bedre til 

neste år. 

Når det gjelder vårt leieforhold av et 

eksklusivt område på Hardangervidda, 

så har vi ikke hatt den største jobben 

med å trekke ut hvem som får lov å leie 

i de forskjellige ukene. Egentlig så har 

vi ikke hatt behov for loddtrekning de 

tre ukene medlemmer har benyttet seg 

av denne muligheten. Men de 

rapportene vi har fått fra de som har 

vært der, har vært nok til at vi i styret 

velger å fortsette leieavtalen et år til. Så 

nå er det bare å begynne planleggingen 

av neste års fisketurer, og jeg håper at 

dere også vil velge å prøve ut en uke på 

Hardangervidda. Vi vet det er mye fin 

fisk i området. 
 

Knæk og Bræk! 

Marius 

 

 

 

 

 
 

Formannen på fisketur i Patagonia (foto: ?) 
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Klubbmøter Oslo Sportsfiskere høsten 2010 

 
Medlemsmøtene holdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66. 

Møtene begynner kl. 1900.  

 

I høst har vi møter som bør tilfredstille alle som vil bli nærmere kjent med  

sagnomsuste Hardangervidda.  Helge Haakenstad og Tore Qvenild  stiller på hvert sitt 

møte med noe forskjellig innfallsvinkel til vidda og fiske. De bygger sine kåserier på 

sine egne populære ferske bøker om Norges og Europas største høyfjellsområde hvor 

600 km2 ble lagt ut som nasjonalpark i 1973. 

 

Julemøtet  skal vi ikke gjøre meget annerledes enn tidligere. Igjen satser vi på selvfisket 

og selvlaget på matbordet. Julemøtene har vært godt besøkt de senere år og det er 

hyggelig. Det er plass til enda flere. Spesielt ønskes nye medlemmer velkommen. Fin 

anledning til å bli bedre kjent med folk.  

Merk dere at vi trenger fisk i varianter fra dere. Ta et dypdykk i frysen og se om du kan 

unnvære noe av fangsten fra i sommer. SIK har vi en egen aktivitet på, så den skal vi 

greie. Noe av rakfisken fra Hardangervidda havner også ganske sikkert på bordet, men 

ørret, røye, harr etc. fra hvor det måtte være - gravet, røkt, kokt - mottas med glede.  

Si ifra til sekretæren som vil planlegge servering og evnt. tilberedning. 

 

Møtene våre er hyggelige og uformelle - tror vi, og vi ønsker alle velkommen, særlig de 

yngre som vi sjelden ser utenfor dammen og på kursene.  På møtene i fjor høst hadde vi 

et par meget godt besøkte møter. Vi håper dette fortsetter i år og at temaene vil være 

interessante og innholdsrike. 

Om noen har ideer til møter og innhold er vi mottagelige for både forandringer og 

fornyelser. Skriv ! eller send mail. 
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MØTER:  

 

Torsdag  7. Oktober   ”Til Lågens kilder” v/ Helge Haakenstad. 

 

 

 

Helge Haakenstad forteller om vandringer, fiske, natur og kulturhistorie på Øst-Vidda 

Haakenstad har vi opplevd før i foreningen med Maridalen og turer i marka som tema. 

Denne gangen blir kåseriet sentrert rundt hans nye bok av året  om Hardangervidda 

med titel - til lågens kilder. Han vil beskrive egne natur- og fiskeopplevelser og fortelle 

hva du kan se underveis. Han vil også fortelle om bygdefolk og fjellfolk og livet deres 

på vidda.  Men mest om fiske ! 

Torsdag 7. oktober kl. 1900 , Tåsen seniorsenter. Tåsenveien 66 

 

 

Torsdag  4. November    ”Fiskeguide for Hardangervidda” v/ Tore Qvenild 
 

 

 
 

 

 

 

Forsker, fisker og forfatter Tore Qvenild kommer og kåserer om fiske på 

Hardangervidda. Han tar utgangspunkt i sine populære bøker om vidda. 
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Tore Qvenild, vår tids Jacob Sømme (sekretærens ord), er ansatt som forsker 

(fiskeribiolog) ved Fylkesmannens kontor i Hedmark.  I miljøvernavdelingen har han 

en rekke forskningarbeider bak seg relatert til fiskekultivering. 

Qvenild skrev allerede i 1994 boken Ørret og ørretfiske. I 2004 kom hans faglige 

storverk om Hardangervidda - Fiske og fjelliv. I 2009 fulgte han opp med bestselgeren 

Fiskeguide for Hardangervidda. Det er primært denne boken som ligger til grunn for 

Qvenilds kåseri i vår Forening.  

Vi gleder oss. 

Torsdag 4.november. Tåsen seniorsenter kl. 1900. Tåsenveien 66. 

 

 

 

Torsdag 9. Desember    ”Julebords-møte” 
 

Med mat fra egne fangster og tilberedninger. Vi holder også i år prisen sterkt subsidiert 

til kr. 150.- pr. pers. Og,  som noen etter hvert har forstått,  det er lov til å ta med sin 

kjære på dette gildet.  

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 Stein Wines (99593755) eller 

Erik Andersen, kasserer. Han tar også påmeldingene pr. tlf.  22354800 el. 95223194. 

Bruker du nettet så send påmelding til sekretæren stein.wines@gjensidige.no 

 

 

 

Andre klubbaktiviteter 

 
 

Helg 24 – 26. september  Harrtur til Koppang  (Trya camping ved Glomma). 

 

Den tradisjonsrike Harr-turen gjennomføres helgen 24 - 26. september. Turen går iår til 

Trya camping nær Koppang. Det er her Harr-festivalen også holder til første helg i 

september (i år ble det tatt mye fin Harr i området). 

Men vi drar altså fredag 24.9 for de ivrigste, 25.9 for dem det måtte passe bedre for. 

Transport i privatbiler. Her må man konferere innbyrdes så ikke alle drar i hver sin bil. 

Overnatting i campinghytter (bestilt allerede).  

Trya er en trivelig campingplass rett ved riksvei 3, et stenkast fra Glomma. De har 9 

hytter i ulike prisklasser. Campingen har nyrenovert sanitæranlegg som sto ferdig til 

sesongen 2008. På campingplassen er det daglivarebutikk med godt utvalg. Området er 

ideelt for jakt og fiskeinteresserte. Fiskekort kan kjøpes i butikken. 



 8 

Marius Warnken koordinerer det hele. Påmelding til ham på e-post: marius.w@tele2.no 

eller  mob: 93092250 

Se tilsvarende annonseringen som er lagt ut på nettet.  www.oslosportsfiskere.no.  

 

 
 

Helg 23 – 24. oktober Siktur og dugnad  på Preuthunhytta 

 

Vi kombinerer den høstlige dugnaden med sik-fiske. 

Fjorårets sik-fiske var fantastisk på Skjerva ved Preuthun-hytta. Vi fikk nærmere 100 

sik av pen størrelse (snitt 370 gr.). Dette ønsker vi å gjenta . Om det etterhvert får 

virkning på røye / ørret - bestanden gjenstår å se, antagelig et Sisyphos-arbeide, men 

skadelig er det ikke og siken kan spises både fersk og ikke minst røkt.  

Og når vi først er på stedet kan vi gjøre diverse dugnadsaktiviteter på hytta. Dugnaden 

gjør vi fra lørdag morgen. Foreningen sørger for lunsj før vi utpå ettermiddagen setter 

garn. I år blir det div. oppryddingsarbeider etter vedaksjonen i fjor og fortsatt rydding i 

busker og kratt som tar lyset på tomta. 

Sekretæren serverer fårikål til lørdag middag ! Søndag trekker vi garnene og fordeler 

fisken. Noe holdes av til foreningens julebord. 

Påmelding til sekretæren  stein.wines@gjensidige.no eller 99593755 av hensyn til 

dimensjonering av Fårikål-gryta !. 

 

 

Lørdag 6. november Sjøfisketur til Sjøstrand på Hurumlandet. 
 

Her er det som før fritt oppmøte på Sjøstrand ved badeplassen. Kjør Slemmestadveien, 

riksvei 165, forbi Vollen i Asker og ta første til venstre etter Elnesveien.  Jan og Harald eller 

andre fra foreningen er klar med kaffen og bålet fra kl. 0900 på gressletten mot sør, nærmere 

VEAS. Været blir som det blir. Kunne vært fint med godt vær, det er en stund siden sist.  

 

Det er fortsatt 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. Sjekk flo / fjære i Aftenposten.

  

 

Helg 12-13. november Sikfiske på Krokskogen.  (OFA / OS- arrangement)  

 

Vi tar mål av oss til å redusere bestanden av Sik en smule i Vesleflåtan, Nordmarka. 

Dette i samarbeid med OFA som igjen gir grønt lys til aktiviteten. Vi har de to siste år 

fått bra tilslag på garnene satt ved innoset til kanalen og i rusene i selve kanalen mellom 

Storflåtan / vesleflåtan. 

mailto:marius.w@tele2.no
http://www.oslosportsfiskere.no/
mailto:stein.wines@gjensidige.no
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Vi setter garn fredag ettermiddag ved 16-tiden og venter på innsiget og trekkingen når 

det er mørkt. Kaffebål og pølsegrilling ved strandkanten. Hyggelig om de som ønsker å 

delta vil overnatte til lørdag i VAVs hytte ved Hauken. For 2 år siden hadde vi en 

fantastisk lørdag morgen med strålende vær og barfrost etter fredagens strabaser og 

hyttegleder. 

Påmelding til Erik Andersen nødvendig. Dette for å få organisert kjøretillatelser og 

effektiv bilbruk i området. Parkering ved Damtjern-bommen (opp fra Steinsfjorden). 

Videre frakt etter avtale til ”kanalen” og Hauken. 

 

 

Fluebindekurs for medlemmer. 

 

Ingen konkrete planer for dette ennå, men vil bli vurdert. Nærmere annonsering i neste 

nummer av FastFisk. Aktuell tid blir februar/mars. Følg med på  

www.oslosportsfiskere.no. 

 

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. 

Vi nevner at miljøet og vår anseelse blant andre foreninger har blitt slik at vi i 2011 

antagelig vil arrangere vår del av Norgescupen i isfiske med et arrangement på Lyseren 

i februar. Følg med !    

 

 
 

Abbor  !  Foto Harald Hovde. 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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Klubbaktiviteter høst 2010  

 
Her kommer aktivitetsplanen for høstsesongen.  

Følg også med på nettsidene (www.oslosportsfiskere.no).  

 

 

September 

 

24 – 26 

 

 

ellers 

 

Harr tur. Trya Camping ved Koppang øverst i 

Rendalen. Påmelding til Marius Warnken. 

 

Tirsdagskvelder på dammen.  Bua holdes åpen hver 

tirsdag i september.  

 

Oktober 

 

To. 7. 

 

 

 

Helg 

23 – 24  

 

 

 

 

Klubbmøte.  ”Til Lågens kilder”.   

Kåseri ved  veidemann og skribent tidligere forsker og 

skogforvalter Helge Haakenstad.  Kl. 1900 på Tåsen 

seniorsenter.   

 

Sikfiske og Dugnad Preuthun.  
Garnfiske etter sik lørdag/søndag. Dugnad lørdag med 

rydding av kvist, felling av flere trær, busker mot 

nabotomten.  Garn settes lørdag ettermiddag. Deretter 

serveres fårikål til middag. 

 

Påmelding til sekretæren. (Stein: 99593755) 

 

 

November 

 

To. 4. 

 

 

 

Lø. 6. 

 

 

 

Fr/Lø 

12 - 13. 

 

 

Klubbmøte.  ”Fiske på Hardangervidda”. 

Tore Qvenild , fiskeribiolog og skribent kåserer.  

Kl. 1900 på Tåsen seniorsenter.  

  

Torsketur Sjøstrand. Parkering ved badeplassen. Bålet 

med kaffen på stranden til høyre er klar kl. 0900. Fritt 

oppmøte. 

  

Sikfiske på Krokskogen. Vi setter garn og ruser i og 

utenfor kanalen ved Vesleflåtan i marka. Bål og 

grilling. Overnatting på Hauken. 

 

Påmelding til Erik Andersen 95223194. 

 

 

Desember 

 

To. 9 

 

Julebord.  Vi treffes til selvlaget fisk i varianter på 

Tåsen kl. 1900. Påmelding til Erik Andersen 

(95223194) 

 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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Endelig! 
  

Jeg har brukt de siste sesongene meget 

aktivt i oslomarka, på evig jakt etter den 

store ruggen, men uten å passere den 

magiske kilosgrensa. 

Etter en særdeles aktiv forsommer med 

knallhard satsing på vulgatafiske i 

nordmarka øst, som i kjent stil ga dårlig 

med uttelling i form av stor fisk, var jeg 

i ferd med å synke ned i det 

aller mørkeste ørretfrustrasjonsdjupet. 

Og der er det virkelig mørkt. Det ble 

stort sett bare puslinger på meg selv om 

jeg vel var ute i 20 dager bare i juni. 

En fin 600 grammer i Helgeren på en 

feit uproporsjonal egenbundet spent 

spinner str 12 var det jeg hadde å skryte 

av inntil jeg og min bedre halvpart(ikke 

fluestanga...)sykla oppover fra 

Sørkedalen lørdag 7.august. Litt tung 

i kroppen etter fredagens utskeielser, 

men pytt pytt, bakkene gikk unna, svetta 

rant både i hue og i ræva og to timer 

seinere var vi framme ved det lille for 

oss hittil ukjente vannet. 

Etter en times intens spaning hadde vi 

ennå ikke registrert noe vak. Dermed ble 

det en time i lyngen. Soving altså. Jeg 

kom halvveis til meg sjøl da jeg hørte 

det skjedde et eller annet borte i ei fin 

vik. 

 

Som en indianer ala triste Gufas sneik 

jeg meg i retning det forgjettede land. 

Og jaggu meg var den ikke oppe igjen 

mens jeg snøfta meg gjennom skog og 

kratt.Jeg hadde lagt merke til at det var 

en viss form for vårflueaktivitet på 

vannet og hadde en krok 14 superpuppa 

på fortommen på min lett grisete seks 

fot toerstang, vi snakker ultralett fiske 

her...Men dette vaket var såpass grovt at 

jeg tok med meg stanga til Turid i 

steden, en firer Zpey med et ganske så 

nytt femmersnøre. 

Det skulle vise seg å være et smart valg. 

Ytterst på 6x spissen hang det en liten 

markaklassiker, en Cock y-Bondhu av 

fineste merke. Skitt au, tok den 

vårfluepupper tok den vel også denne 

godbiten antok jeg og lurte meg i 

posisjon godt inne på den gyngende 

myra. Fisken tok seg en runde og etter 

fem minutter la jeg Cockyen der jeg 

regna med at fisken skulle passere. 

 

Og Bang! Utras de luxe og jeg måtte 

bare la den gå. Midt ute på "fjorden" 

stoppa den endelig opp og jeg hadde den 

trygt inne på snella. Så fulgte det flere 

utras og noen nær døden opplevelser 

med greiner, undervannstrestammer og 

vannliljer i hovedrollene. Etter to 

mislykkede håvingsforsøk (ruggen var 

litt for stor...) fikk jeg den endelig på 

land etter nesten 25 minutters kamp. 

 

Vekta viste 1,9 kilo og jeg kyssa både 

flue, knute og fortom i pur glede! 

Dessverre hadde kampen tatt alle 

kreftene ut av den aldrende hannen og i 

det varme sommervannet antok jeg at 

sjansene for at den ville overleve var 

uhyre små. Det var med vedmod og 

respekt jeg ga den gamle kjempen noen 

kakk i huet. Undersøkelse av 

mageinnholdet viste at den 

sannsynligvis ikke hadde spist på en 

stund, helt tomt var det der inne bortsett 

fra de nyfanga puppene som den ennå 

ikke hadde rukket å fortære. 

Jeg var selvsagt ekstremt skjelven 

samtidig som jeg befant meg et sted 

midt i mellom den sjuende og den 

åttende himmel. 1,9 på tørt, fordelt på 

58 cm i nordmarka i begynnelsen av 
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august høres egentlig ut som en dårlig 

vits, men sant er det og hvem trenger vel 

milliongevinst i Lotto etter dette?  En 

time seinere tok jeg en feit og fin hann 

på 750 gram som jeg varsomt satte 

tilbake, den er verdifull for et såpass lite 

vann og jeg håper å treffe den igjen om 

noen år. 

 

Snakker om den perfekte fiskedag! 

Dette viser at det nytter å få storørret i 

oslomarka og jo flere ganger man er ute 

jo større er sjansen på å treffe på dem. 

Men mest av alt er det griseflaks, 

gullhår i ræva og alt det der, for hvor 

ofte går en sånn sugge rundt og gomler 

fluer midt på lyse dagen? 

Jeg lyser fred over "Elmers" minne og 

har han trygt plassert på hedersplassen i 

fryser`n. Godt smaker`n nok ikke, men 

fy faen hvor godt han gjorde en lett 

frustrert sjel! 

Nå er det høst og myggfiske på dagen 

og harving på kvelden står på plakaten. 

For ikke å glemme harrturen til 

Koppang med Oslo sportsfiskere. 

Kan man ha det bedre? 

  

KjellG. 

 

 

 
 

Et passe uklart telefon-bilde av Kjell Grønningen og ”gamle Elmer”.- et sted i Nordmarka. 
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HUSKER DU…? 

 
Lørdag 14.august ble jeg hentet av 

sekretæren halv 8 om morgenen, før vi 

hentet Tor Stjernø og la i veg mot 

Hardangervidda. På Halne møtte vi siste 

mann i turfølget, Erik Andersen, og vi 

kostet på oss en porsjon rømmegrøt på 

fjellstuen. Klokka 1 var vi på Byen ved 

Tinnhølen hvor vi lastet bagasjen vår på 

en ATV og så gikk vi mot Nilsbu.  

 

Vel fremme på Nilsbu ble vi møtt av 

utleier som spanderte øl på oss, noe som 

smakte meget godt i det nydelige 

sommerværet. Resten av dagen gikk 

med til å sette i stand leiren, spise, 

slappe av i solen og selvfølgelig fiske. 

Stein fikk en pen ørret på 600gram på et 

av sine første kast, noe som gjorde 

bursdagsbarnet svært stolt. 

Undertegnede fikk en grei steikefisk på 

flue i nattens mulm og mørke, noe 

resten av turfølget virket overrasket 

over. Etter en slik start på min første 

fellestur i regi av OS, var det ikke noe 

problem å sovne på de nye feltsengene 

utleier stilte med.  

 

 Søndagen startet med like vakkert 

sommervær som dagen før, og vi 

bestemte oss for å prøve stangfisket i 

Lomvika. Til tross for flott forhold var 

det lite aktivitet å spore, bare noen 

sporadiske vak. Men vi fikk nok fisk til 

å berge middagen. På kvelden satte vi 

garn, primært for å skaffe oss rakefisk. 

Resten av kvelden gikk med til å fiske, 

diskusjoner om fiske og slappe av i 

kveldsolen med en kald øl, og slik gikk 

nå dagene for det meste. 

 

 
 

Aftenstemning ved leiren. 



 14 

Godværet som vi hadde de 2 første 

dagene var borte mandag morgen, noe 

som lovet godt for garnfisket i følge 

mine mer erfarne turkamerater. Det var 

nå stort sett gråvær, uten regn, men 

fortsatt vind fra øst. På første garnnatt 

fikk vi 9kg. fisk, og mesteparten av 

dette gikk rett i rakefiskbuttene. Det ble 

dog noen store som gikk til en bedre 

middag samme kveld. 

Utfordringen var så å nøste opp garnene 

når man ikke hadde noen hjelpemidler i 

form av påler eller hyttevegg. Til tross 

for dette klarte vi oppgaven utmerket, 

og det viste seg at det var en trivelig 

syssel. Praten gikk om løst og fast, samt 

at vi klarte å løse ”kompliserte” 

oppgaver som et lag. Etter at garnene 

var ferdige, var det tid for lunch, som 

ble raskt fortært for å frigi mer 

stangfisketid. På kvelden tok vi de 2 

største fiskene og laget en ”Geir 

Dovrefjell spesial”. Takket være 

nestleders fremsynthet, som hadde kjøpt 

inn diverse grønnsaker, ekstra potetmos 

og aluminiumsfolie, ble det et særdeles 

velsmakende måltid. 

 

 

 
 

Turens 2 største (kilos fisk) , dog i garn dessverre. 
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”Geir Dovrefjell spesial”, her på Hardangervidda. 

 

Neste dag var det fremdeles 

gråvær, noe som så ut til å hjelpe på 

rakefisk-produksjonen. Resultatet av 

andre garnnatt var nok en gang 9kg. 

fisk, dog noe mer småfisk denne natten. 

Like fullt var vi fornøyde og bunnen av 

buttene begynte å fylles opp med prima 

rakefisk. Etter mange timer kom Tor 

”45grader i fiskefeber” Stjernø tilbake 

til leiren. Han var stolt som en hane, og 

med god grunn. Han hadde fanget turens 

største fisk på stang, 820gram.  Vi 

bestemte oss derfor å ikke sette ut garn 

kommende natt slik at vi hadde tid til å 

sjekke ut vannene i nærheten. 

 

Nærvann prosjekt fikk en dårlig 

start for de 3 som dro av gårde, Stein, 

Tor og Erik. Det regnet og blåste. 

Heldigvis fikk de opphold rundt 

lunchtider og så noen vak, men 

resultatene uteble. Erik reddet klubbens 

ære ved å dra i land noen steikefisker i 

Øvrelomvika. Forfatteren valgte å bli i 

leiren, da han kun hadde 39 i fiskefeber, 

og dette var hans sjette fiskeuke på 

fjellet denne sommeren. Kvelden gikk 

med til å steike opp resten av nestleders 

grønnsaker i wok, og koke 4 store 

ørreter til et herlig måltid. Det ble her 

servert øl og aquavit ved siden av, og 

firkløver til dessert. Kvelden viste seg å 

gi et ok fiske for undertegnede, som kun 

hadde med fluestang, det var da 

streaking caddis som gjaldt. Resultatet 

ble et par brukenes steikefisk. 

 

Torsdag morgen var værgudene 

litt blidere igjen, og vi slapp unna 

regnet. Garnfisket var derimot var noe 

dårligere, og kun 5kg. fisk fordelt på 9 

garn. Tor og jeg kom derfor på ideen å 
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sette garn i det andre vannet påfølgende 

natt, men mer om dette senere. Resten 

av dagen gikk i den sedvanlige trulten, 

det vil si alle lurte på hvor tingene deres 

var i leiren. Standard kommentaren i 

leiren var gjerne ”hvor la jeg…?”, 

husker noen hvor…?”, og dette fra 

mennesker som kan huske rundetider fra 

OL i 1960, eller hvor mye kg. fisk vi 

fikk for 2 dager siden uten å tenke seg 

om. Kveldsfisket resulterte i at Erik 

okkuperte nestleders favorittplass for 

Streaking Caddisfiske, og med gode 

resultater. Det ble riktignok ingen 

trofefisker, men nok av brukbar matfisk.  

 

Tidlig fredag morgen la gruppen i 

vei for å trekke garnene i Øvrelomvika, 

og ja vi husket hvor vi hadde satt dem. 

”Mr. 45graders fiskefeber” sine 

antagelser slo til, det var større snittvekt 

i det andre vannet, og resultatet ble over 

11kg. Av disse var det bare 5 som var 

”Knutfisk”, resten var rake- og matfisk. 

Begrepet ”Knutfisk” er i denne sammen 

heng fisk som ble gitt til leirmåka 

”Knut”, som var på oss som en klegg 

hele uken, og ikke var brukenes til 

menneskeføde. Dette har ingen 

sammenheng med Herr Vadholm, men 

et resultat av forfatterens skrøpelig sinn. 

 Etter at vi hadde nøstet opp 

garnene i rekordfart, noe vi ble meget 

dyktige til som tiden gikk, var det nok 

en gang tid for et herlig fiskemåltid 

tilberedt av kokken Stein. Resten av 

dagen gikk med til prat, fisking, nok et 

fiskemåltid og litt ekstra øl. Nok en 

gang hadde nestleder vært fremsynt og 

tatt med ekstra alkohol. Han hadde blitt 

mobbet tidligere i uken for å dra med 

seg 20 halvlitere, en liter aquavit og en 

haug med sjokolade. Nå var tiden 

kommet for å selge dyrt unna til dem 

som hadde tatt med seg for lite av dette, 

”den som ler sist…”, uansett ble det nok 

en hyggelig kveld. 

 

Neste dag var det tid for oppbrudd 

og reise tilbake til Tigerstaden. Turen 

tilbake til Tinnhølen gikk vi i pent vær, 

mens bagasjen vår ble kjørt med ATV. 

Etter en god del venting ved Tinnhølen, 

takket være forsinket bagasje, la vi i veg 

mot Geilo. På Geilo fortærte vi junkfood 

på Statoil til den store gullmedaljen før 

vi tok farvel med Erik Andersen, som 

skulle tilbake til kona og hytta.  

Vi var alle skjønt enige om at det 

hadde vært en aller tiders tur, og at vi 

hadde spist bedre mat hele uken enn hva 

Kongen antageligvis hadde spist samme 

uke. Avslutningsvis vil jeg bare takke 

dem som var med for en fantastisk uke, 

og til brødrene Haavardsholm som stilte 

et utrolig flott tur- og fiskeområde til 

disposisjon. 

 

Til neste vak. 

Geir H. Gundersen. 

 

P.S 

Kokken ønsker å takke juniorkokken for 

dyktig bistand med grønnsakblandinger 

og annet som Kokken selv ikke hadde 

tenkt på. ” Geir Dovrefjell spesial”  kan 

anbefales med den spesielle 

krydderblanding. Også adoptert som 

snaddermat var rå ørretrogn rørt med 

salt og litt aquavit. Meget bra. 

For øvrig kan vi begge anbefale einer 

toppskudd som tilsetning til kokt ørret 

når man har glemt laurbærblad. 
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Forhåndsvarsel! 
 

Den sjette villakskvelden og auksjonen i Oslo  

 

til støtte for vern av villaksen i Norge 
 

28. OKTOBER 2010, 1830 - 2130 
 

Astrup-Fearnley Museet for Moderne Kunst,  
Inngang Grev Wedels gt. 9, Oslo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ANNONSE 
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                  Oslo, august 2010 
 
 

TIL ALLE VILLAKSVENNER 
 

28. oktober blir det igjen villaksauksjon i Oslo, så kryss av i kalenderen. Varsle 
bekjente og hold av datoen. Opplegget blir som tidligere år: Gratis adgang og 

flott bevertning. Topp utstyr og spennende fiske vil gå under hammeren.  
 

Auksjonen er stort sett NASF Norges eneste og særdeles viktige inntektskilde. Vi 

var en viktig medspiller i finansieringen av oppleieordningen av nøter i  
Trondheimsfjorden. For landet som helhet brenner det nå et blått lys for 

skremmende mange av våre villaksstammer og NASF Norge er helt avhengig av 
økonomisk støtte for fortsatt å kunne jobbe effektiv med å sette fokus på- og 

bidra til å redde disse. Så vel enkeltpersoner, elveeiere og importører har de 
siste årene vært enestående rause til å gi til vår årlige auksjon og vi er 

overbevist om at våre trofaste støttespillere også i år kan bidra med fine gaver 
og spennende fiskemuligheter i så vel inn- som utland. Vi takker for den tilliten 

som er blitt vist oss tidlige år og kan garantere at alle midler som kommer inn vil 
gå uavkortet til arbeidet med å redde våre laksestammer, noe som vil komme 

alle parter til gode. Ikke minst villaksen! 
 

For logistikkens og oversiktens skyld er vi helt avhengig av at de som vil komme 
på auksjonen melder seg på med fullt navn og adresse til Berit Grøn, 

bgroen@awilhelmsen.no med heading ”påmelding til villaksauksjonen 2010”. De 

som vet de ikke er registrert tidligere bes ved påmelding skrive ”NY” foran navn 
og adresse.  

Auksjonskatalogen vil bli tilsendt alle på vår mailingliste straks denne forligger. 
Øvrige spørsmål kan rettes til gerhard.schive@schive.no 

 
 

Hilsen styret 
 

PS: Økonomiske bidrag mottas med takk til vår konto 9230.09.53370 
 

 
 
 

OS har velvilligst tatt inn denne annonsering for den gode sak skyld, på anmodning 
fra vårt medlem og mangeårig kasteinstruktør Gerhard Schieve. 

 
Red. 

mailto:bgroen@awilhelmsen.no
mailto:gerhard.schive@schive.no
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Fra www.oslosportsfiskere.no sakser vi siden sist div. eldre nyheter. 
 

5.09.10   Familiedag på Holmendammen 
 
5 mann fra OS var tilstede på dammen denne søndagen for å ta imot barn m/familie. 
Forholdene var fine, pent vær med en del sol, nesten vindstille og bryggen ved bua var 
rengjort før start. Maggot og mark var på plass, likeså 8 stenger var klargjort 
med de øvrige i beredskap.  Men hvor var de unge fiskerne ?  Trolig hoppet de i høyet ved 
Sognsvann eller de var med på noen av de andre aktivitetene som de kunne velge mellom 
der.  
Ved 13 tiden  kom det endelig en familie på fire  til oss og den eldste av barna samt pappaen 
forsøkte seg en times tid uten å få noe. Parallelt forsøkte vår mann, den erfarne fjellfiskeren 
Geir Gundersen, seg og fikk en ørret som ble gjenutsatt, så fisken var den, men fiskerne 
uteble. 
Ja vel, vi lærte igjen at det ikke nytter å konkurrere med Frifo-dagen på Sognsvann. Og vi 
må i alle fall markedsføre arrangementet bedre, med plakater i nærmiljøet og omtale i 
lokalavis. Fylkeslagets nettsted hadde en annonse men svært sent. 
Vi tar selvkritikk på dette, men takker mannskapene våre for beredvillig innsats og lojal 
oppfølging som alltid. Ved neste korsvei må de få noe å gjøre også !  .   

 
 
25.08.10   Fisketur i Blaker 
 
Harald og jeg skulle på fisketur til godvannet i Blaker. Sist vi var der fant vi en ny tømmervei 
som gikk helt fram til vannet. Veldig lettgått.Vi parkerte bilen, og skulle ta en kort tur rett over 
til veien. Hele området var under vann, og vi prøvde å gå rundt, men det gikk ikke. 
En ivrig kar hadde funnet ut at her vil jeg bo, og hadde startet med byggarbeider. Vi passerte 
over bekken nedenfor demningen, og gikk opp på tømmerveien. 
  
Og hvilken vei! 
  
Beveren blir sikkert skutt. Det samme skjedde med slektningen som hadde bosatt seg litt 
lenger ned for noen år siden. Man kan jo ikke godta vandalisme i skogen. 

 

Noen bilder fra turen: 

 
 
 

http://www.oslosportsfiskere.no/


 20 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Til slutt beverens byggverk. 

 
 

Skrevet av Jan Johnsen 
 

 
 

24.08.10   Åge Larsen klubbmester på Holmendammen 
 
Det ble en fin kveld på dammen under klubbmesterskapet i fluekasting. Regntunge 
skyer holdt seg pent unna. 

Ikke mange på dammen denne kvelden. Vi tror formiddagsværet hadde skremt bort folk. 
Men kvelden ble riktig så fin, sannelig også med solgløtt.  

Ganske døde forhold under kastingen. Vinden var omtrent fraværende for de 6 som stilte 
opp. det ble en kamp mellom Terje Nielsen som vant ifjor og Åge Larsen. Det endte med at 
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de vant hver sin klasse, mens Åge var best sammenlagt og dro avgårde med det nyoppsatte 
vandrekruset "Johnsens pokal". 

Resultater. 

1-hånds selvvalgt stang    1-hånds obligatorisk foreningsstang 

1 Åge Larsen 36 m 1 Terje Nielsen 30,5 m 

2 Terje Nielsen 33 m 2 Åge Larsen 30 m 

3 Geir  Granli 32 m 3 Geir Grandli 28 m 

4 Geir Gundersen 26,5 m 4 Geir Tidemandsen 26,5 m 

5 Geir Tidemandsen 26 m 5 Geir Gundersen 24,5 m 

6 Norvald Langeteig 22,5 m 6 Norvald Langeteig 22,5 m 

  Sammenlagt 

1. Åge Larsen                   66 m    klubbmester 
2. Terje Nielsen                63,5 m 
3. Geir Granli                    60 m  

Vi nevner at de samme 2 i toppen, Terje og Åge gjorde det  svært godt i NM Casting sist 
helg på Ekeberg. Åge tok to 3.plasser  i flue lengde og presisjon og mens Terje ble nr.2 i flue 
lengde enhånds og nr. 4 i flue presisjon. På denne bakgrunn er de også uttatt på Norges lag 
til Nordisk neste helg. 

 

              Åge Larsen 

 

 

Terje Nielsen 
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21.08.10   Bra rakfisktur på Hardangervidda 

Vekslende vær med godt garnfiske. Stangfiske så som så midt i august.  

"Rakfiskturen" ble en trivelig tur med mye latter i godt sosialt samvær. Men været var ikke på 
den hyggelige siden. De 2-3 første dagene var det greit vær med gløtt av sol, men så ble det 
det regn, tåke og vind.  

På stang ble det denne gang vesentlig mindre fisk enn i juli. Thor Stjernø tok en på 800gr. 
Stein en på 600gr, men så var det mest 300-grams stekefisk, med noen få unntak. Geir tok 
noen pene på flue et par kvelder. 

Haavardsholm-brødrene (grunneierne) var fornøyd med at vi tok ut 34 kilo i løpet av 36 
garndøgn (9 garn 4 netter). Og det var vi også. Det ble  ørretmiddager og ørretlunsjer hver 
dag og det ble fisk i butten til rak på alle 4.  

Les mer i FastFisk (som kommer)  om opplevelsene til  Geir blant de 3 tilårskommende - 
Thor døgnfisker og sluk-entusiasten, Erik fluefisker og rak-eksperten og Stein kokken og 
matauk-fiskeren.    

Skrevet av Stein Wines 

 
 
 

17.07.10   Godt fiske på Hardangervidda 
 
Første leieuke (28) gav meget bra stangfiske i terrenget OS leier av brødrene 
Haavardsrud ved Langesjøen, Lomvikavassdraget.  

 

Kort fortalt. 3 mann dro 38 ørreter på stang, snittvekt 420 gr. En dag med garnfiske gav 12 
kilo ørret (snitt 400 gr.). I selve Lomvikavassdraget (de 2 vannene med elv/bekk mellom) fikk 
vi 22 ørreter på stang, snittvekt 460 gram. De 16 andre ørretene ble tatt i nærområdet til 
vassdraget. 

Det var moro å stadig vekk hale iland flotte ørreter på mellom 500 og 550 gram (på sluk / 
spinner). Sekretærens største var 750 gr. Vi hadde 2 dager med pent vær. Ellers var det 
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regn og vind, noe som ødela fluefisket. Det er fortsatt ledige uker (32, 34 og 35) å leie. Si ifra 
om du ønsker å ta en tur. 

Nedenfor noen  flere bilder fra turen midt i juli. 

 

  

 

 

 

 

 Skrevet og fotografert av Stein Wines 
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10.06.10   Flott fiskedag på Øvresetertjern med Smestad skole 
 
Tirsdag den 10 juni kom 25 ivrige jenter og gutter fra Smestad skole for en fiskedag på 
Øvresetertjern. 

Dessverre fikk de bare se to fisker som ble fisket opp fra tjernet men så fikk de være med på 
å sette ut 10 nydelige ørreter som Erik Andersen fra OFA kom med i en stor plastbeholder. 
Den ene av de to fiskene som ble tatt opp var en ørret, men den var så liten at den fort ble 
satt ut igjen for å bli stor og smakfull til neste gang, men den andre fisken skapte riktig 
trøbbel og stor interesse.  

 

Historien er den, at en av oss fire fra OS kom løpende og ropte: ”Det er en fisk som har 
stukket av med en stang og det hele!” Og riktig, et godt stykke ut på tjernet svømte en av 
våre markstenger og tegnet et uregelmessig mønster på det blikkstille vannet. Først prøvde 
Jan å få fatt i den med en annen markstang, men fisken hadde dradd stangen for langt ut, så 
det måtte annet redskep til. Heldigvis hadde vi med en  
og en sluk, og etter en del forsøk med lange kast greide Jan å få feste og stangen i land.  

Det viste seg en røslig Karuss hadde slukt agnet og kroket seg. Den hadde da dradd kroken, 
snøret og stangen fra tjernkanten og ut i vannet. Karussen ble behørlig beundret, fotografert, 
klappet forsiktig og til slutt satt ut igjen.  

Jeg tror at det ble en opplevelse for alle som de sent vil glemme. Elevene og de fem voksne 
som var sammen med dem og vi fra Oslo Sportsfikere grillet pølser, spiste matpakkene våre, 
drakk enten fra medbragt termos eller den røde saften som hører med til en fiskedag. Flere 
fortsatte deretter å fiske, men det var så mye ståhei, roping og løping langs kanten av tjernet 
at fisken nok hadde flyktet over til motsatt side  
av der stengene ble brukt. En kompensasjon for manglende fiskelykke var en liten bukt hvor 
store mengder rumpetroll svømte rundt og ventet på å bli til frosker.  

Elevene var veldig søte og hyggelige. De voksne som fulgte dem hadde god styring og hjalp 
veldig godt til med å gjøre dagen til et minne for oss alle. 
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02.06.10   50 barn dro 100 abbor på Holmendammen 
 
Skoledag på dammen for 2 klasser fra Løren 

Om noen hadde fryktet at fisken er borte fra dammen etter oljesølet i mars, så kan vi 
definitivt avkrefte dette. 

Det ble en særlig vellykket fiskedag med grilling og stor ståhei. Stemningen var upåklagelig 
ettersom den ene abboren etter den andre ble halt iland. ALLE fikk fisk og det er jo gøy. Vi 
antar et flere fremtidige sportsfiskere ble født ved denne anledning. 

Godt jobba gutter ! 

Skrevet av Stein Wines 

 
 
 
 
 
 

31.05.10   Flott NM i Fluekasting på Holmendammen  
 
Iår var det 10-års jubileum på fellesarrangementet med Castingforbundet om NM i 
fluekasting. 

Det ble et hyggelig og spennende mesterskap iår med god deltagelse. 

Publikum nøt det gode været spesielt på søndag, men lørdagen var heller ikke så gal , kun 
et par regnbyger, mellom solgløttene. 

Harald forteller om "gullfisken" 
Karuss som finnes i Øvresetertjern. 

Skrevet av Wilhelm Zickfeldt 
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I enhånds vant nokså overraskende Tommy Aarkvisla fra Horten med ett poeng foran 
Michael Blomberg som er tilbake for fullt ! Mathias Lilleheim tok 3.plassen. Tommys 
lengstekast målte hele 47 m. Han meldte seg forøvrig med det samme inn i vår forening ! 

Fra OS deltok Harald Økern, Terje NiIsen og Åge Larsen. Åge tok en 13.plass blant de 28 
deltagerne. Terje og Harald nådde ikke opp grunnet uheldig presisjonskasting. 

I 2-hånds var det særdeles jevnt i teten blant de 27 deltagerne. 4 poeng skilte de 7 som ble 
finaleklare. I finalen var Mikael Blomberg meget sterk med 59 m med baksleng og hele 55 m 
med hinder bak. Med dette vant han foran Mathias Lilleheim med 9 poengs forsprang. 
Deretter fulgte Per Grønberg og vår Tommy Aarkvisla på de neste plassene. Harald Økern 
kastet bra med baksleng (55 m), men var ikke heldig med hinder bak. 43m ble for snaut. Det 
sier litt om jevnheten at fra 17 plass og opp til finalegjengen skilte kun 7 poeng (meter).  

I NM 18 ft. vinkel spey som var ny innlagt gren lørdag ettermiddag, vant Mathias Lilleheim 
foran Mikael Blomberg som totalt ble NMs forgrunnsfigur. 

 Skrevet av Stein Wines 

 
 
 

 
 
Klassevinnerne samlet. 
Helga Gresaker (alle dameklasser), Christine Josephsen (nr2) , Jarl Gjessing 1-hånds-junior, 
Mathias Lilleheim Bryggespey, Michael Blomberg 2-hånds, Tommy Aarkvisla 1-hånds 
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08.05.10   Operasjon ved fullført på Preuthunhytta 
 
Det ble en flott og trivelig lørdag på Hadeland. Nesten sommerlig i vårsolen. 

Vi var 4 som gjøv løs på staurene fra ifjor høst. Kassereren Erik, Sekretæren Stein, 
Isfiskeren Harald og nykommeren Kurt ! 

Det ble et effektivt team hvor vi bar staur, kappet dem i lengder, hugget dem i vedskier og 
lagt opp til tørk. To flotte store ranker som skal få nyte sommersolen. En liten gjenstående 
haug gjenstår riktignok å hugge opp, men det tar man etterhvert. Vi fikk til og med ros av 
naboen som syntes vi var flinke. De har jo ivret en tid på å få ryddet i nabogrensen, noe som 
nå nærmer seg fullførelse. 

Båten rakk vi ikke å få pakket opp, men prammen er klar (bak hytta) for den som vil ta en tur 
på hytta og vannet.  Lørdag morgen var Skjerva halveis gått opp. I løpet av dagen ble vannet 
omtrent isfritt. Og Gullentjernet var isfritt (etter en rask inspeksjon). Vi sier ikke mer ! 

Skrevet av Stein Wines 

 
 
 

05.05.10   Godt fluekastekurs for 12 håpefulle 
 
Det ble et hyggelig kurs på dammen med ikke for mange deltagere. 3 ny-innmeldinger 

Med 4 instruktører ble de 12 tatt hånd om på en god måte på bryggene. Marius i bua knyttet 
knuter med storkrok og tjukk-line. Ingen problemer med å se knutesløyfene på denne måten. 
Instruktivt. Vadholm myndig kursleder som vanlig. 

Og et langt hyggeligere vær enn tirsdagens isnende damåpning. 

Takk til Vidar Paulsen og Orvis for flotte lånestenger 

 
 
 

04.05.10   Kjølig damåpning 
 
Ryddig og pent, men sur vind og kjølige forhold skremte oppmøtet. 

Snefokk, 0-grader og vinterskrud midt på dagen må ha skremt mange fra damåpningen iår. 
Kl. 1800 ved flaggheising var det vel bare 10 - 12 som trosset været og var med på 
åpningen, men så kom solen og stedet ble som forvandlet. Flere dukket opp etterhvert. 

Stram Line var på plass med Guideline-stenger men hadde fortjent et bredere publikum. 

Som vanlig var pølser og vafler på plass og de relativt få hygget seg når solen endelig fikk 
tak. Og gledelig nok var oljen på vannet mer eller mindre borte. Kaste-kursene går dermed 
som planlagt (se gårsdagens melding). 

Skrevet av Stein Wines 
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03.05.10   Svanene tilbake, oljesølet på hell  
 
Det ser ut til at vi er over det verste mht. Holmendammen og oljesøl. Kurs avholdes 
som planlagt 

Vi fryktet at fluekaste-kursene måtte avlyses og virksomheten reduseres på dammen 
grunnet oljefilmen som dannet seg etter olje-utslippet tidligere omtalt. 

Forholdene har imidlertid bedret seg mye de siste dagene. Vi har likevel kontakt med VAV 
og FRI for å få løsnet lensene ved utoset slik at overflatevann kan renne friere ut og 
nedover. De har forståelse for vår bekymring for overflatevannet som dog iflg. målinger er 
innenforr toleransegrenser. Vi har riktignok sette en død mort / karuss i dammen , men det er 
ikke unormalt. Det var verre for et par år siden. 

Og som sagt - det var gledelig å se svanene tilbake sist fredag. Andefuglene ser også ut til å 
takle forholdene. Det er 3, om ikke 4 typer av dem. 

Grunnforholdene gjemmer nok på endel av oljen og vi vil rette en søknad / forespørsel til FRI 
om at det igangsettes slamsuging for å bedre vannkvaliteten. 

red. 

 
 

28.04.10   Bra Dugnad på dammen 
 
Vi talte 19 deltagere fra foreningen på Dugnaden. Takk til alle for innsatsen. Fra Ris 
Vel kom det vel 3-4 stk. 

Det ble rakt og ryddet (både i strandsonen og oppe i bekken) og gjennomført noen 
reparasjoner (trappen bak, krakken foran og en krakk i lia). Ser slett ikke verst ut nå. 
Behovet for tre og busk - trimming var iår minimalt da det ble gjort mye ifjor. 

Det alle var opptatt av var oljesølet i dammen. Noe bedre har det blitt siden isen gikk, men 
det er et traurig syn med oljefilmen som truer kastetrening og kurs som er berammet. Det 
bare MÅ bli bedre før snørene kan smake på vannet. 

Holmendammens venner v/Bjørn Wangen har daglig kontakt med Friluftsetaten og VAV. Vi 
holdes fortløpende orientert. Bjørn og O.S. snakket igår om å få FRI til å suge opp mer av 
oljen (om mulig) alternativt å slippe ut mer vann av dammen, dvs å få sig nedover så 
overflatevannet kan renses. Vi får se. Kommunen er på ballen, men det gjenstår å se flere 
tiltak. 

  

Skrevet av Stein Wines 
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Litt av hvert 

 

 

Vannsiget i dotanken Holmendammen 
 

Dotanken på dammen har fått nytt drensrør fra utsiden av tanken ved stussen og ut i 

Holmendammen. Vi håper med dette å få ledet bort vanntrykket som oppstår om høsten 

og våren og som har trengt inn i tanken via sprekker skroget. Uheldigvis har 

leverandøren gått konkurs så vi har ikke kunnet kreve erstatning fra dem. 

 

Grasrotandelen 

 

Hittil i år har det dryppet inn kr. 5170.- til OS  fordi 26 av foreningens medlemmer har  

valgt OS som sin Grasmottaker når de har tippet eller spillt Lotto. Takk ! Og det er rom 

for flere bidragsytere. Se hvordan du går frem på nest siste side for å støtte oss. 

 

 
 
 

 

Registrer din e-postadresse på nettet ! 
 

Har du vært på nettsidene våre, så har du kanskje sett boksen nedenfor. Ved å bruke 

denne kan du registrere din e-post adresse og dermed gjøre det mulig for oss å sende 

informasjon direkte til deg foran viktige møter og begivenheter. Vi oppnår på denne 

måten en helt annen nærkontakt ennå å kommunisere 3 ganger i året via FastFisk. 

FastFisk vil bestå, men det er effektivt å ta ibruk andre informasjonskanaler også. 
 

 
 

Tast inn ditt navn i første ledige felt. 
Deretter taster du inn e-postadressen (e-mail) din i det andre feltet, 
f.eks stein-wi@online.no (sekretærens privatmail). 
Trykk på send-knappen og du er registrert. 
Skal du endre taster du inn den nye adressen. I navn skriver du da  
fornavn etternavn NY. Da vet vi at vi kan slette den gamle adressen. 
 Når vi sender deg info bruker vi bcc-feltet til distribusjonslisten. Da 
blir ikke adressene til de andre vi har sendt til synlig for andre enn vi  
som sender. Du ser bare din egen adresse.Det Betyr trygghet for at 
adresselisten ikke blir misbrukt. 

For medlemmer: 

 

 

Registrer email 
adressen din. Da 
når vi deg lettere.  
 

Navn:  

Epost: 
 

 Send
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:stein-wi@online.no
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OS for 50 år siden. 

 

Foreningens formann i 1960 var Henning W. Løwer 

Foreningen hadde ca. 2000 medlemmer og foreningskontingenten var kr.15.- 

 

I styret for den 1-år gamle OS kastegruppe satt bl.a ungdommen Gerhard Schieve. Nå 

50 år etter er Gerhard fortsatt aktiv og med i aksjonsgruppen for ”Redd villaksen” (se 

annet sted i bladet).. 

 

Klubbmøtene  var hyppige både høst og vår og ble alle holdt på Restaurant Ribo. 

Foreningens større vintermøte, vårmøte, høstmøte og generalforsamling ble tradisjonen 

tro holdt i Håndverkeren. Ingen ting å si på Foreningsvirksomheten selv i et 

”mellomår” uten de store bølger. En liten bølge var kanskje at Snorre Sjems forslag til 

årsmøte om vedtektsendring ifbm. valg til styret ble nedstemt. Forslaget er bortimot 

identisk med den ordning vi har i dagens vedtekter ! 

 

Man snakket om bruk av rotenon for å ta knekken på abbor og ”annen ugressfisk” i 

Oslomarka. Dette ble det ikke noe av. 

På Preuthunhytta ble det mer strøm (abonnementet utvidet) og det ble gjennomført en 

rekke gode oppussingsarbeider i tillegg til nedvasking og vask av tepper / gardiner.  

 

I OFA hadde OS 26 lag med 117 mann. Hovedsaken for OFA i 1960 var å få sving på 

det nye anlegget i Sørkedalen. 

 

 
 

Dette er fra det gamle anlegget ved Holmendammen. Vi ser en av de første 

oppdrettskassene i innløpsbekken. Senere kom kummene ikke langt unna som var ibruk 

til 1959. 
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Er du med på Grasrotandelen ? 
 

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

krone ekstra.  Norsk Tipping administrerer ordningen som innebærer at 5 % av 

innsatsen din går automatisk til den foreningen du vil støtte uten at det går utover 

tippeinnsatsen din. Du kan når som helst bytte støtteforening. Grasrotandelen vil da 

gjelde fra byttetidspunktet. 

 

For å knytte deg til Grasrotandelen trenger du Norsk Tipping Spillerkort. Dette får du 

kjøpt hos kommisjonær. Svært mange har et slikt spillerkort allerede. 

 

Du velger støtteforening på følgende enkle måte: 

 

Gå til 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. 

 

Du må ikke ha strekkoden. Det holder om du hos kommisjonær oppgir 

organisasjonsnummer = 885004822  og / eller navn = Oslo Sportsfiskere 

 

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

www.grasrotandelen.no 

 

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

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

Returadr: 

Oslo Sportsfiskere 

Boks 989 – Sentrum 

0104  Oslo 

Stiftet 1932 


