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tradisjonelle harrturen med Oslo
Sportsfiskere. Fangsten på sistnevnte tur
var ikke så gal. På fire mann fikk vi 11
fisk i løpet av en dag, og størrelsen lå
mellom 250 til 600 gram. Det var fin
kondisjon på harren og god smak. Elva
og hytta var også fin, så det er mulig det
blir tur til samme sted neste år. Håper
enda flere av dere blir med da, det er en
fin og sosial måte å avslutte sesongen på
synes jeg.

FORMANNEN HAR ORDET

Utover høsten har OS mye spennende på
programmet. I oktober starter vi
tradisjonen tro opp igjen med foredrag
på Tåsen. Styret mener at vi har fått tak i
gode og interessante foredragsholdere,
både i oktober og november. For mer
informasjon om disse, se lenger bak i
bladet.

Så er høsten her igjen, selv om
temperaturen tilsier noe helt annet.
Siden sist har jeg hatt en meget god
fiskesommer og bedre enn i 2014, som
også var en god sesong. Det ble 46
ørreter på Dovrefjell i år, på under 30
fiskedager. Så formannen er godt
fornøyd med fjellfisket i år, og det ble
mange gode fiskemiddager i sommer.

I år som tidligere blir det julemøte i
desember, håper dere kommer med
matbidrag også i år. Legg merke til at
julemøtet i år blir på en tirsdag. I
november har vi planlagt en sjøfisketur
til Sjøstrand i Asker. Vi håper på bedre
fangster i år, men like fint vær som i
fjor. I oktober vil vi igjen starte opp med
bindekvelder på bua. Dette er et trivelig
og sosialt tilbud til våre medlemmer, og
her kan man lære mye av hverandre
innen fluebinding. I år vil vi også ha
tilgang på videoer på storskjerm på
bindekveldene.

Foreningsturen til Hardangervidda i år
ble så som så for enkelte av deltakerne.
Noen fikk fine fangster og ny personlig
rekord, mens atter andre blanket totalt.
Om det var været, dyktighet eller rett og
slett dårlig bett skal jeg ikke uttale meg
for skråsikkert om. Selv om fiske var
tregt, hadde vi et usedvanlig flott
sommervær. Det var lite vind, blå
himmel og over 20 grader i luften. Det
er det ikke ofte man får oppleve på 1200
meters høyde over havet.

Styret har i høst gått til innkjøp av en
bellybåt. Tanken er at denne kan leies av
medlemmene for en meget billig penge,
og håper denne blir godt brukt i både
fersk- og saltvann i tiden fremover. Se

Min ferskvannsesong ble avsluttet med
5 dagers fiske i Rendalen, før turen gikk
til Renaelva og en fiskedag der. Etter
dette bar det rett til Sølenstua og den
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lenger bak i bladet for hvordan man får
leie denne. Styret er også i prosess med
å få helårsvann og kloakk på
Holmendammen. Vi håper å få til dette
for en rimelig sum. Dette vil lette
arbeidet for våre vaktmestere på
dammen, og gjør bua enda mer
innbydende gjennom hele året. Når det
gjelder delesaken for Holmendammen er
vi forhåpentligvis snart helt i mål. Vi
sendte saken tilbake til kommunen med
noen kommentarer, spesielt om
forholdet til bryggene og respektive
ansvarsparter. Denne saken er nå på
høring i de forskjellige kommunal-

etatene, men styret tror dette skal ordne
seg raskt og greit for alle parter. Vi får
bare vente og se på utfallet.
Til sist vil jeg nok en gang minne dere
på om å sende inn fangster til vår
konkurranse «Årets Fisker». Vi har fått
inn noen bidrag allerede, men det er
sikkert flere sterke bidrag der ute. Så
husk å sende inn ditt bidrag før
julemøtet i desember.

Bare et kast til
Geir H. Gundersen
Formann

Formannes flotte fangst fra Grimstads i september
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Klubbmøter Oslo Sportsfiskere
høsten 2016

Medlemsmøtene holdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66.
Møtene begynner kl. 1900.
Vi har hatt en fantastisk september i år, indian summer er vel ordet, men vi er nær
oktober og høstmøtene nærmer seg. Se program nedenfor.
På dammen har det vært mange fine kvelder siden slutten av august, men hvor er alle
medlemmene ? Vi har fått et flott sted å være på dammen, det er der vi har rotfestet.
Langt flere burde bruke stedet nå som klubbhuset står der så flott med alle
bekvemmeligheter. Riktignok begynner kveldene å bli mørke, men kom likevel. Styret
planlegger ny sekvens av fluebinderkvelder på onsdager. Følg med på nettet.
Klubbmøtene på torsdager holder vi likevel på Tåsen. Det er mer romslig der og god
offentlig adkomst. Så det ligger altså fast. Vi har satt sammen en meny som vi tror vil
falle i smak. Sett av de aktuelle dagene.
Velkommen til nye og gamle medlemmer, spesielt ungdommen og den kvinnelige
medlemsgruppe. Medlemsmøtene er møteplass for både foredrag, informasjon og
meningsbrytning. Og selvsagt sosialt samvær.

Torsdag 20. oktober

”Hva skjer med Drammenselva.”
v/ Einar Mathiesen
Einar Mathiesen, styreformann i Hellefoss
/Åmot kultiveringsanlegg og daglig leder i
Østsiden Jeger- og Fiskerforening.
Ildsjel for redningsaksjoner for Drammenslaksen. Har kjempet mange slag mot
myndigheter og forståsegpåere for å kunne
bevare Drammenselva som lakseelv. Han har
også skrevet bøker om Laksefiske i Dramselva
(1997) og om Hokksund-laksen (2006).
Møte på Tåsen, Tåsenveien 66 –
torsdag 20. oktober kl. 1900

Einar Mathiesen med lakseyngel
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Torsdag 17. november

arts- og specimenfiske”
v/ Andreas Næristorp

”Om

Andreas Næristorp (30) IT-konsulent, er ivrig
fisker, skribent og blogger for Hooked.no.
Etter å ha dratt opp over 70 ulike fiskearter i
2013, ble Andreas Næristorp kåret til ”Årets
artsspesialist 2013” på Gullkrokens arrangement
i Oslo.
Han har over 104 arter på CV-en.
Tåsenveien 66 – torsdag 17.november kl. 1900
Andreas Næristorp

Tirsdag 13. desember (NB !)

OS Julemøte Tåsenveien 66, kl. 1900
Årets julemøte regner vi med blir som tidligere år,
men kanskje med en viss moderasjon i fiskevarianter. Vi har snakket om å ha catering med
servering, men det blir dyrt og noen vil savne det
selvgjorte, selvfiskede osv.
Styret med hjelpere vil likevel prøve å få mer tid
ved bordet og ikke styre for mye med det
serveringsmessige. Håper det kan bidra til at flere
medfølgende kommer.
I år vil vi ha ny lag-quiz som vi hadde en viss
suksess med for et par år siden og utmerkelser til
fortjente fiskere osv.
Likevel. Vi trenger bidrag av selvfisket og selvlaget mat fra medlemmene. Meld fra til
sekretæren hva du kan bidra med. Gjerne noe
kaker !
Det blir også DaCapo på eget OS-brygget øl.
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Andre klubbaktiviteter høsten 2016

September
et har vært flere aktiviteter som er unnagjort i løpet av september. Harrturen til
Sølenstua 16-18.9 er omtalt på annet sted i bladet. Det samme er Høsttreffet på
dammen lørdag 10.9.

Oktober
Styret er innstillt på å dra i gang fluebinderkvelder igjen på dammen onsdager fra
medio oktober. Primus motor fra styret blir Simen Corneliussen. Dette var relativt
vellykket i fjor og Holmenbua bør utnyttes med de fasciliteter som finnes. Det betyr
lys og varme , wifi-tilgang og muligheter for film- og bilde-visning.

Lørdag 5. November

”Sjøfisketur til Sjøstrand – Hurumlandet”
Vi skal på Sjøstrand igjen selv om fisket ikke har
vært det beste de seneste år. Men i fjor hadde vi
faktisk 14 mann innom bålet og fikk i hvert fall
en god fiskeprat i et sosialt miljø.
Det betyr at interessen for stedet er til stede og
det følger vi opp. Bli med du også. Bålet og
kaffen er som vanlig klar ved 09-tiden. Et tips er
å sjekke tid for flo og fjære og være tidlig ute før
solen renner.
Er du heldig kan du få en slik kar (se bildet) som
Erik Andersen fikk tidlig i april i år på
Hurumlandet.

Sjøørret 1,3 kg - 51 cm
Foto: Erik Andersen

-- 0 – O – 0 --
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Vi 4 andre nøyde oss med terrenget noe
nærmere hytta og hadde gode turer men
med blanke vann og stekende sol. Ikke
akkurat slukfiske. Men fluefiskeren
blant oss (Ove Valente) fikk !

Foreningsturen til
Hardangervidda 13.8 – 20.8
Kort oppsummert . Veldig fint vær. Litt
for fint med sol og vindstille. Dog kalde
vann. Massevis av Bibio-klekking
(Russeflua). Tungt fiske med sluk. Vi
fikk i praksis ingen ting på sluk.
Fluekasterne tok brukbare fangster i
Geitvassdalen.

Sekretæren var godt fornøyd med å
komme seg opp på Lometjønna også i
år. Der skal det være fin fisk fortsatt.
Ved ankomst var det både god bris på
vannet og til og med et vak ! Men heller
ikke her bet fisken på sluk. Fluestangen
var ikke med. Jeg hadde satset på vind
og varmere vann og droppet flua iår.
Dumt. Og Russeflua ? Mengder. Vi
hadde mistanke om at fisken måtte ha
forspist seg uken før vi kom.

Lars Ansteensen tok den største ørreten
på 1,2 kilo, men den ble stjålet av mink i
et ubevoktet øyeblikk ! Han rakk å bli
fotografert med fisken, se forsiden.
Vi var 9 mann innom hytta innerst i
Halnefjorden. Alle kom lørdag unntatt
sekretæren som kom fra Bergen
mandag. Da hadde de 5 ivrigste
fluefiskerne allerede dratt til
Geitvassdalen.

Lometjønn med Hallingskarvet bak (Foto red.)

Faktum er at 3 av våre dro hjem, gav
opp altså, allerede torsdag. Sekretæren
dro fredag mens formannen & co. holdt
tiden ut ! De fikk jo tross alt litt fisk.
Det er litt ulik oppfatning av om vi skal
gjenta turen neste år. Styret vil
diskutere dette nærmere på et høstmøte.
Terrenget på Vidda er udiskutabelt
veldig bra, men fisket ? Det varierer,
kan man si. Det finnes alternativer og
man kan f.eks tilby 2 alternativer for
neste års sommertur. Vi får se.

Henning Fiske i Geitvassdalen
(Foto Lars Ansteensen)

Fluefiskerne kom ”hjem” torsdagen i et
varmt godt sommervær etter tøffe raske
fotturer med halvtunge sekker fra hhv.
Muran og Rauhelleren. Ingen nølte med
å hive seg ut til avkjøling i Halnefjorden
før de rakk å registrere at vanntemperaturen bare så vidt var to-sifret.

Red.
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Harr–turen 16.9 – 18.9 til
Femundselva nord

De 4 med Geir Gundersen i spissen
hadde fortjent selskap med de andre 3-4
som også skulle vært med på turen om
det ikke hadde kommet noe i veien. Selv
om det er 30 mil å kjøre var
oppfatningen at det er OK å dra dit igjen
neste år, men det går an å sjekke
alternativer !

Fire mann på tur. Ja, ja. Og fisket var
ikke all verden. Men tross alt, alle fikk
fisk og fisket på lørdag var egentlig
ganske bra ! Det ble 11 fisk mellom
250 – 500 gr.
Det er fint på Sølenstua. Her har de både
enkle hytter og flotte hytter med dusj og
bad mv. Gutta hadde en i mellomsjiktet.
Og stedet har også kafe og egen kro, så
bekvemmelighetene er det intet å si på.
Masse fiskeplasser i elven.

Red.

Fint i traktene øverst i Engerdalen (Foto: Geir Granli på en tidligere tur)

9

solen tittet frem som ved lunsj tiders så
jeg plutselig noen insekter som hang i
luften med lange røde ben. Jesus, nå er
det noe på gang. Jeg ruslet opp til mine
nærvann, ca. en halv times gange. Og
ganske riktig der var det vaking og det
var Bibio på. vannet, ikke mange men
dog.
Jeg valgte en av mine Bibio kreasjoner
som jeg aldri hadde prøvet før, og det
satt med en gang. Da pleier jeg å bli så
fornøyd så da er det tid for bål og
kaffekoking og når vi er ferdige med
det, er som regel vakperioden over. Slik
var det også denne gangen men jeg
trøstet meg med det, at fiskeforskeren,
hans navn er Tore Qvenild, hadde sagt
at det var begynnelsen av august vi
kunne vente det store... Så ble det noen
dager i byen. Gresset må jo klippes det
og.

Det er moro når det funker....
Vi sportsfiskere har jo tusen
unnskyldninger for hvorfor fisken ikke
tar det vi serverer den, spesielt
fluefiskeren. Det gjelder fluevalg,
temperatur, vannstand, vær, vindretning
etc. etc.
For noen år siden kom jeg over en
alvorlig fin klekking, det viste seg å
være Bibio, populært kalt Russeflua.
Den gangen hadde jeg ikke noe som
lignet. Så dere kan tenke dere hvordan
det arter seg, vaking over alt, kasting til
høyre og venstre og ingen fisk. Da var
ørreten selektiv så det holdt. Dette har
jeg ikke glemt, så når jeg har kommet
over noen fine fluemønstre av Bibio, har
jeg bunnet opp noen.

5. august begynte på samme måten. Vi
opp til vanene ved lunsj tider. Plaskvak
overalt, masse Bibio på vannet. 3 fluer
på vannet ved siden av hverandre. En av
de er min. Ørreten tar min. Da må du jo
tro du har gjort noe rett. Eller? Den
ettermiddagen gikk jeg til 2 vann, masse
Bibio på begge steder. Og fisken tok.
Bibio i Hemsedal (Foto Erik Andersen)

Så kommer jeg til det morsomme, synes
i alle fall jeg. I bladet ”Alt om Fiske” i
år nummer 7, har ørretforsker og
Hardangervidda spesialist en fin artikkel
om akkurat Bibio. Etter hans forskning
og observasjoner på noen vann på
Vidda, skriver han at sommeren 2016
skal bli et Bibio år, med massesverming
i begynnelsen av august.
Jeg er for det meste på fjellet om
sommeren. En dag i slutten av juli når

Eriks vakre ørret med Bibio fluekrok i kjeften
(foto Erik Andersen)
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Fisken var smekk full av Bibio magen.
Den kvelden sendte jeg en stille takk til
ørretforsker Qvenild, som traff perfekt
med artikkelen sin i sommer. Og til
artikkelforfatter Odd Erik Bakkeli for
meget effektiv Bibio imitasjon. Den er
fra Alt om Fiske nr. 8 i 2013.

vaking. Fisken tok fortsatt. Uken etter
var strendene svarte av Bibio som hadde
drevet på land. Nydelig vær, ingen vak,
helt dødt. Fisken var vel overmett og vel
så det.
Men det var moro og godt for både fisk
og fisker så lenge det varte......

2 dager senere var det fortsatt bra men
dårligere vær, så ikke fullt så mye

Erik N. A.

ut garna når vi prøvde å stå i båten -,
derfor ble det en mer krevende, sittende
øvelse. Ikke helt vellykket utsetting,
men vi fikk fisk! Nok til både rakefisk
og nystekt middag. Vi hadde det herlig!

Med gamlegutta på tur
Ja gamle er vi, i alle fall Per Karlsen
(94) og Odd Eriksen (91) selv om jeg
bare er ungsauen (78). Men på tur har
vi vært. Vi har vært på fisketur !

Rensing av garn og fisk gikk sent men
pålitelig. Høy renslighet og ingen
kontakt med jord.

Er vi for gamle for slike øvelser sier du?
Langt i fra! Vi er som deg. Vi lengter
også etter elver og vann der ørreten
vaker, der sola skinner og der livet er
godt å leve. Det er livsgleden og ikke
den fysiske alder som muliggjør en slik
tur!

Vi fisket og koste oss i en hel uke på
hytta. Sto opp når det passet oss, spiste
alle måltider sammen , dro på små
utflukter ( Ravnejuvet, Eidsborg
stavkirke og Dalen Hotell , alt gammelt
og vernet).Vi koste oss sammen om
kveldene, pratet og hadde god tid!!

Vi reiste fulle av glede og forventning
til hytta mi. Vest-Telemark , mange
vann og mange båtmuligheter . Hytta mi
er også gammel, - helt fra 1730 - og
med mye sjel. Jeg har strøm, ikke
innlagt vann, men en bekk ca. 30 m.
unna.
Det var garnfiske som sto på
programmet. Vi skulle sikre rakefisken,
som du kanskje får smake på Julebordet.
Slikt fiske kan neppe kalles sportsfiske,
- men du verden hvor spennende det er å
trekke garna etter en nogenlunde
vellykket utsetting.
Vi oppdaget raskt at balansen ikke
lenger er på topp, - det ble vanskelig å få

Hallvard (ungsauen) med Per og Odd
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Det er godt å oppleve ting sammen-,
føle samhørighet og oppleve stor
livsglede. Noen mindre uhell opplevde
vi. Både fall i båten og på bakken. Litt
vont, - men nå er dette glemt.

Vi fikk ikke fisk på denne del av turen,
men vi fikk masse annet!
Gleden av å mestre turen i Kvenna.
Gleden av å oppleve storslått natur i
strålende vær.

Så var det den forgjettede fisketuren! Bil
til Skinnarbu, Tur over Møsvatn med ”
Fjellmåken” og vandring opp til Mogen.
Vi bodde på Mogen i tre netter, og fisket
i,- og langs Kvenna. Vi opplevde
Kvenna i strålende sol, men dessverre
nesten uten fisk. Kontakt med fisken
fikk vi, men ingen fisk på land. Fisket
med flue, spinner og mark, men til ingen
nytte.

Gleden av å føle fellesskap og
samhørighet. Og ikke minst:
Gleden å være til og føle livsglede og
kameratskap!!

Det er synd at en elv med et slikt ry skal
forfalle slik. Dette triste faktum fikk vi
bekreftet av noen hyggelige hytteeiere.

Odd Eriksen og Per Karlsen. To spreke karer

Kanskje det blir en ny tur neste år?
Ingen vet....

Parti fra Kvenna

Hallvard
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med. Gav ikke den store inspirasjon til
fluefiske. Det ble dorging. I djupa var
det ikke liv. Men grunnene gav noen
småørreter og abbor som holdt motet
oppe. Frokostfisk kan jo absolutt gå an.
Ikkeno er som sprøstekt flådd abbor.

August på Isteren (kampen med
monsterfisken !)

Så var vi der igjen, Broder’n (Tor) og
jeg, på Gløtberget ved Isteren,
nabovannet til Femunden. Noen
kilometer fra Sølenstua. Liten grei hytte
med eget toalett - og badehytte 40 meter
unna. Tilhørende båt med
påhengsmotor. Nesten luksusforhold
mao. Riktignok 30 mil å kjøre, ja vel,
men fiskemulighetene i området er gode
og variert. I løpet av en uke er det
mulig å fiske i både elv (Gløta,
Femundselva), skogsvann og selvsagt
Isteren.
Vi startet omtrent som i fjor med å ta
hver vår 0,7 kilos sik. Fra land i Isteren.
Det rakk jo til et par middager. Men det
var nå denne ørreten som vi skulle ta iår,
gjerne midtfjords i dypvannsrenna med
wobler. Her går det storfisk. Det er tatt
ørret på 9,2 kilo i renna og det tas 3-4
kilos fisk hvert år. Men det er også
lumske grunner i vannet og de kommer
fort. I fjor peiste vi rett på et undervanns
skjær heldigvis bare i dorgefart, så det
gikk bra. Vi ble ganske godt kjent med
vannet ifjor. Erfaringene skulle
nyttiggjøres. Er det dårlig bett i djupa
står det alltids fisk på grunnene som kan
tas med flytewobler.

En tur til et av skogsvannene vi ble kjent
med i fjor, var spennende. På vestsiden
av Isteren et par kilometers gange rett
vest. Fantastisk flott. Her går det stor
fisk, det har vi sett – og vi hørte og så
det plasket både her og der. Men ikke et
napp verken på sluk eller flue. Noen
luringer er de her. Gjemmer seg i sivet
på nordsiden hvor det er umulig å
komme til og ved øya som også er
utilgjengelig . Men en fin avveksling
etter mye dorging.

Dagene gikk og været vekslet fra
strålende til regnskurer. Vi hadde vel
ikke en eneste dag uten regnbyger,
gjerne mens vi satt i båt. Mot kveld roet
regnet seg og solen dukket opp. Til
gjengjeld ble det havblikk og umulig å
kaste på med sluk. Og vak var det dårlig

Vi gav opp djupa og konsentrerte oss
om grunnene med mindre ørrtetwoblere.
Vi fikk i hvert fall napp og som sagt
noen småfisk. Nest siste dagen våget vi
oss innover mot land på Østsiden
mellom øyer og grunner. Du ser ikke at
fastlandet er øyer før du er nær land.

Frokostfisk
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Innom en stille bukt før vi langsomt
bøyde av utover. DA rykket det i
stangen. Min stang, den gode gamle
Tjøstheims hvite glassfiberstang som
tåler alt. Jeg tok tak i stangen og
konstaterte ordentlig fisk og Tor slo av
påhengeren. Jeg fikk snøret stramt og
jada, dette var fisk – gud bedre. Tor
observerte kraftige rykk i stangen og jeg
konfirmerte at her – endelig – var det
pen fisk på gang.

Men fisken? Den ville absolutt ikke inn
med det første. Jeg var forsiktig med
bremsen i starten hvilket resulterte i
flere lange utras. Men opp å vise seg
ville den ikke. Vi var i ekstase.
Oppgraderte vekten stadig til nærmere 3
og 4 kilo. Men var det ørret ? Ved første
øyekontakt med fisken, før ett av
utrasene, så vi ryggen på den . Yes,
dette måtte være ørret. Men så var det ut
igjen. Jeg strammet bremsen litt etter litt
og fisken kom nærmere.

Det ble fort ganske klart at dette var
ikke noen vanlig kilos fisk. Her måtte vi
jobbe for føda. Tor gjorde klar den
sinnsykt svære hoven. 2 meter lang og
80 cm i diameter. Han ville ikke miste
fisk pga hoven iår sa han, før vi dro på
tur. Bra, vi var trygge med den nå.

Så var den nær båten og den ville både
rundt og under. Vi måtte danse sammen
alle 3 for ikke å få slakk på snøret og
samtidig holde det unna ben og armer
og kjøl og motor. Stangen gikk omtrent
rundt seg selv. Men denne holder –
visste jeg, og snøret – fireline holder
også – visste jeg, bare det ikke er
gjedde. Men krokfestet ? Jeg hadde fått
en mistanke om at dette kunne være
gjedde. Hvordan er den kroket? Da
fisken viste seg for annen gang var vi
fortsatt usikre på fiskeslaget. Da kjentes
det første glippet - i krokfestet. Noen
minutter senere glapp det igjen. Men
woblere har jo treblekrok. Den må sitte
ytterst i kjeften siden snøret ikke går,
tenkte jeg.
Nå var fisken sliten og var i overflaten.
Tor prøvde hoven . Nei – den ville ikke
og hoven var ikke bred nok til hele
fisken ! Jeg så wobleren ytterst i kjeften
på fisken som vi nå bare måtte innse var
gjedde. Nå går den - tenkte jeg. Men det
ble litt rolig og Tor fikk buksert hoven
om udyret. Opp i båten med strev og
tyngde. Crash ! Gjedda dundret i båten

Hoven
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uten wobler. Det var i siste liten. Der lå
beistet og vridde seg og slo med hele
kroppen. Jeg tok presten, sto med
støvlene på ryggen dens og dundret
presten i hodet så den ble svimeslått.
Men i live var den. Tor skrek ”Gjør som
Lars Monsen – kjør kniven i hodet pån”
Et godt råd. To kraftige hugg gjennom
skallen gjorde susen. Stein dau med det
samme.

Vi tøffet pent hjem til hyttene og
båtplassen. Der ble vi møtt av andre
hyttefolk som gjorde store øyne. Jeg
renset og skar ut to store ryggfileter med
3-4 oppløpne guttunger som tilskuere.
De måtte jo få se på. Resten av fisken
gikk i søpla. Mageinnholdet ?
Interessant nok var det nesten ingen
ting. Og fisken var slank. Hele 90 cm
lang, og burde vel veid mer.

Vi pustet ut. 15-20 minutter tok det.
4,45 kilo. En opplevelse du ikke får hver
dag, kan man si. Isterturen 2016 vil ikke
bli glemt.

Det ble rømmegrøt på Sølenstua den
kvelden. Og neste år blir det nok djupa
for alvor. Da må vi vel komme i kontakt
med storaura – eller ?

Min bror - Tor

Sekretæren med 4,45 kg gjedde
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Fram med kaffen og brødskivene, her
gjaldt det å beholde roen!

Fryd og gammen i Nordmarka.
De fleste fisketurer ender med at man
konkluderer med at det tross alt var en
fin tur og at det når alt kommer til alt
ikke er alle forunt å tilbringe timevis
aleine inne i skauen.

Etter ytterligere to timer så jeg plutselig
noen ringer borte i nordøstvika, kunne
det virkelig være en liten rakker... Jeg
fant plutselig ut at jeg hadde glemt
hoven i bilen så her var det bare å finne
seg en Y-grein og bruke fiskeskjorta
som nett.

Sånn er det ihvertfall for meg og det er
bare å innrømme at det ikke akkurat er
dagligdags å komme hjem fra en utflukt
i marka med fast fisk i påsan.

Den ble riktig så fin. Endelig var jeg
klar for oppgaven.

Det blir mye blanking ja, men jeg kan
vel også skylde litt på det faktum at jeg
nesten aldri blindfisker. Vaker det ikke
så kaster jeg ikke.
Da skremmer man jo fort fisken fra
nettopp det å vake. Så kast så lite som
mulig er nå mitt råd.

Jeg satte på en palominomygg i størrelse
16 og sneik med i posisjon i god avstand
til torvkanten. Det morsomme med
denne fisken var at den faktisk svømte
rundt og beita helt taktfast og
systematisk, så da var det bare å legge ut
flua i fiskens bane.

Den første torsdagen i september 2016
hadde jeg tatt meg fri fra jobben og
parkerte bilen ved Hakadal stasjon
klokka 08.00. Sykkelen ble pumpa opp
og oppover bakkene som aldri virker å
ta slutt, bar det med friskt mot.

Og deretter smack, bang og schwopp,
tilslaget ble satt og det var fast fisk, og
det på dagens første kast! 650 gram er
ikke dagligdags i slike små tjern, så
tilbake i vannet med den, vi sees om en
halv kilo..

Halvannen time seinere var jeg oppe ved
vannet som var dagens store hovedmål,
et lite trivelig tjern hvor svært få fukter
sine liner, drukner sine mark eller kaster
sine metallbiter.
Fra tidligere turer har jeg fått tydelige
bevis for at det går noen ok ørreter i
dette tjernet og håpet om noen pene
sugger var så absolutt til stede – som
vanlig.

Egenprodusert hov med fisk (Foto Kjell G)

Fem minutter seinere vaka det jaggu
meg igjen, og det på nesten den samme
plassen. Ut med flua og tror dere ikke
det var fast fisk igjen...og det på dagens
andre kast. Denne strakk seg til nesten
sju hekto og var vakker som kun
nordmarksørret kan være. Den fikk også
gå. Vi sees seinere, kompis!

Vel framme satte jeg med ned på
stolsekken og venta.
Og venta. Og venta.
Vake gjorde det bestemt ikke, og
innsektslivet på overflata var nesten
totalt fraværende.
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Sola skinte og tørrfluebrisen kilte såvidt
overflata, det var en perfekt dag for
fisking. Kunne denne lykken vare?

Jeg tok meg en liten halvtime i lyngen
og sovna faktisk av før jeg ble forstyrra
av et fly som var på vei inn for landing
der borte ved Gardermoen.

To fisk over halvkiloen på to kast er
noe jeg før aldri hadde opplevd i noen
av oslo-skogene og man merker at roen
senker seg og at hverdagens kjas og mas
plutselig er helt glemt. Lykkeligere kan
man vel ikke bli, i hvert fall ikke med
fluestanga i hånda, mutters aleine et god
stykke inne i Nordmarka.

To fisk på to kast, skulle jeg prøve mer?
Vakinga hadde opphørt og vinden hadde
økt så fjærmyggfisket med ett var blitt
umulig, dessuten var klokka blitt 15.00
så jeg bestemte meg for at nok var nok
og at dette fine lille tjernet kunne få fred
for i dag, i hvert fall fra meg.
En porsjon Real turmat seinere sykla jeg
glad og fornøyd ned mot bilen. Og det
med bilder av ørret på telefonen.
Det hører med til historien at de tre
neste turene ga meg null fisk.
Sånn er livet som sportsfisker.
Kjell Grønningen.

”Bonus” fisk (foto: Kjell G)

ANNONSE

Vi har Det største utvalget i fiskeutstyr i Oslo.
Torshovs Sportsfiske a/s er fra 4 år tilbake et selvstendig selskap kjøpt ut av gamle
Torshov Sport. Tilholdsted er fortsatt Vogtsgate i Oslo. Vi minner om at Oslo
Sportsfiskere har en medlems rabattordning med Torshov Sportsfiske.
Besøksadresse: Vogts gate 42, 0474 Oslo Telefon: +47 22 37 77 50,
Du finner oss også på : www.torshovsportsfiske.com
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Hvor er dette ?
Lenge siden vi hadde denne lille konkurransen i bladet, men noen har ønsket seg nye
oppgaver. Derfor har vi klippet fra billedarkivet og funnet et bilde fra et vann langt inn
i marka og ganske høyt. Har vært populært i perioder.
Du må gå et stykke fra vei for å komme hit, men du vil ikke angre. Ert godt ørretvann
uten abbor.
Kanskje litt vanskelig denne gang , men jeg vet om noen som vil kjenne seg igjen.
Red.

Hvilket vann ? Send svar på e-post til stein-wi@online.no.
Førstemann får OS-kopp.
P.s
Første bilde i konkurransen (fra Bonna) ble servert i nr.1/2001. Vinner ble Gunnar Aamodt. Deretter
holdt vi det gående frem tom. nr. 1/2010 (krigsminnestenen ved Sandungsveien). Siste gang, i nr
2/2012, viste vi Spålsseter.
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Smånytt fra nettet og andre kilder
10.05.16 Fin demo med Flyfish Europe
og Nordisk

Nedenfor kommer litt nytt og variert fra
hendelser servert på nettet og fra ikke
publiserte aktiviteter. Litt av hvert mao.
ispedd noen bilder .

Tirsdag 10.mai kom Tommy Josefsen fra
Flyfish Europe og Svein Rødbergshagen
fra Nordisk Fiskeutstyr og snakket om
årets nyheter.

25.06.16 Norgescup Fluekasting
Holmendammen

07.06.16 Vellykket demo av Orvis
utstyr med Vidar Paulsen.

Stevnet på dammen lørdag/søndag
25/26.juni i samarbeid med
Castingforbundet ble redusert til kun
lørdag grunnet liten deltagelse.

Vidar var som alltid vennligheten selv og
besøkte oss på vår klubbkveld på
Holmendammen tirsdag 7.6.

Det var dessverre ikke det stevnet
Norgeseliten i fluekasting hadde prioritert.
Dette skyldtes nok at konkurransen ikke
hadde betydning for uttaket til VM og at
Norgescupen totalt sett allerede var
avgjort. Konkurransene i Ørret presisjon og
lengde samt Sjøørret lengde og Laks
lengde kunne derfor unnagjøres på en
dag.

Vidar hadde kofferten full av Orvis
fluestenger og snører som vi fikk prøve
utover kvelden. Flere av medlemmene ble
overrasket over noen av de nye Orvis
fluesnørene og stangen Recon ble flittig
kommentert.

Vær og kasteforhold var imidlertid gode og
konkurransen ble eksemplarisk og profft
gjennomført. OS hjelpere var tilstede og
sørget for mat og drikke til de deltagende
og tilskuere, men årets inntektsoverskudd
ble skuffende lavt.
Vi krysser fingrene for flere folk og mer liv
ved neste korsvei.
Vi nevner at WIFI og VIPPS ble introdusert
på dammen til dette stevnet. Det betyr at
Folk ikke behøver betale kontant så sant
de har VIPPS-appen og tilgang til nettet er
nå kjapt og greit.

Vidar Paulsen, her med en Orvis Helios stang
(bilde fra www)

Vidar fortalte oss igjen om viktigheten av å
kaste kort og ha spesiell oppmerksomhet
til fisking i området nærmest deg - et
budskap vi 'stangsvingere' på Dammen
ikke kan høre ofte nok.

Demo / kasteveiledning på
dammen.
I år har vi hatt flere gode utstyrsdemoer og
enklere instruksjon på dammen. Dette har
satt en fin spiss på flere tirsdagskvelder og
styret vil følge opp dette også neste år.

Vi sier takk for besøket Vidar og hjertelig
velkommen tilbake ved en annen
anledning.
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14.06.16 Demo av CND-stenger og
liner ved Tommy Aarkvisla.

NJFF Oslo Fylkesmesterskap

Også dette en god dag på dammen med
den dyktige kasteren Tommy Aarkvisla i
førersetet.

23.08.16 Geir Granli Fylkes- og
klubbmester i fluekasting

Plass

Navn

Poeng

1

Geir Granli

44 + 33

77

2

Åge Larsen

44 + 31

75

3

Jan Myhre

40 + 29

69

4

Simen Corneliussen 30 + 25

55

5

Terje Nielsen

20 + 25.5 45.5

6

Geir Gundersen

13 + 24

37

Ikke mange med i år, men Geir Granli
var verdig vinner som tok hjem
Johnsens Pokal og vinnertrofeet i
Fylkesmesterskapet.
Her er resultater fra konkurransen:
Oslo Sportsfiskeres klubbmesterskap
Flue
Presisjon
Plass

Navn

Poeng

Tid

1

Geir Granli

44

3:08.5

2

Åge Larsen

44

3:21.5

3

Jan Myhre

40

3:09.0

4

Simen Corneliussen 30

4:06.8

5

Terje Nielsen

20

3:13.5

6

Geir Gundersen

13

2:49.7

Navn

Lengste
kast

Nest
lengste

Flue
Lengde
Plass

1

Geir Granli

33 m

31,5 m

2

Åge Larsen

31 m

31 m

3

Jan Myhre

29 m

28,5 m

4

Terje Nielsen

25,5 m

25 m

5

Simen Corneliussen 25 m

21,5 m

6

Geir Gundersen

23 m

24 m

På pallen i Fylkesmesterskapet. Åge Larsen,
Geir Granli og Jan Myre.

Noen av de deltagende
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10.09.16. Kastetreff på dammen
med Mathias Lilleheim

stenger til ethvert formål. Helt nytt
design. Mathias, som selv er både kaster
og designer for Scierra, var god til å
fortelle om de ulike stengers kvaliteter
og bruksområder.

Været var ikke helt på topp på
morgensiden. Kanskje var det derfor
såpass få som dukket opp fra start på
denne lørdagen som etter hvert har
etablert seg som et solid fiskefaglig
seminar og hyggelig sosialt treff blant
ivrige kastere.

Vi kunne ikke bli annet enn mektig
imponert over hvilken bredde i
sortimentet Scierra her satser på.
Hvordan de får det til å gå rundt er ikke
lett å forstå, men de designer jo for hele
Europa og USA. Både Scierra Brook,
Momento og Surge ble vist. Brook
stengene får man til hyggelige priser
rundt 2000 – 2500, mens Surge ligger
et par hakk over.

Holmendammen er et ypperlig sted
slike treff med den nye bua. Her kan
være både utendørs og innomhus hvis
været svikter. I år bedret været seg etter
hvert og det ble trivelig ute. Vi talte
mellom 20 – 25 som var innom i løpet
av dagen.

Mathias tilbød 30% rabatt på kjøp innen
uke.

Intet manglet av brus, pølser, vafler. Og
folk nærmest vasset i stenger både til å
prøve og å kjøpe. Mathias Lilleheim
hadde med seg mange fine Scierra-

Hyggelig treff med positivt
salgsfremstøt.

Mathias forklarer
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Hjemmelshaver vil være Oslo
Kommune v/EBY og fester vil være
Oslo Sportsfiskere.

Bellyboat til utlån /leie for
medlemmene.
Foreningen har gått til anskaffelse av en
bellyboat (med pumpe) som skal være et
lånetilbud overfor våre medlemmer. Vi
tenker oss at den som ønsker å benytte
seg av tilbudet , låner/leier båten for
maks 1 uke ad gangen for kr. 100.-

Avtaleteksten mellom EBY og OS må
godkjennes av BYM. Endelig godkjent
tekst for undertegning er ikke mottatt
ennå, men nå må det være like før tror
vi.

Båten beror på dammen og Johan
Grønning i styret administrerer
ordningen. Ring ham på mob.
92239408.

Avtalen vil gå over 30 år (til og begynne
med) og årlig avgift blir kr. 5000.- hvis
vi har tolket EBY rett. Vi er litt spent på
avtalen knyttet til kastebryggene. Vi har
ønsket fortrinnsrett til disse, men
kommunen er skeptisk av hensyn til
allemannsretten i parken.

Det er Nordisk v/ Svein Rødbergshagen
på Lysaker Brygge som har skaffet oss
båten til en akseptabel pris.

Uansett vil vi kunne operere på
bryggene som før uten noen tekst om
fortrinnsrett.
Nedenfor er vedlagt kartutsnitt av vår
festetomt (den grønne firkanten).

CatFish 4 - deLuxe

Status Holmendammen, delesak
Vi er et skritt videre når det gjelder
tomtesaken vår på Holmendammen. Vi
har fått brev fra Plan og bygningsetaten
om at delesaken nå er sendt inn til
tinglysning. Oppmålingsforretning ble
utført på dammen 14.9.2016 og den nye
festetomten har offisielt fått gnr/bnr
27/2779. Tomtestørrelse 126 m2.
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Hvem blir ”Årets fisker” 2016 ?
Vi har flere ganger reklamert for OS fiskekonkurranse, senest i forrige nummer av
FastFisk. Vi har passert sommeren og vi har bare fått inn noen ganske få innmeldinger
om fangster til redaksjonen og styret. Vi regner med at det må være flere som har fått
fisk som vil være kvalifisert til å konkurrere om plakett og fra i år gavekort på kr. 500.til bestemann i en av klassene. Utdeles på julebordet 13.12.
Så ikke sitt å vent til siste dag (dagen før julemøtet) men meld inn nå.
Her er reglene atter en gang:
Klasser som teller med i ”årets fisker”.
-

Største ørret tatt i marka på flue
Største ørret tatt i marka på annen sportsfisker redskap
Største ørret ellers i Norge på flue
Største ørret ellers i Norge annen sportsfisker redskap
Største Laks i Norge på sportsfisker redskap
Største abbor i Norge på sportsfisker redskap
Åpen klasse. Største fisk for øvrig i Norge (ferskvann / saltvann)
tatt med sportsfiskerredskap

Med størst menes tyngst. Med sportsfiskerredskap menes stang og/eller pilkeutstyr.
Fangsten meldes inn til post@oslosportsfiskere.no med bilde som sannsynliggjør fiskens vekt, men
fisken bør veies og/eller måles på stedet avh. av forholdene. Man kan også sende MMS til
foreningens formann . Inntil videre stilles ikke krav til vitne. Bilde er dog et absolutt krav.
Meldingen må inneholde fangst sted- eller område og fangstredskap. Jury er styret + et utpekt
medlem.

Geir Gundersens smellfeite ørret fra Dovre. Kan kanskje hevde seg ?
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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 www.oslosportsfiskere.no og fb

Stiftet 1932
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