
Artsfiske Flørø –Larsen 
 
 

Etter en knall uke på Mausund med gutta fra klubben og min bror , ble jeg igjen i Trondheim med min bror 
Bjørn Helge Florø-Larsen for å fiske på arter jeg ikke har fra før. 
Dette var spesielt noen ferskvanns arter. Bror min lovet meg 3 av fire sorter vi skulle prøve oss på. 
Det var mort , karuss og gjedde som er ferskvanns fisker og så skulle vi prøve på en ”sweet spot” som han 
hadde fått i trondheimsfjorden der Blåkjeft skulle være – sort 4. 
 
Vi  reiste til et lokalt vann like utenfor Trondheim for å prøve mort og gjedde. 
Han sa det ville ta ca 1 min å få mort , men det tok meg ca 3 min. Fikk ca 15 stk. Fisket de med brøddeig på 
en str 14 krok. Etter dette kastet vi uti en liten mort med trebble krok i for å fiske etter gjedde. 
Jeg fikk 4 strikes , men den tok bare fisk. 

  
                             Mort                                                                                 Mort 
Det var ikke så farlig , da vi skulle til et bra gjedde vann dagen etterpå. 
 Nå var mort på lista og vi skulle til et ”vann” som lå et stykke utenfor Trondheim og vi måtte gå en 20 min 
for å nå. 
Å med å gå mener jeg rett opp en fjellknaus. Var sliten etter bare 5 min , hehe. Da vi kom oss opp og jeg så 
”vannet” , noe jeg heller vil kalle en pytt , ble jeg skeptisk , men broderen var sikker i sin sak , så her var det 
bare å gå til verks. Str 18 krok og et ¼ mais korn. Broderen tok en etter ca 3 min , men jeg sto og vaset i 40 
min, bitt av mygg , knott , klegg , maur og nesten en blodigle, før noe skjedde. Jeg var nær å flykte flere 
ganger pga ”bugs”. Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Nå endelig fortalte min bror teknikken 
som måtte til her for å få fisk og på den neste halvtimen tok vi 11 stk tilsammen. 
Kjempefornøyd  men se bilde av meg når jeg ser ”vannet” , ikke særlig overbevist. 
Sort 2 i havn – fornøyd. 
 Så var det hjem i student boligen hans  til middag og øl av undertegnede + VM finale. 



  
                      Karuss                                                                                            Karuss 

 
                   ”Vannet”   eller  pytten 

 
Neste dag skulle vi ut på havet etter blåkjeft mm.  Ut i broderen sin 9 fots gummi jolle med 6hk Tohatsu på. 
Rigget med hver sin stang og han hadde jaggu meg fått seg ekkolodd i denne ”båten”også. 
 
Værmeldingen hadde sagt 4-6ms , men den var vel mer 8-12 ms. Noe utrygt , men vi skulle prøve for det. 
Senket ned tackle på godplassen. Turen ut var lang og vi var allerede gode og fuktige av sjøsprøyt. 
Jeg åpnet med et par uer , så fikk broderen en fin hyse og en fin lange på ca 3 kg. 
Plassen vi skulle drifte på var fra 100 m – 350 m. Da vi nådde en plass mellom 130 og 150 m fikk jeg et napp 
som var noe ukjent , rykket til og fast fisk. Kanon spent som jeg var og da fisken brøt vannflaten jublet jeg , 
denne har jeg jaktet på i mange år – en Blåkjeft. I dag blir det brennevin sa jeg til broderen. 
Nå tok været overhånd så vi måtte pelle oss i land , med et smil om munnen. 



 
                                     Blåkjeft 
 

  
                                                         ” Gummi Jollen ” 
 
Hjem til kåken , fikk litt mat – så rett på gjeddefiske- og for en avsluttning før jeg dro hjem dagen etter. 
Vi var i Jonsvannet og ikke lenge etter vi sjøsatte gummibåten,  satt første gjedde – mange små , men sorten 
var på lista. Jeg klarte til slutt å få en på 1,3 kg – kanon fornøyd. 
Så en stor takk til min bror som guidet og fikset meg 4 nye sortet på lista 



  
        Gjedde                                                                      Gjedde 

 
 
Stor takk fra STORE bror  - John Olav 
 
Mer bilder : 

 
 
Gjedde 



 
 

    Fin gjedde 
 
 



  
                 Gjedde                                                                       Her sliter jeg meg ut  :o) 

  
 
            Karuss                                                                                     Karuss 
 



 
Karuss   vannet 
                                     

  
 
Mort fiske 
 
 
 


