
Mini Lofoten i Rekefjord 
 
Jobben min ,Baker Hughes har en fiskeklubb og denne måtte jeg jo 
 melde meg inn i. Så spurte jeg når det var en tur på gang , men fikk som 
 svar at sesongen ikke var startet ennå. Hvilken sesong tenkte jeg , fiske kan 
du jo gjøre hele året på forskjellige steder. 
Det viste seg jo at mesteparten her var ihuga laksefiskere  
og "sesongen " var da elva åpnet. Så jeg spurte om vi ikke kunn dra i gang 
 en fisketur på havet og reponsen var god. 
10 mann i inkl meg selv ble med. Jeg fikset Sjødis for oss ut fra Rekefjord  
en båt vi bruker en del og denne kan ta opp til 12 stk.  
Været var helt etter boka og jeg snakka med kaptein Jonny Nesvåg om 
å ta oss ut på en av hans gode plasser slik at vi fikk sei , lyr og torsk. 
Etter en liten time i 9 knops fart stoppa han båten opp og sa på  "regefjordsk". Hår æ det fisk . 
Eg hadde hatt en liten seanse med guttane tidligere i uka 
om utstyr og krok som burde brukes. Her forsvant 400-500g pilker med gummimakk 
uti sjøen og dybden va ca 80 m. På 60 m var det stopp og vi kunne fyllt båten med 
flott sei i 1,5 kg klassen, noen større. 
Jeg tenkte at sei hadde jeg nok av og fjernet gummimakkene og prøvde å komme  
til bunns for å se om der var noe torsk under, og gjett om.. 
Når jeg endelig kom gjennom smalt det i med en gang, stor torsk på ca 8 kg. 
Etter en 20-30 nedslipp og bare kom gjennom en 3-4 ganger var tegningen klar. 
STOR torsk sto under, aldri opplevd makan på disse kanter. 
De 3 første jeg fikk var  7 kg, 8 kg og 10 kg.  Fikk til sammen 9 stk på en samlet  
vekt på 74 kg.Bra gjennomsnittsvekt det - største for meg var 11 kg,  
men fiskeklubbens formannen, Ejaz Summer tok turens største på 13 kg. 
Ga beskjed til gutta om å fjerne  gummimakker og ikke lenge etter var alle i gang med dette. 
Noen skikkelig flotte lyrer i 4-5 kg klassen kom og opp mellom alt seien. 
Gutta hamret inn storfisk etter storfisk og mesteparten perset med fisk på 8 kg eller mer. 
Vi fisket i 4 timer og hadde sikker en trillion sei , en del flott lyr og  hele 29 torsker fra 7 til 13 
kg. 
HELT FANTASTISK og at mange av disse ikke hadde vært på  
slik havtur før + været = JACKPOT 
Nyt bildene 
 
Mvh John Olav Florø-Larsen 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 


