
 

NM DRØBAK 2011 

10-11 sept  

 

Da var vi på vei til Drøbak, Stig Hetland, Bjørn Stein og undertegnede( skjeggmannen).                        

 Vi ankom Fornebu kl sent torsdag kveld og ble hentet av Tor Arnes kjekke kone for overnatting i 
Casa Rygg. Siden Tor Arne var på ekskursjon med sin klasse fikk vi dama for oss sjøl så praten 
gikk lett, Baileysen og Grønn Doc fløt. Vi fikk innblikk i unge TA sitt heftige russe liv og tok noe fotos, 
mens Margaret lo høyt.                                                                                                                                                    
Gutta skulle nemlig prøve seg på fredagen på noen nye ferskvanns arter og oppvarming før NM på 
lørdag og søndag.                                                                                                                                                                    
Noen ble det men Glomma var over 2 m høyere i vannstand enn normalt så fiske ble litt vanskelig. 
På kvelden ble det som vanlig litt binding, noe kaldt i glasset og mye skrøyd. Neste morning reiste vi 
fra huset i Odalen til Drøbak og vår sjåfør var Tor Arne som ”tilfeldigvis” skulle samme vei. 

Det var kun disse fra klubben som stilte i årets NM i havfiske og vi var vel alt i alt 10 fra vestlandet, 
resten var lokale fra Østlandet. Der var ca 100 deltagere. 

Fiske var arts fiske og vi var over alt i Oslofjorden, mens vi mer eller mindre alltid og alle avsluttet på 
Mølla etter sei og slimål. Vi fartet rundt alle steder en kan se på kart som link peker til. 

http://oslohavfiskeklubb.net/index.php/fisketips/59-drobakfiske-nm-2011-tips 

vi var dessverre en or lite til å stille fire manns lag da dette i NM må være reine klubblag så vi fikk 
ikke til noe her. Været begge dager var bra og fisk fikk vi alle mann, men dessverre ikke nok til at 
det ble topp plasseringer dette året. Det var og en erfaring å være der om en skal satse på å være 
med på festivaler på Østlandet. Mye skifting av takkel og mye små krok. Det største jeg brukte på 
sei var vel 4.0 sirkel, mens minste på bergnebb var str18.  Tor Arne rygg fra Oslo HK ble NM mester 
og var nesten i en klasse for seg selv. Gratulerer der Tor Arne med NM tittel. Meg og Bjørn vant 
festen (igjen) 

Resultater finner du her: 
http://www.norgeshavfiskeforbund.no/doc//Norgescup%202011/Norgescup%202011%20Resultater/
NM%20Totalt%20Nettet.htm 

Arter vi fisket på var: leppefisker som bergnebb, berggylt, blåstål/rødnebb, gressgylt og grønngylt, 
sort kutling, vanlig ulke, knurr, hvitting, sei, torsk, hvitting, hyse, sei, flatfisk, sild, slimål, 
sypike/øyepål , makrell og lyr.                                                                                                                                                          
Dessverre lite havfiske bilder, men alt gir en flott ramme rundt turen.                                                                               
Kjekt å reise med dere gutter (som vanlig) og STOR takk til Tor Arne Rygg for transport, losji og 
kone. 

 

Hilsen  John Olav Florø-Larsen 



 

 



 

 

 

 





 



 

 





 

 

 


