Ferdatorsken mars 2013!
7 mars
Da var dette en av flere runder etter denne spesielle trekk torsken som ga resultat.
Vi var 3 stk i denne supre Karnic 2260 til min gode venn Øystein.
Kaptein var meg med mannskapet Arild og Jan Harald.
Turen startet med STOR tro utenfor Geitunen fyr ved Skudenes havn. Lå en del å fisket men så ikke
noen som fikk noe, noe som gjalt oss og. Etter mange timer tenkte vi å teste innover Fjøløy og Byfjorden
på kjente plasser. Fant ikke noe her heller og var helt inne ved Hundvåg på et tidspunkt.
Så dro vi ut til Fjøløy plassen igjen over denne 49 meteren ”min”. Der fikk vi masse sei og lodd hva viste
det, fåkk ålllllll. Så kjørte vi inntil en annen kar som lå der og som hadde bra lodd. ” Hei , ser du noe på
loddet !?” ” Ja , her viser det full pupp med masse sei og litt torsk innimellom”
Aen i ellevte, atan og flere gloser kom på rams.
Vi hadde vært over alt og seff fant vi ingenting , det atans loddet viste jo ikke noe.
TENK all den flotte fisken vi hadde kjørt over. Så da tok vi det på gammel teft og så på drift og la oss til.
Fisk slo til på ca 70 m hver gang.
Tok ikke lang tid før Arild klemde inn en fin en på 7-8 kg.

Seien var plagsom, men vi ga oss ikke. Fisk var bortpå rett som det var. Så fikk vi en slik tlf som vi helst
ikke ønsker på et slik tidspunkt. Arild sønn var blitt skikkelig syk og vi måtte i land.
Vel i land så meg og Jan Harald på hverandre og så på klokka.
”det e jo lyst litt øve 2 timar t????”
LETS GO !!!
Me føyg ud igjen og takk gud for det.
La oss på samme plass og fisk var i med en gang , men satt ikke skikkelig. Vi fikk et par stk som var i 4
kg klassen + ei 3 kg lange som hadde rota seg helt bort fra leiligheten sin, men ikke de skikkelig flotte.
Så på et av disse 100 drag med sei på vei opp kjenner jeg at noe lugger til, eg sei til Risaen , tror an har
tatt seien, så eg jer an tamp eg.
10 sek itte (føles som 2 min) flekke eg t og FAST FISK.

Faktisk tung som fy. Såpass at eg går rett på kommentaren denne e 10+ lett. Denne ”Conger
Gadeus”(intern) gir en god kamp kun i start så er den faktisk bare VELDIG tung, med kjente dryge napp
av og til.
Og når den nærmet seg overflaten ble det mer lys i vannet enn jeg forventet og når den brøt vannflata så
den SVÆR ut, rett på 15+ umiddelbart. Vekt var jo seff glemt i all hu og hast så et ble med spenningen til
jeg kom hjem.

Se hale til sei ut gjellen
Jeg var på 16 kanksje søtten , men nei du den var rett over 18 blanke kg, 18100g.
Rogn var stor men delvis utgytt faktisk , men ikke alt, var vel på en 3 kg
Ny lokal pers og faktisk inn på topp 10 lista av store fisker for meg. :o)
Og seien , ja den hadde an tatt , men heldigvis var 2 kroker fri på trebblen.

Risaen såg på meg og sa , eg og vil ha !!
Eg svarte som Valen ”Adle ska få !!! ”
Å det fekk an, ikkje lenge ittepå så dondra han te me ein flotte han og og kjeften jekk i ett på ein anen enn
meg denne gangen. Risa va i fyr og flamme.
Opp kom ein flotte torsk , han ga meg aldri vekta på den, men eg tipp at an va ein plass myddlå 11 og 12
kg.

Det begynte å bli å bli seint, eller mørk så me måtte pakka snippeskå å dra hjemover, men dagen var gått
fra nesten fiasko til TOP NOTSJ.
Kjempe tur og hadde det atans ekkoloddet virka så e eg sikker på at båden hadde sonke pga mye fisk.
MEN då hadde eg mest sannsynlig ikke fått ”Julegrisen”
Until next Year !!!! (Try to hide , I`ll find U)
Hilsen Florø`en

Glad fisker

Otolittene (balanse organet) til fisken min

Bilde av Arne Auestad og sin fangst dagen før fra samme plass

