Nedstrandsfjord fiske
15.01.2012

Da ble suget for stort for 3 av 4 i SSS klubben. Vi rigget opp Bjørn sin båt, Viknes 830, og Stig og meg var
klare som egg. Apropos egg, vi ble møtt av en ganske stram og snodig lukt da vi entret skipet.Viste seg at
noe gass hadde lekket ut og blitt innestengt i båten. Etter mye lufting ble det endelig mulig å puste i
”egg” lukta.
Bjørn var litt skeptisk da han aldri hadde fått noe stor fisk ( eller fisk i det hele tatt) på dypet, så han
hadde ikke samme iver som oss andre (til og begynne med).
Det var rett rundt frysepunktet og nesten vindstille. Ankret opp på en relativt ny plass i god fjorden min.
Det gikk timer uten at noe skjedde , vel det vil si at jeg hadde kjempe kontakt med et godt stykke fisk
etter kun 20 min. Fikk dratt den 30-40 m opp så var det Sayonara.
Så tikket klokken avgårde , men så smalt det endelig til på en av stengene og heldihvis var det Bjørn sin.
Bra drag og etter en god kamp kom ei flott lange på ca 11 kg opp – nydelig fisk. Utstyret var selvlysende
grønt , med kroker i 10/ - 14/0 str og sene i 1,00 mm klassen – godt agnet med hele makrell

Så dundret Stig til med ei flott Brosme på snaue 8 kg

Så ble det stille igjen , men Bjørn fikk seg ei lange til på rundt 9 kg

For undertegnede ble det kun med 2 kontakter og nada i fryseboksen , første gang på flere år :o(.
Men en ting skal jeg love ,neste gang du leser en rapport fra her med meg med, er låten anderledes.
Fiskehilsen fra John Olav Florø-Larsen , Until Next time you Monsters!

