
Nedstrandsfjorden :o) 

26 juni  2011 

Som en del av dere medlemmer i NJHK visste dere at jeg var sugen på tur til fjorden ”min”. 

Det gikk dårlig den onsdagen jeg hadde tenk og slet hele dagen med å se at vindstyrken var 0 ms, men 

jeg fikk rigget meg til og min gode venn Øystein Skjæveland var sugen på en tur og vi disponerte han 

fabelaktige Karnic  2260 på søndagen.                                                                                                                        

Yr sa ca 2 ms men de løy, fra kl 05:30 til ca 14:00 var det vindstille. Et helt SYKT flott vær. 

Vi hadde lite agn da min makrell beholdning var noe lav etter mange turer rundt omkring med andre 

fiskere som ikke hadde eget agn – dere vet hvem dere er :o). Så vi måtte ta et par pitstop for å få noe sei 

eller lyr. 2 av mine bankers plasser sviktet og på vei til Nedstrand hadde jeg merket en plass meg og Stig 

fikk en del små lyr.  Stoppet der i et siste desperat forsøk og der satt den. Fikk ganske kjapt 8-10 stk og så 

fløy vi i 30 -32 knops fart mot fjorden. 

Klokken 08:11 slapp vi første snøre etter at anker var sluppet på ca 300 m. Vi slapp oss ut på drøye 400 

m. Perfekt plass.                                                                                                                                                            

På vei ut sa jeg at i dag skulle jeg endelig lure ei blå lange opp og det skulle og være ny klubb rekord, 

men… Et kvarter etter nedslepp setter Øystein seg fast i noe og jeg like etter. Begge må dra det vi kan og 

Øysteins snøre løsner men sitter liksom litt fast enda. Han begynner å sveive og det er tungt men lite liv. 

Jeg ryker utstyret, men glosene raser. 

Det viser seg at på snøret hans var ei stor blålange på 9,4 kg. For en flott fisk. Begge var kommet opp 

han med fisk og jeg med ingenting. Fikset nytt og begge ned på likt igjen, og tror du ikke jeg fikk napp 

umiddelbart, knalltungt , rikket det neste ikke , men hva skjedde , jo da det satt seg i bunn igjen og jeg 

slet med å få det løst. Enden på visa var 0 fisk og 400 m mindre line på snella. 

Mens jeg skal fikse nytt utstyr, smeller Øystein til igjen med ei lange på ca 9 kg og jeg var kommet meg 

til bunns igjen og ventet spent får jaggumen han en til fisk, brosme denne gang på ca 10 kg. Nå var jeg 

noe varm i toppen. Hva i helve…var galt , men så kom nappet.  Et drag uten like og fisken sto knallhard 

på bunnen, men etter litt kom den ca 20 -30 m og hva skjer- jo da monsteret går av og kommer ikke 

tilbake. Nå var det nok. Dro opp, nytt agn og ventet på å nå bunn igjen mens en trøste øl ble åpnet. 

Nesten i det jeg var kommet ned og strammet til satt det noe, en del lettere, men fast fisk. Brosme på 

7,4 kg.                                                                                                                                                              

Umiddelbart etter dette, begynner makkeren min å skrike igjen, nå har han et monster på, men det gått 

piska dø av det og etter en 50 m opp. Men det skjer mye her i forhold til vanlig, god aktivitet. Så er det 

meg igjen. Flott tilslag og fast fisk – brosme på 10,1kg.  Så får Øystein igjen fisk, denne gangen ei flott 

lange på 9 kg. Rett etter er jeg på gang igjen og flott brosme på 8 kg.Helt på slutten av dagen flesker jeg 

til med ny klubbrekord igjen og ei flott brosme på 11,1 kg. 

Vi mistet en 3 -4 flotte fisker men fikk opp 8 stk som til sammen veide ca 74 kg. Nyt bildene 

Hilsen  John Olav Florø-Larsen ( I will be back) 
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Ny klubbrekord  11,1 kg  :o) 


