Tananger festivalene 2012

Disse gikk av stabelen 6-9 juni.
For første gang så skulle det være 4 hele dager med 5 timers fiske og det skulle bli spennende.
4 tellende NC resultater. Det var den vanlige ”gjengen” som stilte på disse festivalene , men siden det var en dag
ekstra var det faktisk vår klubb som hadde mest frafall og det var nå gjerne litt skuffende. Første dag var faktisk
kveldfiske og det var topp det.
Fiske dagene ble avviklet i kjent farvann og det var godt med arter og mengde med fiske. Jeg var ombord den ene
dagen da festivalens største fisk ble tatt og den har heller aldri blitt fanget under festivalene før , nemlig en 6 kg
breiflabb. Tatt av Lars Hellum fra Oslo HK. En annen art som heller ikke er fanget før var kloskate og tatt fra en
annen kar i Oslo Hk – nemlig Petter Skudal. Det var veldig gode forekomster av både lyr , sei og torsk. Flere fiskere
hadde noen av disse kvotene fulle inkl undertegnede.
Dag 1:
Kveldsfiske ble dag en vunnet av Petter Skudal med beste mann fra NJHK på plass 10 , det var Stig Hetland. Beste
dame var Hilde Skiffard – Karmøy HK. Beste Senior – Inge Olav Knudsen – SDSFC og beste junior var fra ikke
uventet Karmøy HK og heter Stein Rune Tveit. Været var upåklagelig og mye fisk ble registrert. Oslo Hl ledet lag
etter første dag foran Mix 1 og Karmøy HK. NJHK var på 8 plass
Dag 2:
Flott og stille vær og godt med arter og mengde fisk denne dag og. Denne gang var det Tor Arne Rygg fra Oslo HK
som stakk av med seieren. Dame klassen var Torunn Handeland – Trondheim HK , senior klassen Per Moen –
Båtstad HK og igjen karmøy gutten i juniorklassen – Stein Rune Tveit. Beste mann fra NJHK igjen ble Stig Hetland
på plass 9 – godt jobba Stig
Dag 3:
Denne dag skulle kong vind ta tak på opp til 13 mS og det ble innaskjærs fiske , men som alle så så kom ikke vinden
og forholdene hadde fint tillatt fiske i fritt farvann. Dagen startet med ,før vi traff feltet at jeg fikk ei svær måke på
kroken og stang/snelle rett i ”pianyddå”. Som ventet ble det mindre fisk , men artene var til stedet og vinneren denne
dag hadde hele 11 arter, noe som er veldig bra. Denne dag ble beste fisker Torunn Handeland og selvfølgelig best i
dameklassen. Nummer 2 , men best i herreklassen var igjen Petter Skudal , med samme Junior på topp – Stein
Rune Tveit og igjen som første dag Inge Olav Olav Knutsen ble beste senior. Beste fra NJHK var John Olav FlorøLarsen
Dag 4:
Denne dagen var grå og noe regntung , men lite vind og fritt området igjen. Endelig skulle det bli NJHKs fiskedag
med de 2 beste fra vår klubb. Denne dagen hadde jeg Frode Sunde som båtfører i ”Keiko” og fiske banden var en
utrolig sammensetning av fiskere. Nemlig Liv Øglend , Vigdis Sandvoll og Tom Undsgaard. Rett på Karlsmed
grunnen der det var godt med fisk og sorter. Da fiske var over og turen sluttet inne på sanden var jeg oppe i 11 arter
( 12 inkl et par hai) . Poengsummen min var bra så det luktet plassering den dagen. På vei inn etter endt fiske slo
båtfører Frode til med krystallglass og Hennessy XO. Iskald cider og øl etterfølgte , med litt snack attåt. Beste turen
jeg har hatt på lenge :o). Så når vi kom inn viste det seg at jeg var vinner denne dagen, med Øyvind Andersen hakk
i hel. Denne dagen ble det og en annen junior som vant ,fra SDSFC - Fredrik Aarsland. Betse dame ble igjen Torunn
og denne gang var de eldste eldst og senior vinner ble Arthur Sandvoll.
Så etter 4 hele dager ble Tanangerfestivalen totalt vunnet av :
Herrer: Petter Skudal – Oslo HK
Damer : Torunn Handeland – Tr.Heim HK
Senior: Inge Olav Knutsen - SDSFC
Junior: Stein Rune Tveit – Karmøy HK
Lag : Oslo HK – Petter , Lars , Bjørn Bonde og Tor Arne
Beste fra NJHK var meg – John Olav Florø-Larsen på en 8 plass og laget vårt bestående av meg , Stig , Jan Harald
Og Alex fikk også en slunken 8 plass

Om du vi ha en fantastisk utfyllende rapport fra denne festivalen må du lese Per Moens referat på NHF sine sider :

http://www.norgeshavfiskeforbund.no/doc//Moens%20Hjørne/Referat%202012/RAPPORT%20TANANGERFESTIVA
LENE.pdf

