Egerøynappet & Jærfestivalen
Da er festivalene avviklet og selv om YR.no tok en del feil på værmeldingen
så ble festivalene avholdt og en del fisk ble tatt.
Været var topp på lørdags morgen sol og lite vind , men vinden ble sterk utpå dagen. Søndag
det samme , men da var vinden allerede på plass i 11 tiden.
Båtene måtte gå litt i ”ly” på søndagen , noe som preget fangstene litt.
Gjennomsnittsvekt pr dag var rundt 10 kg , mens de som lå helt i toppen var godt over 20 kg.
Første dag ble det tatt 545 kg fisk og andre dag 450 kg som totalt ble 995 kg.
For første gang på lenge var vi over 50 deltagere , rettere sagt 52. Vi hadde og for første gang
på lenge nesten bare 5 manns båter. Noen hadde seks men de vil ikke ha det neste år da
mange av disse var nye for oss.
Lørdag:
Her ble det Odd Kristiansen som vant fra SDSFC med Bjørn Stein og Geir Olsen fra Nord –
Jæren HK hakk i hel på 2. og 3. plass.
I dameklassen ble det Vigdis Sandvoll fra SDSFC som vant.
Junior klassen ble vunnet av Henrik Valle fra Fredrikstad HK.
Senior klassen ble vunnet av Bjarne Aase.
4 manns lag etter første dag var NJHK 1 på første med flere lag tett innpå.
Søndag:
Her ble det Bjørn B Bakkelid som stakk av med seieren fra Oslo HK , tett etterfulgt av John Olav
Florø-Larsen fra Nord–Jæren HK og Eivind Johannesen SDSFC på 2.plass og 3.plass. Disse
tre hadde ikke mer en en kilos fisk i differanse fra 1 til 3 plass.
Dameklassen gikk til Elisabeth Jensen fra Oslo HK , tett etterfulgt av Liv Øglend fra SDSFC.
Junior klassen gikk denne dagen og til Henrik Valle fra Fredrikstad HK.
Senior klassen ble vunnet av Arne Auestad.
4 manns lag over begge dager gikk tilslutt til Sølvkroken Havfisketeam foran Nord-Jæren HK på
2.plass og Torungen HK 1 på 3.plass.

2 vellykkede festivaler og alle deltagere jeg snakket med virket fornøyd alt i alt.
Så velkommen tilbake i 2011 og ha et videre ”Skitt Fiske ” år
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