
NM Sortland 2013 

 

Det ble tidlig klart et lag som skulle reise til Sortland: Arne Auestad, Jan Harald Risa, Peder Vik og 

Thomas Skarstein. Her var det variert erfaring ute og gikk med Arne som hadde fisket lengre enn 

enkelte på laget hadde levd i ene enden og Thomas som kun hadde fisket med stang i ca 2 år, da det 

tidligere var harpe som ble flittig brukt med unntak av noen kast fra Land.  

I forkant av mesterskapet ble det plinget på meldinger frem og tilbake på regler etc, etter noen 

henvendelser så fikk vi greie på at de mest aktuelle fiskesortene der oppe på tiden for NM. Det var 

Torsk, Hyse og kanskje en kveite eller to.  

Vi hadde et planleggingsmøte på Al Forno i Sandnes, Thomas plagde brukerforumet på fiskersiden 

med Sortland som bostedsadresse. Her fikk han bekreftet at torsken fremdeles var der samt at noen 

gode kveiteplasser kom på bordet. Eigerøynappet og Jærfestivalen ble gjennomført som oppvarming. 

Fantastisk fiske, og som lag hadde vi endt på 3 eller 4 plass om alle hadde fisket sammen. 

Faktisk Thomas sin første konkurranse og Peder sin andre om man ser bort fra VM i Skrei. 

 

Onsdag og tid for avreise kom for de tre første, Jan Harald hadde ikke mer fri og måtte drøye 

avreisen til torsdagen slik at han gikk glipp av prøvefisket. Vi kom frem til Evenes og måtte raskt 

konstatere at fiskeveska til Thomas var blitt igjen i Oslo, eller sendt til ukjent destinasjon.  Etter en 

etterlysning gjennom hittegods så måtte vi reise til Sortland uten denne.  

Arne hadde ordnet bil, en stasjonsvogn fra Rent a Wreck  og siden de andre to svært beleilig hadde 

glemt lappene sine hjemme måtte far sjøl kjøre nedover. Det måtte som ventet litt kreativ innlasting 

til for å få plass til alt utstyret.  

Etter ankomst hotellet så samlet vi oss hos sjåføren som serverte både øl og en liten skarp en. 

Båtfører til prøvefisket ble kontaktet og det første tegnet på at vi hadde fått en ekstraordinær 

båtfører kom da han tilbød seg å hente oss med bil, slik at vi fikk fisket av et større område neste 

dag!!  

 

Etter en strålende middag nede i havna endte vi i baren og fant ut det var ganske livlig på hotellet, 

tannhelse nord eller noe sånt hadde konferanse. Vi fikk også med oss Spanias andre forsmedelige 

nederlag på 2 dager i Champions leage. Kaptein Arne ble litt bekymret da rekruttene ikke ville legge 

seg, men satt igjen i baren da han tok kveld. Han så derimot beroliget ut neste morgen da vi møtte til 

frokost før avtalt tid☺ 

 

Vi ble hentet på hotellet litt før kl 9 og så begynte en dag vi sjelden skal glemme. Ikke først og fremst 

på grunn av fisket, men båtføreren stilte med en ekstra person til å føre båten og brukte tiden sin til 

å varte oss opp etter alle kunstens regler. Han la fort sin elsk på hyggelige søringer med masse gamle 

røverhistorier og det var som han ikke visste hva godt han skulle gjøre. Samtidig ble den ene etter 

den andre fiskeplassen utprøvet og  det ble konstatert med lettelse hos flere at torsken var 

hovedingrediensen i havet,  sammen med innslag av hyse og hvitting. 2 plasser pekte seg ut som litt 

bedre enn de andre, med mulighet for å levere jevnt med fisk, Sigerfjorden som nr 1 sør i sundet og 

fiskholmen litt nord som nr 2.  

Under transportetappene ble det naturligvis servert smørbrød med laks og rullesteik med kaffe til av 

skipperen! Vi begynte egentlig å bli fornøyde, meningen var å fiske mellom 3-5 timer, men skipperen 

ville ikke gi slipp på oss og fant et par plasser til som måtte prøves. Det nærmet seg røverhistorie nr 

100 og det sto vel 50 -50 mellom Nord Jæren (stort sett  han som fisket i senior klassen) og 

vesterålen da skipperen fant ut at middag måtte vi også ha så han sendte oss ut på dekk for å teste 

en ny plass mens han satte grytene i sving. Pølselapskaus, hans to siste pils,  den siste cola på båten 

og faktisk til slutt en liten skarp en kom på bordet til vår begeistring. Enda mer utrolig, han ventet til 

han var sikker på at alle var forsynt med 2 el 3 påfyllinger før han forsynte seg selv!!! 

Han fant og ut at vi kunne jo ikke slite med alt utstyret opp til hotellet og det var mye bedre vi ble 

med opp til havna hans og at vi ble kjørt til døren. At dette tok  oss en time ekstra hadde vi ikke 



hjerte til å fortelle han så vi kjørte på videre med gode historier. Vi endte med ca 7 timer eff fisketid 

og var ikke tilbake på hotellet før ca 18.00☺ 

 

John Olav var tidligere på dagen på meldinger og mente vi burde finne hysa om vi skulle vinne (var 

dårlig fiske å melde om så langt) Men Arne sa fort fra at hyse fiske ble det kun om noen bandt han 

fast til båten, Det er pilking som gjelder, torsken er her jo!!☺ 

 

 

 

På veien opp fant vi ut at siden ingen andre så ut til å prøvefiske så var der ikke vits i å fortelle noe 

om de to beste fiskeplassene, en liten hvit røverhistorie ble fort utklekket vedr resultatet av turen. 

Thomas sin fiskeveske var og funnet ,så den sto i resepsjonen. Den inneholdt blant annet agn som 

var frossent ved avreise men som nå hadde godgjort seg ganske bra… all ære til resepsjonistene☺ 

 

Jan Harald hadde i mellomtiden vært utskremt for å kjøpe ”frukt basert drikke med sunne 

ingredienser” slik at vi fikk en god oppladning til neste dag, selvfølgelig igjen hos lag kaptein Auestad 

på rom 120.  



Vi gikk etter hvert i baren og traff flere andre fiskere fra det ganske land. Vi ble rimelig kraftig utspurt 

vedrørende prøvefisket men vi var jo ikke blitt mye klokere enn at nordover opp mot områdegrensa 

for arrangementet kansje var litt bedre enn sørover☺ 

Vi traff etterhvert på Roar i baren og han ble selvsagt med på et siste ”strategimøte” på rom 120☺  

  

Peder hadde vært heldig nok med båttrekningen til at han fikk ”Norsk handikapp forbund” på båten. 

Petter Skudal på krykker samt noen flere som trengte stoler om bord for å fiske☺  Tror nok Peder var 

litt urolig kvelden før, men Arne beroliget ham med at dette mekker du lett, ”de der kan jo ikkje pilka 

vet du”☺  

 

 

Dag 1 

 

På båten til Peder fant de tre med mobilitetsproblemer ut at de måtte ha plass til stoler. Peder ble  

henvist til dårligste plass og holdt på å gå i sjøen flere ganger i forsøket på å kleppe fisken, 2 meter 

ned og klepp på 1,50 passet ikke så godt. Vedrørende valg av fiskeplass la han ut en liten lokkedue i 

at det var bra med torsk, hyse og hvitting (med trykk på hyse) i Sigerfjord så fiskeskipper Skudal 

bestemte rimelig fort at det var plassen å fiske i dag☺ 

 

Arne var på båt med fjorårets norgesmester i havfiske Sven Solbakken og de ble også på samme 

grunnlag rimelig fort enige om at Sigerfjorden var plassen.  

 

Thomas var på båt med to fra Havulvan far og sønn Pettersen, samt Petter Handeland fra Båstad. 

Disse var ikke like lette å overbevise da de lokale i likhet med båtfører bodde nord i sundet og ville 

der. Fiskholmen kom opp som kompromiss her.  

 

Jan Harald ble nedstemt av noen lokale med en båtfører som kun hobbyfisket av og til og ble med 

nordover. 

  
Forholdene på starten av dagen var fantastiske nesten helt stille med strålende sol men det skulle 

ende i kuling på slutten av dagen. Flere av oss som flirte litt i skjegget da 2 båter gikk sør til 

Sigerfjorden med Arne og Peder om bord og alle de andre gikk nordover. Vi var litt overasket over at 

skipperen fra prøvefisket også gikk nordover og heller ikke til Fiskholmen. Vi hadde egentlig ventet at 

han gikk til Sigerfjorden. Ved utspørring senere på dagen sa han bare med et lurt flir at han gikk nå 

bare der deltagerne ville han☺ 

 



Thomas og kompani fant fort en fin torskevisning ved Fiskholmen og snørene nådde knapt ned før de 

måtte opp igjen med torsk på. Alle lå på mellom 10 og 20 kg etter litt over en halvtimes fiske. Så 

forsvant stimen og  leting måtte til. Det var faktisk like før nye plasser ble utprøvd før de fant et  

noenlunde greit belte med torsk som de driftet over med litt vekslende hell utover dagen. 

 Petter fikk melding fra faren om at fisket var elendig og at de kun hadde fått 1 fisk hver 1 timen. Noe 

som selvfølgelig fikk opp stemningen enda ett hakk på båten☺ Etter en svært jevn dag hvor far 

Pettersen og Thomas vekslet på å ha størst fangst så hadde Thomas tatt føringen på båten da det 

gjensto noe over en time og kulingen virkelig satte inn. Siste timen ble det dog kun 1 fisk rundt 

minstemål, snøret sto vanrett utover på båten uten mesan og sluregir. 

 Sigurd ”Junior” Pettersen dro frem storpilken og ordnet to trippelhal på fin torsk rundt 5 kg og la 

grunnlaget for store ting i mesterskapet.  De andre to fikk ingenting siste timen. Snørene skrapte 

bunnsmørningen av båten som han ene sa. Vi prøvde å ligge med driften annenhver gang men båten 

nektet å ligge med babord side mot bølgene på slutten. Junior veide inn ca 89 kg med Thomas på 2 

med 67,5 de var første båt inn til kai av våre. Far Pettersen ble også fisket ned av junior og endte på 3 

med ca 60 kg. Mens Petter var like bak.  

 

Jan Harald kom inn til kai som båt nr 2 og de hadde slitt med å finne fisken. Det var ekstremt jevnt 

her og det endte med at Jan Harald ble nr 2 på båten 200 gram bak vinner. 

 

Arne kjørte sitt vante løp og midtveis da han hadde dobbelt så mye fisk som nestemann nemlig 

regjerende norgesmester så ble han bløthjertet og tilbød å låne bort Karmøypilk til han, noe som ble 

høflig avslått med noe grynting☺. Arne vant båten suverent og hadde 51 kg på innveiing og nr 2 ca 

26 kg. 

 

Vi var alle spente og sto og ventet på resultatet fra Peders båt på kaien, Arne hadde troen og sa at 

Peders stang hadde hatt fin bøy fra fisk hver gang han så bort så det var ingen grunn til bekymring.  

Peder kom inn som vinner med 55 kg med Skudal hakk i hel på ca 50 kg. 

 

I mellomtiden hadde flere kommet inn med fine fangster og toppfangsten var i dameklassen med 

124 kg!!! Selvfølgelig Kjersti Kristiansen fra arrangørklubben og på lag med nevnte senior og junior 

Pettersen.  

 

Resultatene var etter første dag at i herreklassen ledet junior fra Thomas sin båt med ca 190 poeng, 

Peder var bestemann av oss på 5 med 155 og Thomas nr 9 med 144 Jan Harald var helt nede på 17 

plass med 128 poeng men skulle komme grusomt tilbake neste dag!! 

 

Arne var på 3 i seniorklassen med 151 poeng. 

 

På lag lå vi på 2 med ca 570 poeng, dette var ca 60 poeng bak Havulvan og med Harstad hakk i hel ca 

10 poeng bak oss. 

 

På 2 mannslag lå vi lenger nede med Thomas og Peder på 6 og Arne og Jan Harald langt nede. Men 

det skulle heldigvis endre seg neste dag. 

 

Vi hadde en hyggelig middag sammen med Roar og kjørte selvfølgelig nye strategimøter på rom 120 

hos fiskerigeneralen. 

 

Dag 2 

Peder og Thomas var dessverre havnet på samme båt neste dag, De var på Jan Haralds båt fra dagen 

før, mens Jan Harald hadde fått Thomas sin båt fra dag 1. Arne fikk mesterskapets minste båt 

sammen med et ektepar som også fisket i seniorklassen. 

 



Jan Harald endte på Fiskholmen også etter anbefaling fra Thomas siden båtføreren hadde kontroll på 

hvor fisken sto der(Thomas sin båt fra dagen før), mens Arne fort fikk overbevist ekteparet om at 

Sigerfjorden var et greit valg.   

Peder og Thomas sleit mer med å overbevise fiskeskipperen og fjerde mann om Sigerfjorden og 

endte med et kompromiss om å lodde en lovende plass rett over fjorden fra Sigerfjorden for så å gå 

inn der om der ikke var noe. 

Til tross for heftig argumentasjon fra våre to om at visningene på andre siden av fjorden ikke var noe 

så endte fiskeskippers dobbeltstemme med at fisketiden ble startet uten noen fangst. Det ble en 

opphetet stemning som involverte en sint karmøybu og en like sint fiskeskipper. Uten å gjengi for 

mye så ble det sånn at etter noen saftige gloser så satte båten kursen rimelig fort over til 

Sigerfjorden akkompagnert av et veldig stort glis fra Peder☺. 

 Mellom 40 og 50 min fisketid ble mistet da det var langt å kjøre men stemningen i båten kom 

ihvertfall seg heldigvis igjen på vei over og særlig da første nedslipp i Sigerfjorden førte til fisk på 

samtlige om bord. Det ble full forsoning og enighet om at det var et godt valg. 

 

På denne båten hadde Peder og Thomas kontroll fra første stund og jevnlige kontroller av posene 

viste jevnt fiske, mens de andre havnet bakpå, så mistet Peder det andre favoritt taklet sitt etter litt 

sosialisering  og måtte til med et ferdigkjøpt takle han hadde hatt bra fangst på tidligere. Det virket 

veldig bra☺ 

Først kom det opp dagens største fisk på ca 10,5 kg før fiskene kom hyppigere og hyppigere på 

Peders side av båten i forhold til Thomas sin side. De andre var under full kontroll og langt bak begge. 

Men Peder fikk til slutt opp 51,5 kg mot Thomas sine  37,5.  

 

Arne hadde som vanlig full kontroll på pilken og fisket nøyaktig samme vekt som dagen før. Og igjen 

hadde han dobbelt så mye som de andre på båten. Høydepunktet her var vel da fruen utrykte 

bekymring over at hun kunne ødelegge fisket for de andre om de måtte gå inn med henne siden hun 

ble så lett sjøsyk og Arne svarte konstaterende at det gjør vi ikke!  

 

Jan Harald sin båtfører fant samme plass som med Thomas ombord dagen før og Jan Harald fisket så 

svetten rant og fikk opp hele 64 kg. Noe som holdt til en klar båtseier. Flere båter var innom her og 

prøvde seg men stripen av torsk sto meget lokalt og de gav fort opp da de ikke visste om hvor den 

sto.  

 

Under innveiing så så vi fort at fangstene denne dagen var betraktelig dårligere enn dagen før og 

etter noe detektivarbeid så fant vi ut at far og sønn Havulvan begge vant båtene sine og at begge 

hadde ca 45-50kg. Lederen av dameklassen hadde ikke levert like bra som dagen før og ble ikke først 

på sin båt, mens hun veide inn ca 35 kg. Vi forsto at dette ble spennende lag gull var innenfor 

rekkevidde men det var avhengig av sistemann på Havulvan som etter ryktene muligens hadde gjort 

det veldig dårlig.... 

 

Jan Harald vant dag to ganske klart og hadde lagt grunnlaget for å avansere ganske betraktelig i NM. 

Topp 10 var i hvert fall innen rekkevidde. 

Som lag hadde vi fisket vi utrolig jevnt over 2 dager i kg, 107,105,102 og 98 poeng. 

 

Under middagen var det en spent gjeng som ventet. Det hjalp ikke at ”gjett kem” var minst like spent 

og sendte samle sms til samtlige hver halvtime for å sikre at han hadde oppdatert resultat hehe. Etter 

noe detektiv arbeid hadde vi fått greie på at begge foran Arne på senior hadde fisket seg bort og vi 

var rimelig sikre på 1 plass til Arne. 

Thomas og Peder gikk en tur for å se på premiebordet og kom tilfeldigvis over en bunke papirer som 

en av arrangørene la fra seg 2 min for å hjelpe til med noe. Thomas kastet et blikk ned og fant 

plutselig Arne og Jan Harald øverst på 2 er lag. Peder ble varslet og vi lette forgjeves litt nede på 

listen etter våre navn før vi gikk oppover igjen og fant navnene nest øverst… dobbelt?? 



 Det kunne ikke stemme… for godt til å være sant!! Thomas spurte han fra arrangøren og han lo og sa 

at det skulle vi ikke ha sett… dere får holde det for dere selv sa han☺ selv da var vi ikke helt 

overbevist men premiebordet fikk stå i fred og Arne og Jan Harald ble fort bragt inn i loopen. Nå kom 

også ”gjett kem” på banen igjen og han fikk raskt tilbakemelding om at vi hadde sans tatt dobbelt i 2 

er lag☺  

Det skulle vi ikke ha gjort for nå økte jo frekvensen på samle sms betraktelig og var vel nede i et par 

minutt mellom hver på slutten, nesten som pipingen fra telefonene holdt takten til 

bakgrunnsmusikken der en stund☺ Ventetiden til premieutdelingen var nesten uutholdelig både for 

deltagerne og han som må ha hatt antydning til skrivekrampe i tommelen der hjemme☺ 

Til slutt kom de endelig i gang. Individuellt damer, junior osv kom selvsagt først før individuelt Senior, 

5,4,3 gikk under før 2 plassen ble lest opp uten Arne sitt navn, og der kom bekreftelsen Arne nr 1 på 

senior.  

Enda et gull til samlingen, fantastisk resultat!! Arne som satt på siden av vinneren fra i fjor på senior 

ga ham et megetsigende dult i siden og et stort glis☺ 

 



 Så kom individuellt herrer. Thomas var vel mest spent til å begynne med, var målet på topp 20 gått 

fløyten? Da de fem første fra 20-16 plass ble ropt opp var ikke Thomas der men summene var lavere 

enn hva Thomas hadde, 15-11 ble ropt opp. 13 plass! Thomas pustet lettet ut og ”gjett kem” ble 

oppdatert før premien ble hentet☺ 

10-6 ble ropt opp uten noen fra oss. Så kom Jan Hararald på 5!! Fisket seg opp 12 plasser!! Kanon og 

han var vel den eneste i lokalet som gliste bredere enn Arne(om ikke på bildet nedenfor)☺. 

 
Skudal på 4, og når 3 plass kom uten at Peder var ropt opp så glemte vi helt å få med oss hvem som 

var på 3 og den ellers sindige Peder begynte å vri seg i stolen før det endelig ble bekreftet, en utrolig 

sterk 2 plass og sølv Individuellt!! 

 

 



Sigurd ”Junior” Pettersen tok som ventet 1 plassen. Premieutdelingen drøyde sånn at den tidligere 

juniornorgesmesteren hadde måttet gå på jobb så faren måtte ta i NM gullet mot på hans vegne. 

Surt!!! Under er et bilde etter innveiing. 

 
 

Så kom 2mannslag lag, vi pustet lettet ut da vi fikk bekreftet 2 og 1 plass!!! Vanvittig bra og en 

kjempebonus. Mangler bilde av Peder og Thomas. 

 
Det var bare til å stålsette seg for lagkonkurransen. Vi hadde selvsagt oppdatert han med 

skrivekrampe og ventet i spenning ettersom 5,4,3 plass ble ropt opp.  

Og på 2 plass …. Havulvan vi jublet og skreik før vi måtte roe hverandre litt ned i respekt av 

konkurrentene fra Havulvan. 

 1 plass på lag, vi hadde jo nesten gjort reint bord… det var en meget stolt og lykkelig gjeng som gikk 

opp på podiet for å motta premier og gullmedaljer.  



 

 
Havulvan hadde ikke fått fatt i mer en en lagpokal til hvert lag, resten skulle få ettersendt så det 

mangler faktisk 5 pokaler på bordet☺ 

 

Det ble jo tid til noe styrkedrikk etterpå i tillegg, vi var rimelig slitne men klokka passerte da både 2 

og 3 før alle var til sengs☺ Beklager lite bilder av fangst men vi tok oss ikke tid til det. 

 

Referent: 

Thomas Skarstein. 



 

 

 



 
 

  
 


