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Da har Egerøynappet og Jærfestivalen gått av stabelen. 

Det var gode meldinger fra feltet ang godt med fisk , og det skulle jo vise seg å være sant. 

Faktisk så sant at en fiskesort ble en plage , men noe fant fram det lille ekstra for å få opp annen fisk 

som sto blandt all seien. 

Det var rettt over 50 deltagere i båder herre , dame og junior klassen. Inn blandt herrene var det en 5-6 

seniorer gjemt også og det skulle vise seg at gjennom begge dagene, var det en senior og  NHFs eldste 

aktive fisker, som ble best – Arthur Sandvoll fra SDSFC. 

Været på lørdag var bra , mens på søndag ble det noe vind en liten periode , kobinert med litt regn, så 

var det kaldt en stund. Dette gikk over når vi traff fisken. 

Som sagt var det ikke noe problem å få disse 10 stk seiene for noen av deltagerne. Det viste seg at både 

torsk , langer , lyr , hyser og hvitting var blandt alt dette om en klarte å finne trixet å unngå seien 

noenlunde. Vi har ikke på mange år fått in så mye flott fisk , spesielt større torsk. Det ble totalt tatt opp 

begge dager 1962,3 kg 

Dag 1 ble det Øivind Andersen fra NJHK som vant med Tom Undsgaard hakk hel og nr 3 Bjørn B Bakkelid. 

Etter dag 1 ledet Team SSS fra NJHK , med Bjørgvin og Karmøy HK hakk i hel. Junior vinner her ble Stein 

Tveit – Karmøy HK.  Dameklassen ble vunnet av Hilde Skiffard – Karmøy HK. 

Største fiske dag 1 var Øivind Andersen – torsk 8,96 

Dag 2 ble ”lillegutt” Henrik Valle  fra Oslo HK festival mester , med Stig helland og John Olav florø-larsen 

som nr 2 og 3. Det ble med Henrik sin suverene seier at Team Gulp fra Oslo HK gikk forbi Team SSS fra 

NJHK  og ble 4-manns lag nr 1 , Team SS – NJHK nr 2 og Torungen HK 1 nr 3 

Dame klassen ble vunnet av Liv Øglend – SDSFC. Junior klassen ble tatt av Fredrik Aasland – SDCFC. 

Største fisk dag 2 ble Arthur Sandvolls lange på 6,26 kg. Arthur var og beste senior begge dagene. 

Knallsterk prestasjon 

I mine øyne så var fisket , bra , været bra , båter bra og arrangementet gikk knirkefritt. 

Alt i alt – Top notch og ”gullegodt” som Tom U sier. 

Until next time.... 

 

Hilsen Florø`en 

 

 

 

 



Link til resultater :  

http://njhk.org/web_documents/egeroynappet_2012.pd 

http://njhk.org/web_documents/jaerfestivalen_2012.pdf 

 

 Trond Tydland med fin torsk

  

John Olav og Trond med hver sin torsk i 5-6 kg klassen 



 Herr Knarvik i svevet

 Hilde Skiffards lange 



 Kjells flott torsk

 Øivind med sin snaue 9 kg torsk



  
Egerøynappets vinner – Øivind Andersen – Bjarne Aase i bakgrunn

                       
Glad gjeng fra SDSFC , Roar, Arthur og Vigdis , The Sandvolls



     
Henrik Valle fra Oslo Hk – Jærfestivalens ”lillegutt” vinner   :o)

   
Beste senior begge dager og beste fiske gjennom begge dager – Arthur Sandvoll - SDSFC



 Sekretæriatet  Øivind Andersen Og John Olav

 Gullegoe Tom Undsgaard 



 Vigdis med fin torsk 

 Øivind med festivalens største fisk

                                            
Espen Knarvik , Per Moen og Trond Rydland  



 Jerry Johannsen





 



 

Tre flotte torsker  :o) 


