
Hellesøy og Øygardenfestivalene 2013. 

 

 

Vi var fire medlemmer som dro til årets festivaler. Jan Harald Risa, Torstein Osmundsen, Geir 

S. Andersen og undrtegnede.  Nytt av året var at festivalen er lagt til juni. Tidligere år har det 

vært i september/oktober. Omleggingen var nok gjort for å få roligere vindforhold. det ble det 

bare delvis. 

 

Vi dro opp fredag midt på dagen på en totalt 5 timers biltur. Det var obligatorisk stopp på 

Fletteriet. Der er det alltid hyggelig mottakelse med pølser, hamburger, brus og kaffe på 

menyen. Utvalget i butikkern er formidabelt i forhold til hva vi er vant til her i området. Her 

sitter hundrelappene løst for her er mye å velge i for oss havfiskere. 

 

Vel framme var det middag på kvelden og binding av utstyr + forfriskninger på Jan Harald og 

Torstein sin lugar. Frønn Doc var byttet ut med Balder. Smaken satt i til langt ut på lørdagen. 

 

Alle nausthyttene var for lengst utleid til tyske fisketurister, men det gule Gamle huset 

fungerer bra det. Det er fint med alle måltider inkludert + lunsjpakke, så slipper vi å bruke tid 

og kreativitet på mat. Det var god stemning på plassen og kjekt å hilse på gamle 

havfiskevenner. 

 

På lørdag var det fint vær, så vi kom oss ut på utsiden. Jeg var med Lyngøy på gamle 

langeplasser som han var trygg på. Det var dessverre ikke lange å få. Alt vi fikk var 

undermåls brosmer. Vi var på alle godplassene rundt revet og lenger vest og nord. Det var 

dårlig med fisk. Men vi fant et hyse hull og jeg dro opp 5 fine hyser, en liten torsk og en liten 

lange på en plass som kalles Grunnfjellet.Vi drev av og kjørte opp på samme plass 3 ganger, 

men det var ikke mer fisk å få. Vi hadde nok tatt det som var. Cato Rønningsbakken (ca. 

etternavn) vant med drøyt 30 kg. Tor Arne Rygg nr. 2 og Roar Sandvoll ble nr. 3 med snaue 

30. Liv Undsgaard fikk en sei på ca. 9 kg og bra med fisk. Geir var med oss for første gang og 

fikk mest av oss. En fin lange på 8-9 kg, 17 kg totalt. Jeg fikk 11 kg, Jan Harald og Torstein 

fikk lite. Det var middag, bordtennisturnering på kvelden med dertil drikke.  

 

Søndagen vartet opp med liten kuling. Så det ble innaskjærs fiske. En ung Bergenser på min 

båt vant. Han fikk merkelig nok større hyser enn meg og større torsk, ellers var vi vel likt i 

antall fisk. Han hadde ca. 22 kg og jeg ca. 18 kg, og derfor raste jeg ned på lista totalt sett. Vi 

var på de hyseplassene vi har fisket på tidligere. Torstein og Jan Harald vant hver sin båt og 

vant 2 mann slag på søndag. Torstein ble nr. 4 totalt og Jan Harald nr. 10. De hadde litt 

mindre kg enn meg, men her oppe betyr det alt å vinne båten. Geir var på en båt som gikk 

etter storseien i fjorden innenfor, men det viste seg at seien ikke nødvendigvis er der den 

pleier å være om høsten. Han fikk bare en lyr. Stig Helland vant den båten med bare ei lange. 

 

Jeg liker meg på Hellesøy selv om fisket kan være veldig opp og ned. Det er mulighet for stor 

sei og lange, men det kan være vrient å finne dem. 

 Jeg håper de legger festivalen til første halvdel av september neste år, det blåser jo uansett. 

  

Hilsen 

Øivind 



  
Geir ( Øivind Andersen sønn) i voksen format og flott på håret til enhver anledning. 

 

  
Gutta med gullhuene , 1 plass 2 mannslag ( Jan Harald og Torstein) 

  



 

 
Stemmningsbilde fra havna 

 

 

 

 
Mange kjente fjes om bord her 


