
Mausund  2012 – Nord Jæren Havfiskeklubb på tur, NM  og 
Mausundfestivalene. 

Turen startet egentlig rett etter turen i 2011. På veien hjem hadde alle det klart for seg hvordan det skulle 

fiskes i 2012. Det skulle være lett å surfe inn utallige premiekroner og fiskeutstyr…. Bilder av oppheng var 

tatt, små rosa blekkspruter skulle sikres i hopetall disse hadde tatt alt (gjett av hvem…), flere nye sikre 

fiskeplasser var notert på en konvolutt fra styrhuset. 

I mars startet showet. MMS- Epost- HMS- facebook- telefon-  Gps -  MSN - twitter, alt ble tatt i bruk på kryss 

og tvers for å kartlegge hvem skulle reise hvordan og når. Spørsmålene var akkurat de samme som i fjor, 

hvem skulle fly når, skulle noen kjøre direkte fra Stavanger, hvis noen skulle kjøre, kunne de da ta med pilker 

søkker stenger og annet utstyr, slik at overvekten på flyet ble moderat? (Vi snakker sikkert flere hundre kilo 

fiskeutstyr, her ble vel Team Nord-Jæren kun slått av Sølvkroken...).  Status eposter ble formidlet og det ble 

klart at noen kjørte direkte, noen tok fly mandag, en skulle opp og fiske i Trondheimsområdet for å plukke 

noen nye arter (gjett hvem..), en variant var også å kjøre opp, sette av familien av i 500 m høyde i indre 

trøndelag, for så å ta turen til en uke med havfiske☺ 

Etter transporten var avklart begynte en ny panikk å spre seg, var det rette utstyret på plass? Det ble såpass 

mye fram og tilbake at nå var det samling som måtte til, slik at alle skulle være sikre på at de ikke gikk glipp 

av noen sikre vinnere. Samlingen ble på terrassen i Smølaveien.  

 

Her ble det ene vinnertackelet etter det andre vist frem og kommentert (gjett av hvem..) ☺.  De rosa 

blekksprutene var glemt, nå var det selvlysende slange som var tingen, det hadde nesten ingen, bortsett fra 

Lopez.. Her måtte bestilles, listen kom frem og det ble satt opp ønske om mer en 50 m slange, høyeste 

notering var 5 pakker på en person… Klepp ja, 4 klepphoder med 4 utspring måtte jo bestilles, Arne O. i 

Torungen HK var vår mann her. 

De som var så heldige å reise var: Fra sør på Jæren, Sindre, Olav og Kjell G. Fra Sandnes kom Arne Kjell, Arne, 

Peder og Leif Helge.  Jan Harald kom inn fra høyre (Ræge) , Kjell T,  Yngve, John Olav, Torstein og Stig kom i 

stim fra Stavanger. En eksplosiv blanding av gode manerer, artige vaner og ektremt fiskeengasjement… ☺. 

Turen opp med utstyr og tilhengere på bilene gikk som en nysmurt havfiskesnelle. For å sikre at det var nok 

utstyr, var noen av oss innom en tre fire fiskeutstyrsbutikker i Trondheim. Etter tett stuing av biler og henger 

var stemningen knall på ferjen ut til Mausund. 

 



Litt forvirring rundt boplass for oss fem i Villa utsikten, men det ordnet seg. Kjempeplass, takker Brå for den 

☺.    

 

En liten tur på havet måtte vi ha. I lånt båt og medbrakt agn ble det litt fiske etter skate for John Olav og Stig. 

Skate var bare å plukke opp kun ettpar minutter kjøring fra huset, ifølge lokale helter som John Olav hadde 

snakket med. Skate nei, men det ble en storsei på 9,1 kg på lett utstyr på 40 m (gjett av hvem…) ☺.  

 

 

Den som kjørte utigjen etter å ha landsatt en halvtrøtt sjåfør, var .. ja gjett hvem. 

Prøvefiske var en suksess, to båter, en prøvde seg kun på storfisk og en med litt variert fiske. Arvid er en god 

mann og det kom opp litt av hvert.  Arild har mange fine plasser som også ga uttelling, selv om det ikke ble 

de største kjempene.  



 

 



 



 

Noen av oss mistet dessverre båttrekningen pga sterkt morsinstinkt, matlaging (må få mat i guttane) og 

husarbeid,  les : Rydding-forberedelse/ bindingen til konkurranse neste dag,  etter dagensprøve fiske var 

oppskriften klar, dette kunne bare gå godt.. 

Konkurransedagene gikk som altfor fort.  Altfor tidlig opp, litt for travelt med å få utstyr i båtene og så var det 

dette med å huske agn…. Fisketimene fløy og mange fine fisk ble tatt. Så var det pils på kaien til de som ikke 

kjørte, og is til de som kjørte slitne fiskere og makrellbefengt utstyr. Litt friskt i skyggen så det var vist greit å 

stå med grillen.. 

  

Kjempetrivelig å få med seg litt fra opplevelsene til de som hadde vært på de andre båtene i solen på kaien. 



NN som hadde sett mye såre hender etter brosmegjeller fant ut ved et «uhell» at en finger i rattatta på 

fisken også kunne brukes som grep under bløggingen. Smooth.. 

NN2 var så uheldig å gå over ende og fikk problemer med både ribbein og håndledd, men sto på og ingen 

klaging. Dette viste seg å være såpass alvorlig at det var like godt å reise hjem, man er helt enkelt ikke på 

Mausund for å se andre fiske. 

Kjell Garman fikk en flott kveite (17,98 kg) helt på tampen av dagen, og var et eneste stort jærsk glis ☺ 

 

Kjell Torbjørnsen fikk en sei på rett over 10 kg. 



 Stig tikket inn en torsk på 17,86 kg som ble festivalens største torsk. Denne kom sammen med en sei på ca 5, 

så det var ett greit drag med tendenser til fiskeskjelven…

 

NN fant ut at et plaster bak øret er bedre 4 sjøsyketabletter i døgnet.. (Team sør Jæren delte ut plaster 

broderlig) 

 

 

Mat var det mye godt av, vi spiste fisk hver dag. 

 

Luksus fiskegrateng, Bacalao av fersk fisk, mexifisk og seibiff stod bla på menyen. God kald drikke, mye fisk og 

rikelige porsjoner resulterte i en avslappet atmosfære etter middag. Mye skyldtes nok aminosyren tryptofan i 

følge… gjett hvem… 



Vi hadde et fantastisk vær i havgapet noen dager, varmt på terrassen, binding av siste dags slagere og grønn 

doc medbrakt av … gjett hvem. 

På Buffeten på premieutdelingen var maten og stemningen god. Resultatene varierte, men det ble en del 

slipsnåler, fiskestenger, sneller, bager og konvolutter. Disse har nok til tider vært både tykkere og flere, men 

litt kroner til neste års fiskeutstyr var det jo  ☺. (Tips, oransje og lilla 6’er gummimark) 

Og hva het han som gjorde det best i klubben i år …..ja gjett hvem…. 

 

Vil du ha mer bilder og historier,  kom på neste klubbmøte  ☺ 

  

  Hilsen Stig Hetland 

 

 







 

Gutta flexer ( noe) 

 

Halve gjengen , Politimester Eskeland , Peder , Sindre, Yngve , Olav og undertegnede 



 

TRYPTOFAN gjengen 

 

                                  

Artfiske i Trondheim før Mausund med broderen på en hemmelig plass etter Gapeflyndre , fikk jeg NEI , fikk han NEI 

Men vi fikk alt annet bla steinbit på 5 kg , han fikk Gaperten et par dager etter selvfølgelig 



   

God venn i nøden ( og ellers og) , den berømte doktoren brygget av ( gjett hvem) 

  

 Den nye ølboks holderen som er kommet, utgis i 2013 



   

Måtte bare plukke en ny art på vei til Mausund , Regnbueørret på ca 500 g. Der jeg sto og lente meg til et skilt som sa 

”Fisking forbudt”. Fikk denne og ca 30 andre kryp som ga hele bilen flått , mener fnatt  :o) 



 

Jan Harald og båteier Arildson som også båten heter. 

 

Meg og brodere ( John Olav og Bjørn Helge) var på nattfiske etter skate og havmus før Mausund en flott plass 

utenfor Trondheim. På relativt lett utstyr igjen mitt på natta raser snøret avgårde og gjett hva , ei kveite i 5-6 

kg klassen. Var ganske rått å ta inn , men ingen havmutz eller skate her heller. Hatt er lånt for annledningen 

for broderen sa at den var det muse flaks i , hva slags mus tenker jeg nå ? Fisk ble sjøsatt etter foto  :o) 


