HELLESØY 2012
september 2012

Da har vi hatt vår årlige tur til Hellesøy og Bergen HFs festivaler ute i Øygarden.
Desverre så ble været litt tøft med mye vind og regn så det ble innafjords fiske. Her har vi heldigvis funnet et
par plasser som gir oss litt fin sei om vi treffer den.
NJHKs reisefølge kjørte opp i 3-4 biler og bestod av Lag 1 : Stig Hetland , Øivind Andersen , Jan H Risa og
undertegnede John Olav Florø-Larsen.
Lag 2 var: Arne Aurestad , Leif Helge Eskeland, Torstein Osmundesen og Thomas Søreide.
Et par av oss skrullinger reiste opp på torsdag kveld for å teste fiske på den kjente Bontelabo kaien etter div
arter , spesiellt HAVMUTZ !

2 idioter som var overlykkelig ( spesielt han i orange) for å være på Bonten ENDELIG.

Vår eminente sjåfør , Stig ” Broke Back” Hetland kjørte, men undertegnede og Thomas tok seg av en del
forfriskninger på veien. Kanon transport etappe.

I baksete på bilen

En endelig på kaia

Vi ankom sent på torsdagskveld og de første snørene var uti rundt 23:00 tiden. Nyinnkjøpt stangpod skulle
og testes (og den var bare rå)

Superpoden i polert alu og stål med full pupp av utstyr + transportbag – MAD å di
Der traff vi noen velkjente skikkelser som fisker MYE her og du finner svært aktive på Fiskersidens forum.
”Fisk og Rask” og Andreas om jeg husker rett (om navn ikke stemmer så unnskyld om jeg bommer her).
Trivelige karer med mye info.
Vel, vi 3 hadde tilsammen 5 stenger uti, 2 på meg , 2 på Thomcon og 1 på ” Broke Back ” Hetland.
Aktivitet fra første stund.

Hågjel på meg

Flott hjerteskjell på Stig

Kom opp en sei på Thomas , som og ble den eneste fisk på T om jeg husker rett.
Etter dette satte han seg i hvilemodus etter en stund (ca kl 02:00) , se bilde under he he.

Stig var veldig sliten i ryggen så han lå strekk ut i X5en og jeg var en slags nappvarsler for han.
Jeg derimot, som vanlig, hadde laken skrekk og sov ikke på nesten 2 døgn, da det ble fiske neste kveld og
:o).
Jeg fikk i mellomtiden et par sei, hyse , lange , sypike , hågjel og pigghå- totalt 12-13 fisk.

En gang i løpet av tidlig natt ser jeg aktivitet på Stigs stang og gir beskjed.
Han halter ut som en mann på 90 med beinforkalkning. Drar til og der sitter en piggass.

Jeg agner opp for han igjen og kaster da hans rygg ikke tillater denne slags OL øvelser. Går under en time
mens jeg drar på allslags ting, UTENOM MUTZ, så napper det hos Stig igjen. Han kommer seg ut og fast
fisk. GJETT HVA , joda en flott liten Bergen mus på 760 g.
Nå er han den eneste i klubben jeg vet om som har den flotte doubleten av dypvannsfisker Havmus og
Skolest.

Norges giftigste fisk og vakrest (rarest) !
I familien Helhoder - Chimaera monstrosa

Jeg holdt ut til trafikken begynte igjen og vi pakka sammen i 07:30 tiden og dro til Arnes hotell og fikk
spandert frokost på oss. Takk Arne selv om sikkert både jeg og Thomas ikke husker hva vi spiste.
Spising ble glemt mellom alle forfriskningene under nattfiske så dette må ha gjort godt.
Tur innom Norsk fletteri og fikk blåst vekk noen dollares og så beine veien til Hellesøy der en leie båt ventet
på oss.

Meg , Thomas og Ole Thorstein feis ut for å prøve oss på storfisken, men det var for dårlig vær til å komme
på godplassene mine etter STOR fisken, så vi dro innover mot Sture treminalen for å se om seien var der.

Og den fant vi. Fin størrelse, men lite av den.

Thomas var nå våken igjen

Fin trippel over minstemål ( 50 cm)

På vei hjem stoppa vi på en Lysing plass , men alt som kom opp var ei hyse og ny klubbrek på svarthå.
Den fikk Ole Torstein og var på 480 g.

Ikke vann i magen, den var drektig og hadde vært i båten i 30 min, men tror du ikke den svømte avgårde
ettervi fikk veid den :o)

Kom oss tilbake til rorbua( leilighet) godt sliten etter mye fisking og lite søvn. Her skulle konkurranse utstyr
gjøres ferdig og for å holle koken gikk det seff på salig blanding av Cider , øl ,Red Bull ein kvasse inni mydlå
og helt klart GRØNN DOC.

Konkurranse dag 1:
Lørdagen kom og drittværet fortsatte så det ble inn i fjorden etter seien og alt annet som holdt minstemål.
Mesteparten av våre klubbmedlemmer som var med, var brifet på hvordan man fisker denne seien som tar
midt i vannet og jeg vil påstå at nesten alle følgte med i timen he he.
Det ble ganske greie fangster på nesten samtlige i klubben av de 8 som var med.
Hadde du opp mot og over 20 kg lå du bra an.

De jeg var på båt med første dag.

Skipperen min ( en av de mest drevne)

Det hele skulle koke ned til de 2 vestlige Stigende i NJHK og Bjørgvin HK. Desverre måtte vår Stig atter en
gang ta plass 2 på pallen kun 0,6 kg bak topp pall plass. Vinnervekt var 25,9 kg , mest sei i 1,5 til 3 kg
klassen. En veldig bra prestasjon av vår Stig, gralla.
Arne Auestad ble nr 2 i Senior klassen og Jan Harald nr 3 i dame klassen ha ha. Nei Jan H dro til med
lørdagens 3 største fisk, ei lange på 4,9 kg.
Og på 4 mannslag fronten lå faktisk et helt annet lag enn normalt på 1 plass etter første dag , nemlig
Nord-Jæren HK , Lag NJHK 1 med Arne, Stig, Jan Harald og undertegnede.
Så ble det kveld og nye like takkel ble bundet og mer fast og flytende føde ble inntatt . Nye teorier og fiske
måter skulle prøves dagen etter (egentlig samme som dagen før, men Grønn Doc var litt som Sandnes
blekk, fjerna delvis innholdet fra før)

Konkurranse dag 2:
Møkka været ville ikke gi seg og var nok faktisk verre en lørdagen.
Så fiske ble det samme, inn mot Sture terminalen og fiske etter det som ville ta og var over satte minstemål.
Jeg selv ville gå på samme plass og denne gang ikke prøve å flytte, men bare presse på. Bare det var en
fisk i ny og ne som kom opp. Ombord på skuta med meg var Stig Helland , Per Moen og Kjell Olav Johnsen.

Stig Hellan – Bjørgvind HK

Per Moen – Båtstad HK

Ei skute som lå rett ved oss hadde klubb kamerat Thomas Søreide ombord sammen med Liv og Tom fra
SDSFC. Han hadde faktisk funne litt av oppskriften og til å være ny i gamet klaffet det meste for han og kom
totalt på en flott 4 plass søndagen. Imponerende Thomas og gratulerer

Thomas med en sei i 4-5 kg klassen
Arne Auestad stakk av med 1 plass senior og 3 størst fisk denne dag. Veldig bra Arne å se at du holder
koken.
Torstein i klubben fikk en fin 4 plass på størst fisk rett bak Arne.
På båten min fant vi litt fisk og sei takkelet mitt funka som bare rakkeren. Jeg sto side by side med Stig
Helland mens Per og Kjell Olav var bak i båt. Meg og Stig fikk fisk noenlunde likt en halv times tid , men det
viste seg at jeg fant den rette teknikken, dybden og måten å presentere det hele på.
Så derfra og inn til de 5 timer var gått så fikk jeg fisk jevnlig og dobble drag i ny og ne.
Stig øyna sjansen til å ta meg igjen da jeg gikk tom for makrell med 1,5 time igjen , men nei.
Fikk på slitne makrellrester og fersk sei. Det meste vi fikk var fin sei i 1,5 – 3 kg klassen, men av en eller
annen grunn fikk jeg lurt opp en 5-6 flotte lyrer og.
Det viste at rett takkel og presentasjon var viktigere en at det var 100% RETT AGN.
For å ta litt i så fikk jeg mye fisk i forhold til de på båten og når vi kom inn, viste det seg at jeg hadde fått
nesten det dobbelte av nr 2, han hadde 21,8 kg , mens jeg fikk opp 39,6.kg.
Med dette ble jeg dagens vinner og var beste fisker gjennom begge dager. Der hadde vi og Øivind Andersen
på en 3 plass gjennom begge dager . Kanon
Med dette og fabelaktig innsats av de 2 andre på laget, Stig og Jan Harald dro vi og inn 1 plass på 4
mannslag.
Den smakte godt da det er en stund siden vi fikk den pall plasseringen.
Takk gutter.
Lag 2 fra NJHK fikk en 6 plass av 13 lag
Så totalt av de 8 som dro opp fikk vi mange fine plasseringer innen topp 10.

Bergen turen var atter en gang en suksess.
Gleder meg allerede til neste år.

Resultater 1 dag
http://www.norgeshavfiskeforbund.no/doc//Norgescup%202012/Norgescup%202012%20Resultater/Oygarde
n%20Havfiskefestival%20NC-poeng%20pdf.pdf
Resultater 2 dag
http://www.norgeshavfiskeforbund.no/doc//Norgescup%202012/Norgescup%202012%20Resultater/Hellesoy
%20Havfiskefestival%20NC-poeng%20pdf.pdf
Link til Pers rapport med mye mer utfyllende resultater pr båt mm
http://www.norgeshavfiskeforbund.no/doc//Moens%20Hjørne/Referat%202012/HELLESOYFESTIVALEN%2
02012.pdf

Noen siste bilder fra premie utdeling.
Fikk du BUNNPRIS hua var du konge he he

Liv Øgland fra SDSFC

Junior Tveit med mi olabukse

Stig Hetland

Øivind ”formann” Andersen

Jan Harald som vant en halvliter i dameklassen

Auaen og Florø`en med vinnerhuene

NJHK dro hjem med stenger , sneller , fiskeutstyr, fiskeskrin mm som gave premier og masse heder og ære
HA HA HA :o)
Until next time Boyz
Hilsen
John Olav Florø Larsen

