NM i Harstad 2010

Da har det vært avholdt NM i Harstad og de tre eneste fra klubben som reiste opp var
Arne Auestad, Kjell Thorbjørnsen og John Olav Florø-Larsen.
Vi ankom dagen før og Arne hadde fikset båt slik vi fikk kommet oss ut på prøvefiske i Harstad
fjorden(e). Kjell ble ikke med på prøveturen.
Siden vi var bare 2 stk fikk vi selskap av Helge Kjøndalen fra Bergen HK og Tor Arne Rygg fra
Oslo HK.
Været var bare strålende og turen gikk utover, men rett utenfor byen ligger ei kirke og den plassen
er kjent for å levere litt fisk , men vi hadde frisk mot og tenkte det var for nære brygga og utstyret
var knapt kommet ut i dagslyset så vi satte kurse mot flere potensielle plasser MYE lengre ute.
Etter m a n g e timer fiske og bare småsei så reiste vi inn til kirka og der beit fisken. Noen fine
hyser , uer , torsk og sei , men ikke noe som det var ” nord norge ” størrelse på.
Litt skuffet med tanke på de neste to NM dagene som var i vente, men en fantastisk dag på sjøen
hadde vi.
Dag 1 NM :
Flott vær og alt lå til rette for en flott dag på sjøen, bare fisken ville dukke opp.
Det var lite å få både på min båt og Arne sin, men Kjell hadde nå fått lurt opp litt fisk.
Vi hadde ikke fisk ombord etter 2,5 timer.
Da gikk vi på en dyp plass for brosme fiske. 140 m dypt og masse brosmer som var i grenseland på
minstemål så mye måling ble det.
Var litt skuffet da dette er ”nord”.
På vei ned til bunn sånn halvveis stoppet snøre mitt og fast fisk var på kroken, faktisk litt tyngde og .
Det viste seg å være flotte hyser og opp kom en double. Jeg tenkte mitt og tok på hyse takkel og
stoppet på samme dybde igjen og knappe 10 sek så var det full rulle.
Hadde jeg faktisk funnet en liten gullgruve midt i vannet. JAAAAAAA.
De neste 2 timene dro jeg det jeg var mann for og hadde god følelse.
Jeg klarte å bruke 12 makreller på den tiden, så dag 2 skulle det hamstres mer, for jeg visste hvor jeg
skulle dag 2.
Da vi kom inn for veiing så viste det seg at jeg hadde truffet gullgruva. De andre deltagerene hadde
neste ikke fått fisk og jeg hadde gode 70 kg. Noen hadde jo fått litt men ikke såpass som meg. En
knall start på dag en i NM. Arne hadde hatt en litt magrere dag på sjøen med en 4-5 seier i 2 kilos
klassen, mens Kjell fikk opp snaue 20 kg.
Dag 2 NM :
Jeg ga beskjed til fiskeskipper og båtfører hvor vi skulle gå og ingen nektet akkurat på det.
Her var det og skjedd en liten bommert av arrangøren for det var ikke makrell igjen til alle dag 2 og
det jeg endte opp med var 2 stk og det regnet jeg med ville vare kanskje en halv time om jeg fant
fiske igjen. Når vi gikk mot plassen så var det nok en liten hale av båter bak oss med det var nok å
regne med.
Stoppet på samme sted og ikke lenge etter var første hysa ombord og ganske riktig. Etter halvtimen
var agnet brukt opp og jeg måtte bruke hyse som agn. Det kan jeg fortelle ble ikke det samme, men
der var så godt med fisk at jeg fikk likevel en gode 45 kg andre dagen også, men med rett agn skulle
jeg fått det dobbelte tror jeg :o).
Da vi kom inn var jeg veldig spent på om noen andre hadde funnet storseien og fått godt med det,
men nei (heldigvis). Arne kom og på kaia nesten likt med meg og hadde hatt en mye bedre dag enn

gårsdagen og det resulterte i en gode 36 kg på han. Kjell hadde også funnet greit med fisk og halte
opp snaue 44 kg og dette sikret han en 4 plass for senior.
Det viste seg til slutt at disse to dagene for meg holdt til NM tittel og da klarte jeg nok ikke å skjule
smilet.
Det skal nevnes at der var masse bråk rundt dette NM anng. diskvalifikasjoner, arrangement, veiing,
kluss med vekter mm, men vil ikke la en relativt god fiskehistorie her bli ødelagt av det. De fleste
har hørt om det som har følgt litt med i timen.
Det hele endte med NM tittel på meg, 2 plass 2 mannslag på meg og Arne, 5 plass på Arne i senior
klassen og 4 plass på Kjell. Kjell hadde fått en 7 plass totalt på herre listen.
Det ble 6 plass 4 mannslag med bare oss 2. Det var ikke verst!
Takk for godt reisefølge Arne, Kjell og den Grønne Docen .
Hilsen
Norgesmesteren 2010

