Mausund 2010
Da har vi hatt oss en tur på Mausund igjen . Festivalene skulle avvikles fra 7 til
10 juni.
Vi var elleve mann som var med fra klubben.
Arne Auestad ,Stig Hetland , Bjørn Stein, Gunnar Amdal , Svein Milwertz ; Bjarne
Aase ; Bjørn Helge Florø-Larsen , Kjell Thorbjørnsen ;Arne Kjetil Nilsen , Magne
Øvregård og John Olav Florø-Larsen
Skulle en tur på prøve fiske dagen før første festival dag, men været var så dårlig
at vi fikk ikke kommet oss utpå. Heldigvis neste dag og første festival dag så var
god været fremme og alt var på stell.
Båtene var som vanlig upåklagelige og arrangøren hadde atter en gang gjort en
god jobb, dette året hadde de til og med spikret fast paller der båtene var så
høye at du måtte ha noe å stå på.
Nå sto vi fjellstøtt og det var deilig. Trengte nå kun konsentrere deg om fisket.
Fisket ble ikke verre det heller og det var bra med fisk der ute av alle slag.
Det ble tatt store torsker, langer, sei, kveiter og pigghå.
Noen breiflabber kom og opp. Vårt eget medlem Stig Hetland fikk ENDELIG sin
første på rundt 8 kg og Bjørn fikk og en på ca 6 kg men han hadde fått før.
De 3 første festival dagene var været helt etter boka, men så tulla værgudene litt
siste dagen og ga oss litt mye vind. Dette resulterte i litt reduserte mengder med
fisk, men alt i alt gikk det veldig greit den dagen og.
Her på denne festivalen er det den eneste i Norge der det er penge premier og
første mann ut i vår klubb var Kjell Thorbjørnsen som andre dag fikk ei monster
lange på 24,8 kg som lå an til 10 tusen lappen , men dessverre holdt den ”kun” til
3 plass slått av en litt større lange og på topp ei kveite på gode 31 kg.
Etter 4 dager til endes med kanon fiske fikk klubbens medlemmer litt spredte
plasseringer.
På topp ble meg - John Olav- med en 2 plass og en god penge konvolutt og
Bjørn Stein på en 14 plass.
Det beste 4 manns laget vårt bestående av Arne , Bjørn , Stig og John Olav fikk
en 4 plass og en liten konvolutt til :o)
Resten av resultatene kan dere se på link.
Broderen Bjørn Helge fikk seg ny pers på lange på gode 10 kg og ny pers på sei
på ca 8 kg.
Fisket her oppe er helt formidabelt og absolutt verdt å være med på . Er litt dyrt
sammenlignet med deltageravgiften på andre festivaler, men så er premier og
det hele rundt det uten sidestykke
Vi må også nevne det sosiale rundt det hele både i klubben på kveldene og på
dagen mens vi veier inn og venter spent på andre deltagers vekt og fangst. Her
skryter og ”lyger” vi litt mens vi nyter av maten og drikken de servere på kaia.
Helt topp opplegg.
På kvelden sitter vi videre og koser oss med en cola eller en pils og knytter nye
takkel mens vi ”lyger” litt mer om den store vi ikke fikk etc. Det er så kjekt at i den
skrivende stund vil jeg bare rett tilbake og ut på sjøen igjen for a samle flere
sanse inntrykk og fisk.
Nyt bildene og bli med neste år
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