
Øygarden festivalen 2011. 
 

Vi var 8 medlemmer som dro til Hellesøy i år. Det var avreise tidlig fredag morgen over 
Boknafjorden. Første stopp var handling av litt mat på Spar på Fana, lunsjkaker og 
rundstykker + litt å leske seg med. Neste stopp var Fletteriet i Bergen. Det er vel verd å 
avlegge denne butikken/fabrikken et besøk. Her er fiskeutstyr i alle varianter, fantastisk 
utvalg. Masse utstyr som ikke finnes her hjemme, blant annet spesial produserte tackel 
for 
havfiske. I tillegg en hyggelig betjening og greie priser. 
Vi ankom Hellesøy i 2 tiden. Her er et fint rorbuanlegg og bryggen rett utenfor. Vi hadde 
leid 
2 åpne sjarker og dro rett ut. Det blåste kraftig. Arne, Leif Helge, Bent og jeg dro 
innaskjærs. 
Vi fikk kun småfisk, men mye forskjellig, blant annet taggmakrell. Det var fint å komme 
utpå og prøve forholdene. John Olav, Bjørn og Arild dro ut på havet og traff på storsei. 
Det ble et formidabelt fiske med masse fin fisk på opp til drøyt 8 kilo. 
 
Denne gang hadde vi bestilt helpensjon. Frokost, lunsjpakke og middag. Det var et 
veldig bra opplegg til en rimelig pris. Flotte rorbuer for 4 personer og god mat. 
Det er gode muligheter for stor fisk om man bare kommer seg ut på havet. Det tas mye 
stor lange og sei på utsiden. Noe torsk kan også dukke opp. Innaskjærs er det mest 
mindre fisk, men grei hyse, stor sei kan forekomme og av og til lange. 
Det er stor forskjell på båtene og båtførerne i Øygarden. 
 Man må komme på lokalkjent båt for å gjøre det bra. Men der er mulighet for stor fisk 
og det gjør det interessant å fiske her. 
Det blåste for mye til å dra på utsiden både lørdag og søndag, men her finnes flere 
alternative plasser inne i fjorden og mellom øyene. Noen båter som dro inn i fjorden på 
lørdag traff på storseien. Vi som lå mellom øyene fikk lite. Et par hyser, noe lyr og 
langer. 
Det var masse småsei under minstemålet. Roar fisket bra. Hans båt fant storseien og 
han ble nummer 2 ,vinner ble Øystein Winther fra Bjørgvin HK Bergen. 
På søndagen dro alle inn i fjorden for å finne storseien og de fleste fikk fin sei. Fisken 
stod dypt, fra 140 til 180 meters dybde. Sprek fisk som ga en god fight. Et par fine 
langer kom opp som bonus. De fleste fisket med agn.  
Unntaket var Leif Helge som fisket med gummimark og gjorde det bra med en 5 plass 
totalt og nr 1 i seniorklassen.  
John Olav fisket best på søndagen og vant den dagen. 
Vårt 4 mannslag (Bjørn, Arild, John Olav og Øivind) ble nr 2.  
Bjørn og John Olav vant  2 mannslag. 
Bjørn fikk en fin rognkjeks som kommer inn som klubbrekord.  
Vi fikk også et par fine taggmakrell. 
Søndag ettermiddag var det hjemtur etter en trivelig helg. Kjempefin festival i fine 
omgivelser med gode fiskemuligheter. 
Se bilder nedenfor. Resten av historien får du på medlemsmøte i desember. 
 
Hilsen 
Øivind Andersen 
  Formann NJHK 



































 

 


