Drøbakfestivalen og Skjærgårdsfestivalen
11. og 12. september 2010

Da var jeg på tur igjen og nå skulle jeg teste fiske på Østlandet.
Her var det artsfiske ene dagen og vekt andre dagen
Jeg var litt på ukjent territorium her i Drøbak sundet , men jeg bodde hos Tor Arne Rygg
i Oslo HK så her fikk jeg rikelig med tips , selv om hans klubb kamerater ba på det
sterkeste om å ikke si for mye hehehe.
Det var temmelig nøyaktig 15 år siden jeg var i dette sundet sist og fisket og var ikke noe
imponert den gang. Da gikk det i Vassild , men den er visst neste borte nå.
Første dag fikk jeg 7 arter , noe som var tilfredstillende , men vinner hadde 8 og litt mer i
posen. Det var forøvrig han jeg bodde hos som vant første dag og jeg var på båt med han.
Sjekk båten vi var på , den grønne ”Gyltingen”. Ikke akkurat årets modell – men den
gjorde jobben.
Det var over 80 deltagere og jeg + 2 fra Bjørgvin HK var de eneste ”utlendingene”.
Ble en 10 plass første dag.
Dag 2 reiste vi rett til ”Mølla” på dypet for å fiske fin sei. Den var der men var veldig var
å ta i og du måtte finne dybden den var på. Det var ca 120 m dypt ,men jeg kan si så mye
at den sto mellom 45 – 75 m.
Fikk 3 stk + 2 hyser men det holdt kun til en 11 plass. Alt i alt var jeg noen lunde fornøyd
som ”første reis gutt”. Det er et fint fiske med lett utstyr i 12-20 lbs klassen.
Kanskje en klasse opp på Mølla.
Det var moro å prøve og skal nok prøve igjen , nå som erfaringen er 100 % mer. Får
prøve i 2011 og sette østlendingene på plass hehehe.
Vil ellers takke Tor Arne for kost og losji og guidet ferskvanns turer før og i mellom
festival fiskingen som resulterte i 3 nye arter for meg. Abbor , Stam og Gullbust .
Stammen fikk jeg faktisk på ferskt fransbrød så det var jo morro.
Lovet meg opptil 5 -6 nye ferskvanns arter til om jeg kom bort neste år – kjempe flott !
Hilsen
John Olav Florø-Larsen
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