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jeg innformere om at det vil bli holdt en
egen konferanse i Horten fra 4 til
5.april, se mer informasjon i bladet.
Dette er et samarbeid mellom
fylkeslagene i Telemark, Vestfold,
Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold.
Konferansen vil ta opp temaer som
angår sportsfiskere og yrkesfiskere, og
ønsker å starte dialog mellom de
forskjellige brukerne av Oslofjorden og
myndighetene. Målet er på sikt å få til
en bedre og helhetlig forvaltning av
fiskeresursene i fjorden.

FORMANNEN HAR ORDET.

Foreningen fikk en hyggelig julegave av
sparebankstiftelsen i slutten av
november, vi fikk tildelt 250 000 kr til
bygging av ny bu på Holmendammen.
Sammen med pengene fra salget av
Prethun, tror styret at vi er så godt som i
mål med finansen av ny bu. Nå er det
opp til kommunen å få fortgang i
behandlingen av byggesøknaden, og
styret har satt seg som mål å få til en
byggestart til sommeren. I den
forbindelse vil det bli et forholdsvis stort
behov for dugnadshjelp og jeg håper at
medlemmene vil stille opp om dette.
Håpet er at et oppgradert anlegg også vil
tiltrekke seg nye medlemmer og at
Holmendammen kan bli en resurs og
møte sted for sportsfiskerene i Oslo i
fremtiden.

Godt nytt fiskeår til dere alle. Takket
være den milde vinteren vi har hatt så
langt, har jeg allerede rukket å ta noen
kast i Oslofjorden. Dog med kun ett
napp som resultat, men uansett godt å
være i gang og det korter ned ventetiden
til våren og alt det innebærer. Samtidig
regner jeg med den milde vinteren er til
irritasjon for isfiskerene, og den stikker
også kjepper i hjulene for barnedagene
våre på Holmendammen.
2014 blir et spennende år for oss
sportsfiskere. Jeg tenker da på at NJFF
skal gjennomføre Sportsfiskets År med
start i mai, her blir det stort fokus på
sportsfiske og aktiviteter. Fylkeslaget
jobber med en fiskekonkurranse med en
stor hovedpremie, som forhåpentligvis
blir holdt i marka i juni som en del av
dette. Mer informasjon vil komme som
arbeidet skrider frem. Oslo Sportsfiskere
er også i prosess med å planlegge
aktiviteter som kan inngå som en del av
Sportsfiskets År, det vil komme mer
informasjon utover våren og i neste
nummer av Fast Fisk. For de av dere
som interesserer seg for Oslofjorden kan

Med dette ønsker jeg dere alle en god
fiskesesong i 2014.
Bare et kast til.
Mvh.
Geir H. Gundersen.
Formann.
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Klubbmøter
Oslo Sportsfiskere våren 2014
Alle møter avholdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66
Møtene begynner kl. 1900. NB ! Møtedagene er på tirsdager.
Møt opp og ta del i sosialt samvær og en prat om forsommerens fiskeplaner.
Vi søker å opprettholde en profil med interessante møter for alle i foreningen, unge og
gamle. Har du ideer til møteinnhold og foredragsholdere så si ifra, gjerne med et
debattinnlegg i FastFisk.. Uten tilbakemeldinger blir møtene bare slik styret tror er best.
Kvinner etterlyses fortsatt på møtene. De finnes i foreningen! Møtene våre er treffstedet
når vi ikke er på Holmendammen.
MØTER:
Tirsdag 28. Januar

”OFA og stemmeretten” / ”Artsrikt isfiske ”

Kl. 1800 er det forberedende møte til OFAs årsmøte. OFA-medlemmene
anmodes spesielt om å møte.
Vi vil fordele de 6 stemmene vi har på årsmøtet og diskutere evnt. forslag
fra foreningen til OFAs årsmøte 27.3
Kl. 1900 får vi besøk av Audun Skjølberg som vil kåsere om isfiske. Det
skulle vel være passende nå som kulda og isen endelig ser ut til å ha
kommet for alvor.

Audun Skjølberg er kjent skribent på nettet, tar masse flotte bilder og
fisker alle steder til lands og til sjøss på jakt etter nye fiskearter. Han har
over 100 arter loggført. Audun er også musikant med NM-tittel i
folkemusikk.
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Tirsdag 25. Februar

”Hva skjer med Holmenbua ?” ved Styret.

Vi fikk dessverre ikke den foredragsholder vi ønsket til februarmøtet.
Det gir oss imidlertid en kjærkommen anledning til å møtes for å snakke
sammen !
Ofte blir møtene bare å høre på og så gå hjem. Nå blir det anledning til å
informere fra styret om hva som skjer og høre fra medlemmene hva de er
opptatt av.
Spesielt er det behov for å informere om fremdrift av byggeprosjektet vårt.
Her er vi spesielt mottagelige for hvordan medlemmene ser for seg
bruksmønsteret av bua i fremtiden og har innspill til utforming og
planløsning. Intet er spikret (ha.. ha) ennå så løsningen antydet nedenfor
kan justeres. Økonomien i det hele er også verdt en diskusjon.

Holmenbua i fremtiden ?

Tirsdag 25. Mars

O.S. Årsmøte

Se innkalling annet sted i bladet. Husk fristen for innmelding av saker.
Det er 15. februar. Kom og si din mening du også om hvordan du mener
foreningen bør drives, hva vi skal bruke penger på osv.
Andre møter i mars
Andre viktige datoer å merke seg
OFA – årsmøte
torsdag 27. mars
Haraldsheim

NJFF fylkeslagets årsmøte
tirsdag 18. mars
Linderudbanen
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Klubbaktiviteter våren 2014 (i tillegg til møtene).
Nedenfor finner du en summarisk oversikt over aktivitetene som foreløpig er på planen
for våren. Mye vil dreie seg om barn- og ungdom i mars måned (pilkeskoler og
familiedager på isen). Når det blir varmere i været vil nok mye av aktivitetene være
knyttet til Holmendammen.
Årets sommerturen er på planleggingsstadiet. Det blir kanskje i Alvdal nær Savalen i
uke 30. Saken bearbeides med grunneier. Følg med på nettet hvor og når det blir. Selv
om deltagelsen i fjor var laber gjør vi et nytt forsøk på på samle noen til fellestur.
Datoer og aktiviteter KAN bli endret. Spesielt isfisket er vanskelig å forhåndsbestemme da det er væravhengig. Spesielt i år har isen kommet og gått etter forgodtbefinnende. Info om isfiske-aktiviteter finner du spesielt under fliken isfiske på nettet
www.oslosportsfiskere.no (se terminliste eller turer).
Følg ellers med på forsiden på nettsidene for å finne ajourført informasjon om andre
aktiviteter.

Februar
Pilketurer. En el. flere lørdag(er) / søndag(er) i februar/mars. Dette tar vi
på sparket pga. væravhengigheten. Følg derfor med på nettsidene. Vi,
dvs.Harald Hovde med våpendragere, vil også ringe til de vi vet er
interessert. Jarenvannet og Steinsfjorden er gode og populære steder for
pilke-utfluktene til klubben.
Klubbmesterskapet isfiske. Regn med en helg i februar. Følg med på
nettet. Tentativt blir det på Visterflo som i fjor. Kan også bli i slutten av
januar på et sted der det er is !!
Kontakt person Harald Hovde, mob. 90011573
Mars
I mars har vi diverse pilkeaktiviteter for skolebarn og andre på dagtid.
Harald Hovde organiserer det meste av dette, mens Stein Wines er kontakt
for pensjonist-gjengen som hjelper til med aktiviteter foreløpig berammet
til 11.2 – 13.2 – 25.2 –4.3 – 6.3 – 13.3 – 20.3 – 25.3
Familiedag søndag 16.3 på Bogstad eller Holmendammen.
Åpent for alle med barn mellom kl. 11 -14. Vi griller pølser og serverer
solbærtoddy og tar oss av barna med pilkeaktiviteter. Sne- og is-forhold
avgjør om vi tar dette på Bogstad eller Holmendammen.
Kontaktperson Geir Gundersen 97151079
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April
Sjøørret-tur til Langåra torsdag 24.4.
Båtskyss fra Volden i Asker ved 1630-tiden. Båt ordnes av Dan Otto
Isachsen fra foreningen. Påmelding til Stein Wines tlf. 99593755,
stein-wi@online.no
Dugnad på Holmendammen tirsdag 29.4
Som før i samarbeid med kommunen og Ris Vel. Det blir vanlige gjøremål
med å trimme busker og trær, rake løv og gjøre det trivelig rundt hytta og
omgivelsene. Kontakt sekretæren, Stein Wines tlf. 99593755,
stein-wi@online.no og si ifra at du kommer. Ta med rake om du har.
Dette blir forhåpentlig siste dugnad før rive- og gravearbeider påbegynnes
i juni med sikte på ny Holmenbu på sensommeren.

Mai
Sesongåpning på dammen tirsdag 6.5
Vi gleder oss igjen til mye felles hygge på dammen. Damåpning med
servering av Kaffe, vafler, pølser/brus. Til åpningen kommer Stram Line
og representanter fra Hardy.

Fluekastekursene er planlagt til dagene 7 - 8.5, 14 - 15.5 og 21– 22.5 .
Annonsering på nettet. Se mer i neste nummer av FastFisk..
Kurset 21-22.5 er spesielt beregnet for kvinner og ungdom.
Instruktørene vil bli kontaktet. Geir Granli vil ha en instruktørsamling i
god tid før kursene for felles gjennomgang og samordning av
kursinnholdet.
Familiedag søndag 11.5 på Holmendammen. Åpent for alle med barn
mellom kl. 11 -14. Vi griller pølser og serverer solbærtoddy og tar oss av
barna med fiskeaktiviteter.
Kontaktperson Stein Wines, 99593755
”NM i fluekasting blir arrangert på dammen helgen 24-25.5 .
Castingforbundet i samarbeid med OS.
Juni
I Juni starter etter planen grave og byggearbeider. Adkomst bryggene blir
da kraftig forringet, men skal være mulig å benytte.
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Juli
Klubbtur til Alvdal / Innundalen uke 30 (19 - 26. juli).
Styret jobber med en avtale med grunneier i et interessant område nær
Savalen. Vi tenker oss fleksibel deltagelse i løpet av uken. Bilvei helt frem
til stedet. Følg med på nettet om endelig avgjørelse og påmelding.

Oppsummert (følg også med på nettet).
28.1
25.2
25.3

Medlemsmøte på Tåsen (Møte om OFA i forkant)
Medlemsmøte på Tåsen
OS. Årsmøte på Tåsen

16.3
11.5

Familiedag på Bogstad
Familiedag, Holmendammen

25.4
29.4

Sjøørrettur Langåra (fra Vollen i Asker),
Dugnad Holmendammen

6.5

Damåpning Holmendammen

7-8.5
14-15.5
22-23.5

Fluekastekurs-1, dammen
Fluekastekurs-2, dammen
Fluekastekurs-3, dammen (kvinner og ungdom)

19-26.7

Sommertur . Vi drar antagelig til Alvdal.

Holmendammen er bortleid følgende dager til Stram Line:
Lø/sø
Lø/sø
To

3.5, 4.5,
7.6, 8.6,
12.6
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere
Tirsdag 25. mars 2014 kl. 1900 (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
- Diskusjon om Holmendammen. Vedtak om økonomisk ramme
for byggeprosjektet.
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:
Nestleder (Geir Granli)
Kasserer (Erik Andersen)
Styremedlem (Kjell Grønningen)
Suppleantene (Espen Mykløen, Hallvard Lid, Viggo Kristiansen)
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 medlem Norvald Langeteig kontaktes.
Vedtektene som sist ble endret 21.3.2010 sto sist på trykk i nr. 2 / 2010. Fås på
anmodning.
Styret
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Holmendammen. I tillegg har arbeidet
med å oppøve interessen for fiske blant
barn og ungdom vært prioritert.
Arbeidet med nye websider har måttet
vike for oppgavene med salg av
Preuthun, byggeprosjektet på dammen,
kastekurs og annet.

STYRETS ÅRSBERETNING
FOR 2013
Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2013
bestått av
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Geir Gundersen
Geir Granli
Erik N. Andersen
Stein Wines
Kjell Grønnmingen
Tor-Egil Holmen

Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Viggo Kristiansen
Espen
Hallvard Lid

Representasjon
Blant klubbens medlemmer sitter John
E. Dahlen som medlem 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 er også med i Fylkeslagets
fiskeutvalg og varamedlem i styret.
Stein Wines er med i OFAs valgstyre.

Det ble i 2013 avholdt 11 styremøter,
og 73 saker ble behandlet. Dette var
nær opptil forrige år som var et aktivt år.
Spørsmålet om Holmenbuas og
Preuthunhyttas fremtid har også i 2013
vært styrets viktigste sak gjennom året.
Styrets arbeid for å realisere foreningens
ønsker om å konsentrere virksomheten
omkring et oppgradert Holmendammen
har båret frukter siste år. Preuthunhytta
er solgt for en hyggelig pris og
Stiftelsen Sparebanken DnB har bevilget
et betydelig beløp til prosjektet.
Finansiering av ny Holmenbod er
dermed langt på vei på plass med den
støtte som er gitt og fond som er bygget
opp.
Vi har også fått positiv respons fra
kommunen i den praktiske videreføring
av byggeprosjektet og etableringen av
bruksrett til grunnen og eierskap til
byggemassen. Styret arbeider videre
med saken.

Medlemmer
Medlems-tallet i foreningen er for
nedadgående . Ved årsskiftet var vi 234
medlemmer mot 250 i fjor og 281 året
før. Dette er foruroliggende lavt og ikke
ønsket fra styret. Vi mister inntekter og
evne til å holde ønsket aktivitetsnivå om
dette fortsetter.
Vi ønsker flere unge som kan fornye
foreningen og bringe inn elementer som
kan gi oss nytt driv og målsettinger som
rimer med det som yngre fiskere er
opptatt av. Styret har ikke fått gransket
årsaker til frafall slik vi ønsket. Vi vil
gjøre dette i 2014 og følge opp tettere
nyinnmeldinger. Aktive henvendelser til
frafalte medlemmer med tilbud om
fornyet medlemskap vil bli gjennomført.

Klubbmøter
Vi har som tidligere år avholdt 6
klubbmøter inklusive julemøtet og
årsmøtet . De faglige møter har vekslet
fra Brunørretfiske (metoder og utstyr)

Aktiviteten i styret har vært høy. Styret
har lagt vekt på arbeidet med
finansiering av og oppgraderingen av
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v/Tommy Egra, Ørretfiske i Nordmarka
v/OFA-entusiastene Harald Otterholt og
Rune Hansen, Fluefiskeopplevelser
fjernt og nært v/ Morten Harangen, til
Vegars Paulsens opplevelser under 10
måneder i Canadas villmark. Gode
innholdsrike møter.

Aktiviteter i 2013
Årets program var som vanlig ganske
omfattende. Enkelte ting ble ikke
gjennomført grunnet spesielle
omstendigheter, men ikke i samme grad
som forrige år da mye ble avlyst. Styret
mener det er viktig å ha et godt og bredt
tilbud til medlemmene og som faktisk
gjennomføres.
Det er imidlertid fortsatt skuffende å se
hvor få som benytter seg av tilbudene.
Om dette fortsetter vil styret måtte
revurdere aktivitetstilbudet og nivået.

Møtene har vært brukbart besøkt av 22 –
28 medlemmer, men styret ønsker større
respons blant medlemmene når man
legger seg i selen for å holde et høyt
nivå på møtene med et innhold som vi
mener bør treffe et bredt publikum. Det
har igjen vært diskutert å la møtene
være åpne for andre og invitere
medlemmer fra nære foreninger som det
kan være naturlig å samarbeide med.
Dette har vi foreløpig ikke fått realisert.

Fluekastekursene ble vesentlig bedre
besøkt i 2013 enn tidligere år.
Påmeldinger dryppet inn på nettet
allerede fra tidlig på året. Vi unngikk så
vidt å måtte ha ventelister. Isteden ble
det opprettet et tredje kurs.

Julemøtet holder nivået nok en gang.
Årets innholdsrike bord ble berømmet
av flere som enda bedre enn fjorårets.
Mange gode ”leverandører” skal ha takk
for innsatsen. I år hadde vi på
programmet et kåseri v/ Steinar Paulsen
om sportsfiskeråret 2014. Det var
interessant og skapte mange spørsmål,
men kunne nok vært kortet inn en del.
Julemøtene har plass (og mat) til flere
deltagere enn de trauste gjengangere i
underkant av 30 medlemmer (i år 26
stk.). Styret anmoder medlemmene om å
ta del i fellesskapet ved neste korsvei.

Geir Granli gjorde igjen en god jobb
med å organisere den lille men sterke
instruktørstaben. Geir er autorisert
fylkesinstruktør og har begynt arbeidet
med å bygge opp kompetanse og
omfang av instruktører. Vi venter å få
glede av dette allerede i 2014.
Nytt av året var Fylkesmesterskapet i
fluekasting med innlagt OS-mesterskap
som ble arrangert på dammen etter
initiativ fra OS. Dette ble fint
gjennomført men med skuffende få
deltagere. Åge Larsen seiret
sammenlagt. Mesterskapet er allerede
satt på planen for 2014.
Vi er takknemlige for den gode jobb
instruktørene våre gjør og det
omdømme de skaper for våre kurs.

På et særdeles rolig årsmøte deltok kun
15 stemmeberettigede deltagerne.
Samtlige på valg ble gjenvalgt ved
akklamasjon. Styret minner om at
årsmøtet er stedet man kan hjelpe styret
med å holde en ønsket retning for
foreningens virke gjerne med forslag til
fornyelser.

Årets klubbmesterskap i isfiske på
Visterflo ble igjen vunnet av Anders
Wold. Vi gratulerer.
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vurdere i hvilket omfang man skal gi et
bredt tilbud til alle.
Nyetableringen av ”Årets fisker” ble
ingen udelt suksess. Vi gratulerer
imidlertid Olav Kristiansen med tittelen
årets fisker og resultat 16,5 kg. i
lakseklassen. Anders Wold tok prisen i
Åpen klasse for en 7,7 kilos gjedde.
Begge ble behørig hedret på julemøtet.
Vi håper på større deltagelse i 2014.
Fast Fisk
Fast Fisk kom som normalt ut med tre
nummer. Bladet følger den
redaksjonelle linje som ble etablert for
12-13 år tilbake. Styret mener bladet
fortsatt har sin berettigelse inntil nye
Web-sider kan overta mer av det
dagsaktuelle stoff. Det har også i år vært
diskutert å redusere til kun to nummer
pr. år. Dette kan bli aktuelt.

Åge Larsen, vinner av Fylkesmesterskapet.

Dugnadene både på Preuthun og
Dammen gikk greit . Mange var med i
det fine været på dammen og det
viktigste på planen ble gjort. På
Preuthuns siste dugnad trosset 4 mann
det dårlige været men fikk gjort 7 av 11
punkter på planen.

Redaktøren har i 2013 igjen fått
nødvendig hjelp med fine bidrag fra
både styremedlemmer og andre
medlemmer. Disse skal ha takk for å
holde bladet på et nødvendig interessant
nivå. Redaktøren ønsker kontakt med
enda flere medlemmer som kan bidra
med stoff. Ideer til fornyelser mottas
med takk da redaktøren føler at arbeidet
med bladet blir noe rutinepreget.

For øvrig: Stor takk til alle som har stilt
opp på kurs, dugnader, som
foredragsholdere, på barnedager,
turarrangementer og andre aktiviteter.
Det er som alltid dere som stiller opp
som driver foreningen. Vi fremhevet
ifjor pensjonistgruppen som ble satt i
system gjennom Hallvard og Norvalds
initiativ og med Harald Hovde som
sentral støttespiller.
Vi vil igjen berømme dette arbeidet som
ser ut til å ha satt seg og som er best
synlig for isfiske-aktivitetene med barn.

Preuthun hytta
Det har vært begrenset besøk på hytta i
år, noe som er forståelig ut fra den
planlagte avvikling av hytta.
Vårens dugnad var OK og nødvendig
for å få ryddet og kastet og gjort hytta
mest mulig attraktiv for salg. Mer arbeid
ble utført på sommerstid av utpekte
enkeltpersoner .

Fellesturene i løpet av 2013 ble
gjennomført etter plan men med svært få
deltagere.
Femundsturen ble gjennomført med kun
2 personer. Det virker som det er svært
få medlemmer som har glede av
fellesskapet på slike turer. Styret vil
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I august ble forberedelser til salg gjort
etter de positive signaler styret fikk fra
kommunen i august om nybygg på
Holmendammen. Salg av hytta ble
gjennomført raskt og effektivt etter
visning 25.8. Oppnådd pris 770.000
(brutto) var bedre enn forventet.
Formann og kasserer sto for prosessen i
samarbeid med Megler-1 på Gran.

Castingforbundet arrangerte siste
konkurranse i Guideline cup på dammen
i månedskifet august/september. Det var
vellykket. Godt gjennomført an NCF
men kunne vært bedre planlagt og
forberedt fra OS side mht. vakttjeneste
og catering.
OS klubbmesterskap i fluekasting ble
holdt på dammen 27. august som del av
Fylkesmesterskapet. Vi gratulerer Åge
Larsen som vinner av mesterskapet. Han
tok sitt 3. napp i Johnsens pokal.

Diverse historisk materiale i hht. en liste
på 39 objekter er tatt vare på.
Mesteparten av dette er kjørt til lagring
på loftet til OFA , på anlegget i
Sørkedalen.

Vi hadde også et populært kastekurs for
Norgesgruppen i august som gav gode
inntekter. Styret vil søke flere slike
arrangementer som vi har gode
forutsetninger til å gjennomføre på en
god måte.

Holmendammen
Bryggene og et brokar var utsatt for
frost og issprengning på vinteren. Dette
ble utbedret såpass at kastesesongen
kunne gjennomføres som planlagt. Før
sesongen 2014 må noe mer gjøres og
styret har planlagt en rettet dugnad mot
nordre brygge til vinteren.

Frifond midler. Til barn – og
ungdomsarbeid. NB
Barn- og Ungdomsarbeid er et
satsningsområde for foreningen. Det er
viktig å oppøve interessen for fiske og
friluftsliv blant de unge. Dette er også i
tråd med foreningens vedtekter. NJFF
bidrar med betydelige midler for denne
type arrangementer og OS er takknemlig
for bidragene som gjør vår satsning
mulig. Overskuddsmidler avsettes til
fremtidige satsninger som barn- og
ungdom vil få glede av.
I år er det brukt gode penger til nytt
utstyr, premier og reklamering

Bua var ikke noen fryd for øyet i 2013
og alle vet at noe må og skal gjøres.
Styret regner med at byggearbeider
igangsettes i juni 2014.
Finansiering er klar etter salg av
Preuthun og bevilgede midler fra
Sparebankstiftelsen DnB (250.000).
Samarbeidet med kommunen begynner
å virke.
Aktiviteten på dammen i år var bra, men
vi så vel en tendens til færre folk på
tirsdagene. Det var heller ikke så mange
som i fjor som holdt sesongen langt
utover. Ingen tekniske problemer med
bua eller omgivelsene, bortsett fra
drenering av nære småbekker.
Kommunen har lovet utbedring..

Samarbeidet med skoler og barnehager
gikk i år veldig bra med god
organisering fra vår side etter modellen
med pensjonistgjengen og Harald Hovde
som kursgeneral. En rekke gode kurs
ble gjennomført. Det kan imidlertid se
ut som vi har lagt oss på et litt ambisiøst
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nivå med antall kurs. Det er innimellom
vanskelig å få gjennomført alt grunnet
lumske is- og værforhold. Men i år må
vi si oss fornøyd.
Noen åpne dager i enkelte helger har
riktigtnok vært dårlig besøkt, herunder
familedagene. Styret må vektlegge å
reklamere mer aktivt for disse tilbudene.

med tiden så vil vi vanskelig kunne
fornye medlemsmassen og tilfredstille
etablerte medlemmer og publikum med
oppdatert informasjon.
Økonomien
Økonomien har vært stabil i 2013.
Bevilgningene fra NJFF til barn- og
ungdomsarbeid gjør oss i stand til å
drive godt å på dette viktige området.
Midlene fra Grasrotandelen
kompenserer stadig for mindre
kontingentinngang. Takk til alle de 36
bidragsytere.
Kursinntektene økte sterkt i forhold til
tidligere år og dekket økte driftsutgifter
både på Holmenbua og Preuthun. Økte
Preuthunutgifter skyldtes mye ”pynting
av brura” og strømutgifter for redusert
fukt i kjeller. Totalt ser det ordinære
driftsresultat ut til å balansere.

Vår aktive pensjonistgruppe som driver
gjennom aktivitetene til glede for de
små og litt større skal ha stor takk for
sin innsats. Dette blir det nye
sportsfiskere av og vi har troen på at vi
gjør det rette ved å prioritere denne type
aktiviteter.
Foreningen kan som det allerede er sagt
forbedre annonsering og markedsføring
av aktivitetene ytterligere.
Gratis fluekastekurs for ungdom (takket
være frifondmidlene) ble også i år godt
benyttet.

Vi har ved salg av Preuthun
ekstraordinære inntekter på om lag
770.000 og extraordinære utgifter på om
lag 80.000. Dette tilføres
Holmendammen fondet som skal
finansiere byggeprosjektet på dammen.

Informasjon /
www.oslosportsfiskere.no
De nå gamle nettsidene fra 2003
fungerer fortsatt, men skriker egentlig
etter fornyelse.
Vi har senest på slutten av året hatt
virusangrep som har vært mulig pga.
gammel ikke fornybar kode. Det er
svært viktig å få gjort noe med dette. En
nødløsning er pt. etablert.

Med gode inntekter, midler fra
Sparebankstiftelsen DnB som mottas i
2014 og fondsavsettinger, ser vi oss i
stand til å realisere byggeprosjektet på
dammen langt på vei dit vi ønsker. Vi
vil ha drøye millionen å bygge for. Om
mulig vil vi avsette noen reserver som
vil gjøre vår likviditet slik at drift av
foreningen kan gå normalt selv med et
igangsatt byggeprosjekt.

Nye nettsider må prioriteres i 2014. Det
er mulig vi må bite i gresset å betale en
del for dette, noe vi hadde ønsket å
unngå og fått ordnet med selv. 2013 gav
imidlertid ingen fremdrift.
Vi gjentar at det bare er å innse at uten
fornyede nettsider som lever og er i pakt

Styret.
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Rapport fra turkomiteen 2013

Sommertur Femunden.

I årsmeldingen skrives det at de
tradisjonelle turene ble avholdt også i
2013. Det er sant bortsett fra Sik turen
til Preuthun. De andre turene ble
gjennomført med en deltagelse som ikke
er foreningen verdig. Styret må vurdere
om det har noen hensikt å legge såpass
mye arbeid i aktiviteter som ikke blir
benyttet.

I FastFisk no 3 i år har dere lest
beretningen om bror min og jeg. Fin tur,
svært lite fisk
og flere avlyste påmeldinger. Tur for
2014 er ikke endelig bestemt, men
Alvdal / Innundalen utredes.
Harrturen til Trysil - Øråneset camping.
Kun 4 hygget seg i Trysil under bedre
værforhold enn forrige året. 60-70 harr
ble det mellom regnskurene.

Pilkemesterskapet Visterflo 26.1
Gjennomført for den harde kjerne under
vindfulle og utrivelige forhold. 8 mann
deltok. Anders Wold ble mester i år
igjen. Han er ivrig den gutten !
Mesterskapet burde nok vært bedre
annonsert for å nå flere.

Siktur til Preuthunhytta
Avlyst grunnet liten interesse. Vi antar
det primært skyldes at Preuthun er solgt
og at opplegget dermed ble noe
haltende. Sekretæren dro på egen hånd
og tok 11 pene sik. Vi har hørt rykter
om at Harald Julsrud hadde en
tilsvarende tur med lignende fangst.
Selv om hytta er solgt er det fortsatt mye
fin sik i Skjerva.

Pilketurer for øvrig
Den standhaftige gjengen av ivrige
pilkere har vært land og sjø rundt også i
2013. De har utviklet et fint sosialt
fellesskap , men vi tror de gjerne tar
imot flere interesserte ! Harald Hovde er
primus motor for de isglade.
Isfiskesidene på nettsidene våre er et
godt sted å begynne om man vil vite mer
og delta. Her finner man både
terminlister og resultater fra turer og
konkurranser.

Sjøstrand
Om ikke annet så tok sekretæren en grei
torsk på 1,3 kilo. Men det var det hele.
Var vi 6 mann ? Noe sånt. Fint og
sosialt ved bålet. Og en hyggelig prat.
Men det ble ikke mye fisking. Vi savnet
flere av de faste.

Sjøørret tur, Vollen i Asker
Dan Otto Isachsen fikk ordnet tur igjen
tross motortrøbbel med båten. Vi var vel
en 10 stk. som ble satt i land her og der i
nærområdet til Vollen. Vi fikk til dels
mye småtorsk og det ble også sjøørreter.
Mao. en bra tur som vi gleder oss til
også i 2014. Vi håper Dan Otto får båten
på vannet.

Stein Wines
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OFA - 2013
OFA har i 2013 hatt et år på det jevne, når det gjelder fiske i marka. Bra fiske på
forsesongen, når den endelig kom i gang. Kald vår.
Sommeren ble varm med mye varmt vann. Høsten bleogså fin, med mye fint vær og lite
nedbør. Stamfiske kom derfor forholdsvis sent i gang. Men på ”vår” side, vestsiden,
Heggelia og Langvannsdraget, ble det et veldig bra stamfiske. Vi leverte mye fin rogn
og melke til anlegget i Sørkedalen.
Mangeårig anleggsbestyrer Hellik Råen, sluttet i OFA 1. juli. De 3 som er igjen i
Sørkedalen fant ut at de ville prøve uten ansettelse av ny anleggsbestyrer. Til nå går det
fint. De er fornøyd med situasjonen, selv om det blir mer å gjøre på de som er igjen.
Dag Øyvind har tatt mye av rollen etter Hellik. Men de sparer OFA for utgifter til en
ansatt, og det kommer godt med for fiskekortsalget svikter en del hos oss, som ellers i
landet.
Det er bra 2014 blir sportsfiserens år. Det skal starte 10. mai. Da må vi mobilisere alle
mann.
I Akerselva går det sakte fremover. Det ble satt ut mange tusen laksunger og sjøørret i
elva i 2013. Laksetrappen i Nedre Foss er også snart ferdig. Det blir spennende
etterhvert som det kommer fisk tilbake. Kreps ble også flyttet fra Maridalsvannet og
ned i elva. Nå håper vi på noen utslippsfrie år !
Takk for innsatsen i 2013 !
Erik N. Andersen.

Nedenfor ser vi Hellik i aksjon med et knippe settefisk og et snapshot fra fjorårets
stamfiske der Erik stryker et eksemplar av ørret med mye bra rogn.
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Min bønn til den som bestemmer over
været er enkel og grei og skulle ikke
være for mye forlangt.
Den femtende juni 2014 foreslår jeg
følgende vær på ca 300-500 meters
høyde i Nordmarka:
Temperaturen skal ligge på ca 20 grader
og det skal maksimalt blåse en til to
sekundmeters vind fra sør. Det skal
være varierende skydekke med enkelte
korte regnbyger av typen dusk. Denne
litt tørrfuktige lufta skal holde seg til
langt ut på kvelden og klokka 21.00 skal
det så bli totalt vindstille så de
kvinnelige vulgataspinnerne kan komme
seg ut på vannet for egglegging. Dette
været vil føre til vakfest, ørret i panna
og lykke langt inn i sjela.
Så kom igjen `a værguder!

Søte drømmer om 2014
- vakets år!

Kjell G.

De siste sesongene har vært ganske så
trøblete for oss fluefiskere som
tilbringer mer tid enn det som kanskje
fornuftig er i skogene i og rundt
hovedstaden.
Vind har ødelagt mye i juni som er den
desidert viktigste måneden når det
gjelder klekkinger og sverminger.
Hvem har ikke opplevd perfekte forhold
når man står opp om morran for så å se
vinden rase over vannet med en gang
det nærmer seg klekketid klokka 11.00 ?
Irriterende er fornavnet, ødeleggende er
etternavnet.
Selvsagt kan man ha et godt fiske også
med mye vind tilstede, men det var dette
med det visuelle da, å oppdage selve
vaket, se hvor det skjer og når det skjer,
og om å gjøre det riktige i disse gitte
situasjonene.
Greit nok å pælme ut en flue på måfå og
håpe på det beste, noen ganger kan
faktisk det også gi fine resultater, men
meninga med tørrfluefiske er nettopp å
ha en plan, noe som er vanskelig å ha
hvis man ikke helt veit hva som foregår.

Mitt favorittvann i Nordmarka, som
inneholder Marginata, Vespertina,
Vulgata i tillegg til sporadiske
sverminger av forskjellige typer maur
samt brukbare mengder fjærmygg er et
meget vindutsatt vann som ofte gjør
fiskinga til en prøvelse enten man kaster
fra land eller flytering.
Ellers fine fiskedager blir helt ruinert
når kastene kommer fra nord eller sør
som de stort sett gjør.
Ikke kan jeg sette opp vindskjerm heller,
ei heller er det viker som gir le for
vinden, nei dette er et avlangt vann med
åser mot øst og vest, akkurat der hvor
vinden sjelden kommer fra, ganske så
typisk.
Men jeg har en plan...
Mandag 2.juni tar jeg bilen og kjører
opp til Damtjern, parkerer og betaler,
slenger sekken på ryggen og sykler
nedover mot Storflåtan.
Etter å ha passert gården på østsida tar
jeg veien opp mot Langtjernet hvor jeg
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setter fra meg pedaldoninga etter noen
svette kilometer med motbakker.
Nå kan fisketuren starte.
Første dagen tilbringes her oppe hvor
jeg fisker i både små og i litt større vann
og teltet slås opp ved Fagervann.
En herlig fiskedag krones med en
vakker ørret på seks hekto som ivrig
slurpa i seg min Marginata imitasjon av
typen klekker.
Elg fikk jeg også besøk av, men jeg
slapp den ikke inn i teltet. Jeg sover som
et barn og drømmer om flere sterke
naturopplevelser.

fleste er relativt beskjedne av størrelse,
men det gir fin sport, som det jo heter.
Utpå ettermidagen ankommer jeg igjen
sykkelen oppe ved Langtjernet og kaster
meg utfor bakkene ned mot Flåtane.
Denne gang tar jeg til venstre og suser
av gårde ned mot Vesleflåtan. Før jeg
kommer dit stopper jeg ved Bleiksjøen
for en liten pust i bakken. Jaggu meg
vaker det ikke freskt like utenfor
torvkanten, det nærmest koker av
bitevillig ørret. Årsaken er åpenbar, her
har det vært maursverming!
Jeg knyter på en flyvemaur i størrelse 16
på 0.14 spiss og legger flua midt i
festen. Det sier umiddelbart bang og
avgårde stikker fisken, dette er ingen
smågutt. Femten minutter og diverse
hjertestans etterpå ligger en vakker
hannfisk på 8 hekto og spreller i håven.
Middag!

Dagen etter slenger jeg sekken på
ryggen og beveger meg i retning Spålen
søndre og Hundtjernet, teltet slås opp
ved sistnevnte vann, på den lille fine
høyden i sørenden. Været er fint og
fisken vaker på vespertina og svart
skogsmaur.
Jeg setter tilbake de fleste, men to
rakkere på 350 gram blir med opp i
panna og gjør meg god og mett, man
kan ikke bare leve på havregrøt og real
turmat heller, litt kjedelig blir det også.

Mett og fornøyd sykler jeg oppover mot
bilen mens junikvelden nærmer seg
slutten, etter nok en vellykka utflukt
inne i OFA-land. Helt alene var jeg,
traff ikke på et eneste menneske på tre
dager.
Så får vi se da, om det går som jeg håper
når vi kommer til juni måned.
Ha en fortreffelig fiskesesong!
Og død over vind og drittvær.

Neste dag setter jeg kursen ned mot
mine gode gamle favorittvann Tvetjerna
og teltet settes opp ved det nordre. Her
var det definitivt bedre fiske før, men
hvem kan klage over sprelsk
halvkilosfisk som vaker på fjærmygg en
vakker junikveld? Jeg tar opp en fra det
søndre, en mørk mystisk myrfisk som
smaker akkurat sånn som en fisk med
hvitrosa kjøtt skal smake.
Litt sært med andre ord, men himmelsk!

Kjell Grønningen.

Onsdagen er kommet og kursen settes
nordvestover, men først skal jeg friste
lykken i kulpene øverst i Spålselva, der
står det mange fine ørretter selv om de
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noen år seinere, da jeg var på en stor
veg-konferanse i Kuala Lumpur, som
forresten betyr noe sånt som det
”grumsete åmøtet”. Iallfal møtes to
veldig møkkete elver akkurat i denne
storbyen. Der så jeg mange som sto og
fisket. Og de fikk fisk, som de tok
forsiktig av kroken og puttet i et nett
som lå nede i vannet. Når de så skulle
hjem, heiv de nettet på sykkelen og
tråkket av gårde så fort de kunne. Jeg
spurte hvorfor, og fikk høre at det gjaldt
å komme hjem uten at fisken døde for
der lot de den gå i ei balje ei uke eller
så, mens de matet den med brødsmuler o
l.. Dermed forsvant gjørmesmaken !
Men tilbake til Zambia ; der fisket jeg
også to typer afrikansk catfish, en vanlig
og en breikjeftet (= wundu). Ingen av
dem er noe særlig utseendemessig, men
gode matfisker likevel. Noen fikk jeg på
kastesluk, men den største wunduen tok
jeg på en stor krok agnet med en
kjøttbit. Den lå stille på bunn med
stanga i en stangholder i båten, mens jeg
fisket aktivt med kastesluk etter ”tiger” i
samløpet mellom flodene Kafue og
Zambezi. Plutselig gjør båtmannen meg
obs på at stanga bøyer seg kraftig i
stangholderen. Jeg tar tak i den og gir
tilslag. Deretter følger et kvarters fight
innen jeg kan kleppe en wundu på vel
12 kg.!
For øvrig fikk jeg flere fiskeslag i
Zambia som jeg ikke engang vet navnet
på, men den rareste av dem alle var en
såkalt bottleneck fish, og den så virkelig
ut som en flaskehals, og hadde hodet i
tuten! Uvanlig slimete var den også,
men etter koking smakte den OK.
Etter Zambia-oppholdet jobbet jeg med
internasjonale saker i Statens vegvesen.
Da blei det igjen flere turer til Afrika
med fiske etter de samme fiskeartene.
Vil derfor bare nevne en episode – fra

Jorden rundt med fiskestang.
(3. og siste del)

Harald Julsrud

Som før fortalt har jeg reist mye, men
aldri dratt til utlandet for å fiske, likevel
har jeg alltid hatt fiskestanga med når
det har vært mulighet for å svinge den.
Etter nesten 12 år i Turistforeningen,
gikk turen til Zambia med toårs oppdrag
for NORAD. Der blei det muligheter for
fiske etter mange ulike arter. Det mest
spektakulære fisket var etter tigerfisk.
Makan til figther har jeg ikke opplevd.
Jeg fikk mange, men alle de største sleit
seg ! En gang tror jeg at jeg hadde på
samme 3-kilos fisken tre ganger like
etter hverandre, og at den bare holdt
sluken i kjeften for så spytte den ut da
jeg skulle til å håve den. Iallfall virket
det slik, men det kan naturligvis ha vært
tre forskjellige ”tigere” av samme
størrelse. Tigerfisken er en typisk
rovfisk. Det samme er såkalt afrikansk
pike, som slett ikke er noen gjedde.
Både tigerfisk og afrikansk pike har
forresten fettfinner. Noen skandinaver
mente derfor at de tilhører
laksefamilien, men det stemmer slett
ikke.
Ellers var det mest ulike arter av tilapia
jeg fisket i Zambia – utmerkede matfisk
alle, bare de ikke ble fisket i grumsete
vann etter regntidas flom. Det får meg
til å minnes en episode jeg opplevde
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Botswana. Rundt hovedstaden Gaborone
er det veldig tørt, men byen har
vannforsyning fra et reservoar som
fylles opp hver regntid. For fiske her
kunne man kjøpe fiskekort ! (Hva med å
få til det samme i Maridalsvannet ?)
Ettersom dammen lakk, pumpet de
lekkasjevannet opp igjen i reservoaret.
Akkurat der ble det som et lite inn os –
fin fiskeplass. Der tok jeg noen svære
vanlige afrikanske catfish.
Jobben i Vegvesenet brakte meg også til
andre deler av verden. En gang blei jeg
noen dager etter de andre i Costa Rica
og fikk bli med på dorgetur etter storfisk
i Stillehavet der. Det blei verken saileller swardfish på oss. Men jeg dro da
om bord en 15 kilos dorado. Jeg fisket
sammen med en kar fra Canada. Da
nordamerikanere er dårlig likt i latinAmerika, gjorde jeg skipperen
oppmerksom på jeg ikke var gringo,
men noruego. Da han nikket
aksepterende, måtte jeg jo spørre om
han visste noe om vårt land. Jo da
”anzuelos mustad” (Mustad-kroker)
kjente han godt!
En annen gang var jeg med
vegdirektøren og fem vegsjefer til Chile,
som tilrettelegger og oversetter/tolk.
Dette var ledd i et samarbeid med
vegvesenet i Chile. Da de var dratt
hjem, bevilget jeg meg ei ukes
fiskeferie. Dessverre var fredningen
inntrådt i sør-Chile, dit jeg helst ville
reist. Derfor havnet jeg i Region de los
Lagos (Sjø-fylket). Da jeg kjøpte
fiskekort, ble jeg skuffet over å lese der
var det fang og slipp som gjaldt, og ga
uttrykk for det. Da svarte de at det var
for gringos-ene. Jeg var kjapp med å
presisere at jeg ikke var gringo, men
noruego. Da lo de hjertelig og slo meg
på skulderen ! Det var tydelig at dette
gjaldt verken for dem eller meg. Dagene

gikk uten de store fangstene. Jeg fikk
noen mindre regnbueørreter så jeg
hadde til maten.
Så siste dagen jeg var der, ga vegsjefen i
Sjøfylket beskjed til han som var
vedlikeholdsansvarlig i det området jeg
var, om å kjøre meg til den beste
fiskeplassen han visste om. Det skulle
føre til den flotteste fiskeopplevelsen jeg
har hatt utenfor Norge. Han kjørte meg
opp i ”ingenmannsland” mellom Chile
og Argentina. Dvs. vi passerte pass- og
tollkontrollen på chilensk side og
fortsatte opp mot vannskillet og grensa.
Der lå et vann i utrolig flott natur. På
nordsida en tinderekke med nysnø på
toppene og på hi side tronet den
symetriske kjeglen til Volcan Lanin,
snøkledd den og. Langs breddene sto
løvtrær med høstfarger og det vakre,
sjeldne bartreet, anaucaria, badet i
kveldssola. Riktig et lite shangri-la!
Første stedet jeg ble satt av, ved innoset,
var det dessverre langgrunt og dårlige
fiskemuligheter. Men like før vi måtte gi
oss for dagen, fikk jeg sjansen til å
prøve fra en odde der det var dypt
utenfor. Dessverre var det ikke baksleng
for fluekast her, men etter kort tid gikk
en riktig rugg av en regnbue på sluken.
Det ble en spennende kamp med fisk og
vanskelig sivkant før jeg endelig kunne
vippe ruggen opp i den lille ”rackethåven” min. Først da jeg løftet den opp
av vannet skjønte jeg hvor stor den var –
en kubbe på 67cm og 3,2kg! Den
største ørreten jeg til nå har fått på
stang.
Også når jeg har vært på sol- og
badeferier har jeg hatt fiskestanga med.
Det gjelder f.eks turer til Kapp Verde og
Kanariøyene. På Kapp Verde fikk jeg
bli med en lokal fisker ut i det store
Atlanterhav. Vi ankret opp og lå og
pilket – dvs. pilke trengte vi ikke for
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dønningen sørget for nok bevegelse opp
og ned. Vi brukte en tung pilk og hekle
(harpe), og vippet over ripa en haug med
små røde, velsmakende uerliknende fisk.
Videre fikk vi flere typer tunfisk, men
ingen store. Dessuten fikk vi noen rare
åler, murrey-ål. De har noe som likner et
nebb med sylkvasse tenner så de
innfødte hadde med seg et balltre for å
ta livet av dem før kroken ble fjernet.
Men en delikatesse var de.
Apropos rare fisker så har jeg både på
Kapp Verde og på Grand Canaria fått en
liten fisk med hode som en øgle og

lange brystfinner. Skulle tro det er en
overgangsform mellom fisk og øgle –
like før de krabbet på land. Sprek var
den i forhold til størrelsen og spiselig,
men tørr.
På Kanariøyene har jeg også fått en
annen raring på kastesluk – en lang
slank fisk med øynene ”på stilker” dvs.
at de bulet veldig ut fra hodet.
Betjeningen på hotellet visste ikke
navnet på den, men at den var spiselig
og tilberedet den for oss.
Harald Julsrud

Harald med stor ørret.
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Vi går langs en smal skogsvei. Den
har spor etter et par skiløpere.
Grantrærne langs veien står tafatte
under tyngden fra all sneen. Harespor
snor seg over tuer og myrer. En rev har
snust et par ganger rundt en
tømmerkoie, har ikke funnet noe å
glede seg over og er ruslet tilbake den
vei den er kommet.
Det er tungt å gå på ski i løs
sneen. Stillheten er intens. Det er som
om stor-skogen er blitt lammet av all
sneen, som om vinteren er kommet for
tidlig på den. Sneen har lagt et kvelende
teppe over all aktivitet. Planter og
småbusker bøyer seg krumme og
knugne. I løpet av noen timer er de blitt
gjemt og nesten visket bort. Dyr
spretter ikke lenger i lette hopp over
bakken. De beveger seg tungt og sakte.
Som vi.
Ved demningen spenner vi skiene
av, setter dem opp mot en granlegg.
Det er for kronglete å gå på ski langs
”kanalen”, vi blir nødt til å gå til fots
den siste biten. Det går sakte med oss.
Lyset fra lommelyktene hopper som
spøkelser mellom mørke trær. Vi
nærmer oss osen, stanser og lytter.
Lyktene er slukket. En jevn strøm av
små plask slår mot oss. Som om
hundrevis av fugler er i ferd med å
bade. Det lever og spruter i mørket
foran oss. Over himmelen i syd er
lysskjæret fra Oslo tydelig og sterkt.
Klokka er ti om kvelden - lørdagskveld.
Men det vi hører er ikke
mennesker som myldrer. Det er heller
ikke fugler som bader. Det er hundrevis,
kanskje tusenvis av sik som feirer
kvelden på sin måte. Et Oslo i miniatyr. I
mørket har fiskestimene våget seg ut
fra vannet nedenfor, glidd over noen

SIKSLAG i SNESKOG
av Thorbjørn Tufte
Foreningen har vært så heldig å få lov til av
forfatteren , Thorbjørn Tufte – medlem i OS fra
1969, å gjengi hans beretning fra tidlig 70tallet om sikfiske i Kanalen mellom Storflåtan
og Vesleflåtan. På den tiden var Bernhard
Rønning og Asbjørn Pettersen primus motor
for OFAs storflåtan-lag som for øvrig besto av
Gunnar Kaspersen og Leif Øvergaard foruten
læregutten - forfatteren selv. Flere i OS vil med
varmt hjerte kjenne seg igjen i beretningen fra
fisket som fortsatt holdes i hevd av dagens
”gamlinger”.
Red.

Mot syd henger lysningen fra
Oslo. En brennende kuppel over
horisonten. Vi er langt inne i
Nordmarka. Så langt inne at vi ikke kan
høre suset fra storbyen. Vi bare vet at
det er der, at noen kilometerlenger mot
lyset river ekshausten i neseborene,
menneskene myldrer som maur. Vi
føler at vi er så nære, men likevel så
fjernt fra.
Den hardfrosne bakken er gjemt
under vinterens første sne. På
småvannene har isen for lengst lagt seg.
Storvannene er ennå svarte. De
kjemper mot kulda. Inne i noen viker
har tynne islag smøget seg utover
vannene. De klorer seg fast til
overflaten helt til nordagufsen en dag
kommer feiende. Den svarte overflaten
på storvannene blir urolig, sender en
vilter strøm av krappe små bølger mot
vikene. Den løvtynne isen knaser,
kjemper imot, men greier det ikke.
Tungt rullende vann velter mot land. Så
langt har vannet bekjempet
kuldegradene. Men det blir kaldere for
hver dag som går. Det er langt ut i
november.
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grunner. Det er rogn og melke som
driver dem innover mot samme stedet,
inn mot kanalen. Nå oppfører de den
reneste elskovsdans for oss. De
modigste av dem har allerede gitt seg i
kast md kanalen. Med plaskende
sporder slår de seg vei over grunnene.
Vi kan ikke se dem, vet bare at de
presser på for å komme seg opp den
svake strømmen. Noen snur av frykt
fordi vannstanden er liten, men de
fleste kjemper seg over de verste
hindringene. Det er dem vi skal jakte på
med smygende hover.
Kanalen er grunn, for det meste
snaue halvmeteren dyp. Men enkelte
steder er den så grunn at fisken får
store problemer. Vi hører det tydelig
der vi står. Vi går enda nærmere osen.
Trærne luter seg utover vannet og
følger med i stillhet. Jeg skumper borti
en kvist, den rister seg og lar et dryss av
sne falle nedover de to som kommer
bak meg. Jeg hører ingen ukvemsord.
Det er ingen som tenker på å løfte
munnen. Fisken kan bli skremt, vi bare
lister oss forsiktig de siste metrene frem
til kanten ved osen. Plaskingen har
øket. Det er kommet enda mer fisk i
kulpen foran osen. Hovedtyngden har
ikke gitt seg i kast med kanalen. Derfor
blir vi nødt til å vente – for det er i
kanalen vi skal ta fisken. I kulpen er det
for dypt å vade.

Kanalen høsten 2013

Vi trekker oss litt tilbake og setter
oss på sekkene. Et stjerneskudd farer
over himmelen. Karlsvognen tegner seg
klart og tydelig. Draget står som en
fiskestang under voldsomt press.
Polarstjernen glimter like ved. Tankene
vandrer nordover – til Finnmark. Der er
det også mye sik og siken blir nok
gjennomgående mye større der. Mange
kilo kan den bli. Om sommeren ser vi
den som små beskjedne ringer når den
slurper i seg fluer. Da kan det gå an å
oppleve et spennende fluefiske med
stang. Men jeg har aldri hørt om noen
som har gjort det der oppe. Samene
sverger til siken. Noen av dem vil heller
ha sik enn ørret og røye, men de svinger
ikke fluestenger over de blanke
vannene. De tar siken i garn og not. Det
finnes forresten stor sik sørpå også. I
traktene omkring Østerdalen drives
mye sik fiske. Sølensjøen er kjent. Jeg
kjenner en fluefisker som tok en sik på
over 4 kilo i Trysilelva i sommer. Som
matfisk er siken glimrende. Det er til og
med mange som legger den ned til rak.
Tiden går mens vi er opptatt med
våre tanker. For å holde varmen drikker
vi litt varm kaffe fra termos. Det gjør
godt. Noen spinkle spor snor seg langs
vannkanten. Det er minken som har
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vært ute på jakt etter sik. Han fråtser
nok i fin mat nå om dagen, tar
julebordet litt på forskudd. Det plasker
fremdeles i kulpen, små korte rader av
intense plask. Men vi har også hørt flere
plask fra de nærmeste småkulpene
oppover kanalen. Det betyr at fisken er
gått opp. Vi kan begynne å forberede
oss. Finner frem hovene, en til hver.
Lommelyktene virker som de skal.
Bortsett fra lange støvler trengs det
ikke noe mer.
Asbjørn og Bernhard er godt
kjente i traktene her. Begge hører med i
samme arbeidslaget i OFA (Oslomarkas
Fiskeadministrasjon). De bedyrer at
dette ikke er ensbetydende med bare
tung bæring av settefisk og oppfisking
av småabbor. Det meste av sommeren
ligger de her inne i storskauen på fiske.
Det er med årene blitt bra med fisk i
marka og det lurer mye stor ørret
omkring i vannene. Den kan være lei å
få og søndagsfiskerne får den neppe om
de bare haster inn til vannene noen
timer midt på dagen. Men både
Bernhard og Asbjørn har kjempet
mange drabelige dyster med ørreter på
flere kilo inne i skauen til Løvenskiold.
Men aldri søndag middag. Det har helst
vært i grålysningen tidlig om morgenen
i overskyet vær men også i bekmørket
sensommers. Gjerne med tunge
markklyser og lange svartmalte
bambusstenger, i ly av en eller annen
busk inne på land.
Vi reiser oss. Plaskingen fra siken
høres oppover hele kanalen. Vi skritter
over en snødrive og ned mot bredden.
Lyktene tennes, skarpe lysende stråler
borer seg ned i det grunne vannet,
fanger med en gang inn 3 fisker. De er
blågråe, står rolige. Jeg skyver hoven

mot dem. Den ene ser faren, jager på,
virrer rundt og forsvinner. De to andre
er roligere. Nå beveger de seg litt fra
hverandre, hovben kommer nærmere.
Den ene går til venstre, den andre til
høyre. Hvem skal jeg ta ?. den, nei den.
Jeg får ikke bestemt meg fort nok.
Drøyer et ørlite sekund med å skyve
håven innunder. Det er nok, fiskene får
fart på seg , skyter av sted som mørke
skudd og blir borte. De andre flirer. Vi
går videre. Først er det stille vann noen
meter, der er det ikke fisk. I overkant av
stilla renner vannet.
Det er her fisken står, på
rennende vann. Det glimter i blankt og
blågrått. Denne gang er jeg raskere.
Skyver hoven innunder en av fiskene.
Røsker opp. Det spreller i maskene. En
vilter liten krabat som nok hadde andre
planer enn å havne i en hov da den for
noen minutter siden våget seg utpå
kanalen. Det renner noe rogn fra den
vettskremte fisken. På en måte er det
bittert men det er nødvendig å ta en del
av siken på dette viset om ikke vannene
her i marka skal bli helt overbefolket. I
dag er gjennomsnittsvekten på siken ¼
kilo. Under krigen lå den på oppunder
kiloet, men da ble det også fisket mye
mer med garn av de fastboende og folk
fra bygda.
Jeg legger fisken i plastikkposen
som jeg har hengende over skuldrene.
De andre småsnakker litt lenger
fremme, heiser hovene. Jeg kan se at
begge har fått noe sprellende i
maskene. Det er kaldt å ta tak i fisken
og hoven stivner til mens jeg holder
den. Så snart jeg dypper den i vann
slipper isen grepet om maskene. Sakte
beveger vi oss oppover kanalen på linje.
Det står fisk overalt men det er ikke lett
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å ta den. Selv om lyset fra
lommelyktene er aldri så blendende så
jager fisken av gårde, nedover og
oppover om hverandre. Men noen jager
også rett over hovmaskene. En gang er
jeg heldig. Det står to fisker sammen.
Jeg skyver hoven forsiktig ned i vannet,
legger den flat mot bunnen bak fiskene.
Rasler litt med redskapen mot noe grus.
Fiskene reagerer momentant, snur og
glir over hoven i samme øyeblikk som
jeg trekker opp. To i ett kast.
Det tar på ryggen å gå bøyd. Etter
hvert begynner plastikkposen å tynge.
Vi har bestemt oss for å stoppe på
seksti sik. Det rekker lenge for oss. Vi er
ennå ikke nådd øverst i kanalen da vi
når målet for kvelden, men gtar med
oss et par stykker til. Det gjør godt å
skritte inn på fast land, å føle at vi kan
gå trygt uten faren for å få skvetter av
isvann ned i slagstøvlene. Det er blitt en
del slike og vi skynder oss å trekke
beksømmene på, spenner på skiene og
gir oss i kast med skogsbilveien igjen.
Det er gått noen timer siden vi
kom. Stjernehimmelen er like klar og
tindrende, men lysningen over storbyen
er ikke så intens lenger. Det er langt
over midnatt. Maurene har krøpet hjem
hver til sitt. Omsider er det blitt ro i
byen også. Skisporene tar av fra veien,
snor seg mellom noen tunge graner.
Det er tungt å forsere en bakkekam, på
den annen side glir det utfor. Skiene
skyter fart over en åpen myr mens
snekledde tuer løper i møte med oss.

Trær og busker former de merkeligste
figurer. Vi er inne i tusseladdenes egen
vinterverden.
Den gamle ovnen er kald og død,
men vi får omsider liv i den. Renser fisk
og skreller poteter. De kan tilberede
siken disse gamlekarene fra marka. Og
kokt sik skal det bli selv om klokka er
aldri så mange. Gjespetoktene melder
seg om kapp med varmen inne i bua.
Gjennom vinduet kan vi se stjernehimmelen som blir mattere. Mørket
mellom trærne er ikke så tett lenger.
Det går mot en ny dag i skogene
utenfor Oslo. Vi spiser kokt sik og melne
poteter som grytidlig frokost. Tar det
ordentlig med ro. Etter hvert blir det
grålysning ute. Da skynder den siken
seg, som har blitt igjen, ut fra kanalen
og tilbake til vannet. Vi lar fisk være
fisk, lar avfall og potetskrell stå på
bordet. Gjør som fisken, gjemmer oss
under store hauger av tepper. Sover om
dagen og lever om natten. Det er
sikfangerens døgnrytme like mye som
det er sikens.

Sik !

25

Klipp fra
www.oslosportsfiskere.no
Vi tar med noen av de ”nyheter” som er
lagt ut på nett siden forrige nummer av
FastFisk.
Dette som en service til de som ikke
leser på nettet. Samtidig er det en grei
dokumentasjon på viktige hendelser for
foreningen.

12.12.13 Juebordet med något
attåt
Årets julebord ble litt annerledes med
priser til årets fiskere og foredrag om
sportsfiskeråret 2014

Årets fisker: Olav Kristiansen

Det manglet ikke noe dette året heller på
det bugnende julebordet med godsaker fra
medlemmene. Det var bare å ta for seg av
alle de ulike fiskeretter. I tillegg var det
selvsagt ribbe med surkål og
medisterkaker på plass. Bidragsyterne skal
ha stor takk.
Ellers var årets nyvinning utnevnelsen av
årets fisker totalt og for ulike klasser. Det
var Olav Kristiansen som ble årets fisker
2013 med sitt gode resultat i lakseklassen.
Hele 15,6 kilo var imponerende. Anders
Wold tok prisen i åpen klasse med sin
gjedde på 7,7 kilo . Anders meldte også
inn resultater i klasse for abbor og ørret,
men grunnet liten deltagelse fant juryen ut
at flere priser får vente til neste år.
Vi håper at interessen tar seg opp i 2014.
Det er flotte nye plaketter verdt å ta med
seg og det er alltid hyggelig å bli hedret av
sine egne.
Under kaffen hadde Steinar Paulsen
NJFF, en lengre orientering om Sportsfiskerens år 2014. Budskapet var vel at
foreningene må dra lasset men det
er midler å hente i NJFFs pengebinge og
NJFF vil legge til rette for og yte drahjelp i
arbeidet med å spre fiskeglede for folket.
Anders Wold, årets fisker ”åpen klasse”
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området nord for Yellowstone, Frankrike
med Normandi og kalkelvene ved Bayeux
og til sist Georgia og Tiblisi. Alle steder
med sin sjarm og særegne fiske.
Vi regner med at tilhørerne gjorde seg
notater om mulige reisemål. Og man
behøver ikke reise langt. det holder med
Indre Vestfold for å oppleve brunørretfiske.

03.12.13 Sparebankstiftelsen
DnB støtter Oslo Sportsfiskere
Søknaden om støtte til
rehabiliteringsprosjektet på
Holmendammen ble godt mottatt av
Spb-stftelsen DnB. De yter 250.000.
HURRA !
JA, det er helt sant. Fjorårets søknad om
midler kom det ikke noe ut av, men i år
gikk det gjennom. Kanskje pga. at
avklaringene med kommunen er kommet
nesten imål, men sannsynligvis mest fordi
Stiftelsen har sett det almennyttige i vårt
store løft.
Vi er i øyeblikket iferd med å hente / søke
etter entreprenører på Mitt Anbud. Såsnart
Entreprenør er på plass og endelige
tillatelser fra kommune og naboer er
ordnet, så er pengene våre. Vi har ett år
på oss for å få satt spaden i jorden og det
skal vi greie.
Da har vi 1 mill. å bygge for. Det er nesten
til å bli svimmel av og FOR en julepresent
til hele foreningen og de som får glede av
ny bu. Vi håper alle gode krefter samles i
prosessen videre. Det kan hende vi
trenger noen ekstra dugnadstimer neste
år, men det blir bare moro.

Bra igjen Morten !

14.11.13 Morten Harangen med
ny suksess på OS medlemsmøte

Foreningen har mottatt 22.000 i Frifondmidler øremerket barneaktiviteter vinter
- vår 2014.

Om lag 23 medlemmer opplevde på ny
Morten Harangen og hans opplevelser
med fluestangen gjennom mange land

Vi har igjen søkt om midler og fått godkjent
en rekke aktiviteter, hovedsakelig pilkeaktiviteter for barna vinteren/våren 2014.
Primus motor for arrangementene vil være
Harald Hovde med drahjelp fra styret og
hjelpemannskaper blant
foreningens pensjonister.

20.10.13 Nye Barnemidler fra
NJFF

Det ble et hyggelig gjensyn med Morten
Harangen som er frelst fluefisker som
reiser mye og bruker meget av sin tid til
fiske. Heldigvis deler han sine opplevelser
med andre, f.eks denne lune kvelden med
god stemning.
Vi fikk masse inntrykk fra Norge og hans
egne trakter i indre Vestfold, fra Telemark
og på skauen i Lardal, fra Skottland og
river Spay, England og river Itchen og
Test, Island nord i landet ved Akureyri og
Bårdardalur, USA med Montana og
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08.10.13 Medlemsmøtet om tur i
Canadas villmark

Kåseriet kunne kanskje vært spisset mer
mot fiske, men likevel - dette var bra.

Vegard Paulsens kåseri om annerledesturen i villmarken falt i smak blant
foreningens medlemmer.

13.09.13 Harrturen Trysil

Det var vel ca. 23 fremmøtte, Dvs på det
jevne, men innhold og stemning traff
tilhørerne. Dette var populært.
Litt utenom det vanlige. Men veldig
interessant å høre om både fiske og
overlevelsesevne i villmarken ikke bare for
seg selv men hele familie Paulsen under
10 måneder. Utsatt for både strabasiøse
og dramatiske hendelser.

Gjennomført greit, men få deltagere.
De 4 som deltok i Trysil hygget seg og fikk
bra med fisk. Omlag 60 - 70 harr på 4
personer må sies å være godt mål.
Noe regn ble det også i år på lørdagen
som gjorde at elven gikk opp, men langt
unna de vanskelige forholdene som ble i
fjor

Fra Harrturen (foto Geir Granli):
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NJFF inviterer til konferanse om fisk og fiskeforvaltning i Oslofjorden. Dette burde
være interessant for svært mange av foreningens medlemmer. Her får vi bl.a det siste
innen forskning på torsk og sjøørret i Oslofjorden ved Havforskningsinstituttet og Niva.
Vi anbefaler konferansen meget sterkt. Dette er et sjeldent men godt initiativ fra NJFF.
Representanter fra styret i OS vil naturligvis delta.
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Program for Oslofjordkonferansen (med forbehold om endringer)
Fredag 4. april:
Møteleder: Espen Farstad,
Informasjonssjef i NJFF
0930-1000: Velkommen og bakgrunn for konferansen. Runar Rugtvedt, forbundsleder i NJFF
1000-1045: Torsken; faktagrunnlag og utfordringer. Havforskningsinstituttet.
1100-1145: Regionale utfordringer knyttet til fiskeri og kystvirksomhet i Oslofjorden (ikke
bekreftet)
1145-1230: Sportsfiskerne/fritidsfiskerne i Oslofjorden; hvem er de og hva fanger de? Alf Ring
Kleiven, Havforskningsinstituttet Flødevigen
1230-1330: Lunsj
1330-1400: Utfordringer for sportsfiskerne i Oslofjorden. Steinar Paulsen, fritidsfiskekonsulent
NJFF
1400-1445: Lysfisket – kunnskap og utfordringer. Henning Røed, marinbiolog og forfatter.
1450-1530: Debatt med Runar Rugtvedt og foredragsholdere.
1730 : Middag
1900-2100: Mangfold og muligheter i Oslofjorden. Ingar Heum, Fiskefant og forfatter

Lørdag 5. april:
0930-1000: NJFFs marine policy. Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF
1000-1045: Havabbor i Oslofjorden. Prof. Thrond Haugen, NMBU
1100-1145: Sjøørret. Guttorm Christensen, NIVA
1145-1230: Fang og slipp på saltvannsfisk. Stipendiat Keno Ferter, UIB og
Havforskningsinstituttet i Bergen
1230-1300: Havfiske i Oslofjorden. Martin Gundersen, Ski havfiskeklubb.
1300: Lunsj
Vennlig hilsen
Fylkeslagene av NJFF i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark
NJFF sentralt

32

Grasrotandelen øker stadig. Her er siste tabell fra Norsk Tipping. Over 8400.Ble tilført vår konto første arbeidsdag i 2014. Takk folkens !

OPPROP !
Kastetrening i Ekeberghallen – 1. februar
Hei alle fluefiskere og fiskere med behov for å lufte fluestangen også på denne tid
av året.
Geir Granli melder at Fylkesinstruktøren i Østfold, Bent Nydal, har fått leid
Ekeberghallen i Oslo lørdag 1.2 hele dagen fra kl. 0800 til kastetrening for de
som har lyst til å prøve seg. Instruktører fra flere foreninger stiller opp for å hjelpe
deg.
Dette er en gylden anledning for deg, helt gratis å få påfyll av kasteteknikk, eller
bare trene på det du mener du kan
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Vakre Lillomarka

Svartkulp

Store Gryta
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Og enda vakrere Nordmarka

Langlivannet

Kveldsstemning Vesleflåtan
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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: www.oslosportsfiskere.no

Stiftet 1932
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