Klubbtur 30 januar 2011 – Egersund

Vi var 7 påmeldte. Turen var oppsatt på lørdag , men været var så dårlig og Yr.no sa at søndagen skulle
være vindstile så alle ble enig om å dra på søndagen.
Det var Kjell Thorbjørnsen, Nils Lilleløkke, Lars Sørli, Kjetil Gudbrandsen , Raymond ”No Cod”
Rolfsen,Øivind Andersen og John Olav Florø‐Larsen.

Vi møtte opp på Helgø matsenter på Håbafjell kl 08:00 og dro direkte til Egersund og ut til Egerøy på
Hovland.
Der ventet båtfører Ingolf Skadberg på oss og tok oss ut til feltet. Yr. no hadde rett, nesten ikke et
vindpust og ca 2 kalde grader, topp forhold. Nå måtte bare fisken stå klar for oss. Vi fisket hele tiden
rund Sandrenna og Lose grunnen 50 ‐70 m. Vi fikk fisk med det samme – MASSE, men bare sei i den
kjente 5‐700 grams størrelsen.
Vi flyttet ikke lenge etter og da fikk vi annen fisk. Hyse, Torsk og en og annen lange.
En skulle tro at Øivind var den eneste som hadde snøret uti de første timene for han dro fisk etter fisk ,
men vi andre neste måtte bare se på. Etter dette begynte alle andre å få fisk og , men Øyvind hadde
desidert mest da vi kom inn. Han hadde til og med ei lita kveite på i 3‐4 kg klassen som jeg fikk se helt
opp i overflaten, men da klepp assistanse så dette så slo han den av for å jevne forholda ut litt hehehe.
Det var litt uheldig, men den var nok kanskje i underkant av 80 cm..
Vekta på majoriteten av folket lå mellom 6‐10 kg på innveiing, mens Øivind fikk neste 18 kg.
På slutten av fisketiden kom jaggumen kystvakten og bordet oss, de så ganske morske ut og var på let
etter kjent ”fiskesnapper” og fant han fort. Han ble lagt i jern og tatt til kakebua. – se bilde.

De skulle egentlig sjekke forhold på lisenser og lignende til Ingolf. Sikkerhets utstyr , VHF med mer
De var MEGET fornøyd med havfiskerene – oss ‐ at vi hadde godt tøy og at alle hadde flytemiddel og var
organisert i NHF med egen forsikring og ”ingen alkohol” politikk gjennom NHF og egne regler mens fiske
pågår. Alt var i skjønneste orden hos Ingolf også og de forlot oss med et smil etter en drøy halvtime

Topp tur, flott vær og noe fisk – Nyt bilder

Hilsen John Olav

Raymond, Lars, Kjetil , Kjell, Nils og Øivind

Her har de fakka ” fiske tyven” – På håve i kake bua

