Ferda torsken
Byfjorden 01.03.2012

Etter mange bilder og rapporter fra alle andre enn meg selv ble presset for stort og lysten ustoppelig.
Meg og Arne Auestad tok fri på torsdag 1 mars og var på havet i Byfjorden fra 11:00 tiden og ga oss i
halv fire tiden. Vi var ute i Arnes båt
Vi loddet rundt fra Grødemhammeren til Fjøløya bassenget - Kvitøyfjorden. Spesielt fra Mekjavik og
utover viste det enorme mengder av fisk.
Mye sei , men også store mengder sild og torske klumper innimellom. Vi fikk det vi ønsket av sei , men
det var nå Stavanger skreien vi var ute etter. Seien var faktisk fin og trinn og lå på 1-1,5 kg så fin matfisk.
Torsken fant vi ved Fjøløy på grunnen som er på 49 m og ligger litt nordvest for Isgrunnen og
Gallagrunnen.

Loddet var helt tett i fisk , mye sei , men noen fine torske klumper innimellom.

Jeg hadde fått et par torsker i 2 kg klassen men ikke det helt store. Vi begge fisket med de nye Sv pilk fra
Sølvkroken som jeg har vært med og utviklet og str 10 i Mustad Sandeel hvit gummimakk.
Plutselig hørte jeg Arne puste litt ekstra og stanga hans sto virkelig i bøy- ”dette er stor fin fisk ”sier han .
Fisken er på en liten stund så går den og de kjente glosene kommer som uff , søren og det var dumt he he.
Opp kom en kilos sei som var tygd ganske kraftig og en kunne se at fisken som var på hadde ”nesten”
kommet helt over og da satt seg i kroken som hang i seiens munn. Kjent fenomen – men ikke her på
vestlandet. Jeg sto og teste ei ny Daiwa stang på kun 12-20 lbs og tror du ikke jeg fikk på godfisken.
Stanga var så bøyd at den ikke ville mer og snella tok seg av resten , ei Daiwa LD 40 2 Speed. Men
denne raste så kraftig ut og flere ganger at jeg trodde det var ei mindre kveite som hadde tatt min sei og.
Dette stemte ikke , det kom etter en god kamp opp en stor flott torsk på hele 10,7 kg – i halen :o)
Rett etter dundret Arne til igjen og nå satt den – flott torsk på 10 kg blank. Vi fikk noen flotte til på 5,6 kg ,
5 kg , et par i 4 kg klassen og. Propp fulle i rogn – SNADDER !

Så gikk tiden fra oss , men vi tok et lite stopp rett utfor Mekjavik siden det viste så mye der før jeg gikk i
land . Der hadde vi begge på hver sin skikkelig fisk , dvs opp mot de vi hadde fått , men ingen av dem
ville opp. Med disse 7-8 toskene var vi bra fornøyd på denne svippturen. Topp tur Arne

Until next time– See ya
Hilsen John Olav Florø-Larsen

