To turer til Nedstrandsfjorden &
en til Boknafjorden
November og desember 2010
Tur 1:
Denne turen hadde jeg med fiskeklubben på jobben der vi brukte Stig Hetland og Bjørn Stein sin båt, begge Viknes
830. Da var vi 7 fra jobben inkludert meg og 2 skippere.
Tur 2:
John Olav , Stig og Roar Sandvoll i Stig sin båt
Tur 3:
Denne turen var med naboen Øystein Skjæveland og hans båt, Karnic 2260.
Da var det meg, naboen og min bror Bjørn Helge.

Tur 1 - 14 november .
Flott vær og begge båtene fikk greit ankerfeste i Nedstrandsfjorden. Om bord hos Bjørn var det 4 fiskere som
dessverre ikke fikk den store fangsten denne gang men rapporterte om topp tur uansett. De fikk noen pigghåer på
dypet, men det var alt. Jeg ,Kjelli og Marius var med Stig og siden vi var kun 3, fisket skipper Stig og. Det gikk litt tid,
men etter en stund fikk jeg en fin lange på ca 8 kg og ikke for lenge etter den dukket det opp en på nesten 13 kg.
Kjelli som var med fikk ei flott brosme på ca 6 kg. Vi fisket på dybder mellom 350 og 500m. Etter en liten stund
begynte skipper Stig å lage storfisk lyder og han hadde noe fint på. Han sa til og med at fisken var noe merkelig og
det hadde han rett i. Opp for første gang for oss kom det jaggu meg ei Hå kjerring og selv om den bare var barnet på
kun ca 15 år gammel var den 25,2 kg. Ble veid og satt fint ut igjen. Det var et flott syn og med denne registrerer Stig
den første Hå kjerring som vi vet om i klubben og selvfølgelig med den klubbrekord og tror og den ble 2010 største
fisk fanget i 2010 av et medlem.
Gratiss med den Stig.

Tur 2 – 21 november.
Denne gangen ankret meg, Stig og Roar opp i Bokna fjorden på vår utvalgte plass. Dybde ca 350 m. Det var ikke for
mye liv denne dagen, men jeg klarte å lure opp 3 knall flotte brosmer på 5,8 kg, 6,5 kg og siste var neste 8 kg. Roar
klarte jo selvfølgelig å lure opp ei lange, og den var selvfølgelig blå, noe jeg har prøvd meg på en del ganger uten hell.
Blålanga var ca 3 kg. Flotte fisker. Det var litt vind men topp tur.

Tur 3 – 22 desember.
Da var det tilbake til Nedstrandsfjorden og ankeret satt ikke etter første forsøk kan en si og ble en smule hissig pga
dette men det roet seg når det endelig satt. Fisket skjedde på dyp mellom 275 m og 400 m Vi fikk kastet bort nesten
3 timer med fiske og det er noe ingen likte hehe. Vi prøvde en ny plass for en gang skyld og det viste seg å bli en
”hit”. Etter en stund kom første fisk om bord og det var ei lange på var 7 kg. Så neste 1,5 time fikk vi 4 til som var ca 6
kg , 9,2 kg , 9,6 kg og 7,5 kg. 3 langer og 2 brosme. Nydelige fisker. Ble noen pigghåer her og disse sto skipperen for,
faktisk 5 stk. Jeg hadde ellers på et, om jeg kan kalle det et ”mini monster” og fikk halt dette ca 250 m opp før den
sleit seg av. Hadde da ca 130 m igjen så det var ganske surt, men tipper ei ganske STOR lange, kveite eller kanskje ei
lita Hå kjerring, men det forblir et mysterium :o) .
Topp vær og fangst

Hilsen John Olav

Skitt fiske 2011

