
Tananger festivalen 
(Flatholmen og Feistein) 

 

2-4 juni 2011 

 

Da var ”hele” Norges eliten samlet til kamp på Tananger festivalen og slaget utartet seg på havet rett 

utenfor Tananger. Feistein, Rott, H-stein, Kjør og Karlsmed grunnen. Dette var en del av plassene som 

ble saumfart av diverse  takcle. 

Været var veldig bra og gode forhold til å få ting på plass de 2 første dagen, men lørdag viste kong vind 

seg og da ble ytter sonene stengt 

Mange sorter ble tatt gjennom de 3 dagene og etter første dag ledet en Jostein fra Karmøy med vår 

egen Stig Hetland hakk i hel på en 3 plass. Selv lå meg og Bjørn på en 11 og 12 plass. Vi var 7 stk fra 

NJHK. Til og med gode gamle Sverre Thorsen stilte til start og ble nr 3 i senior klassen.                                         

4 mannslag etter første dag, lå NJHK på en 4 plass og på toppen lå Team Gulp.    

Dag  2 og 3 ble listene som vanlig snudd opp ned og frem og tilbake og siste festivalen ble tatt av Lars 

Hellum med oss fra NJHK på spredte plasser nedover, beste av oss da var Øivind på en 9. plass. Men den 

som hadde ligget jevnt over høyt oppe var Torunn Handeland som gikk av med total seieren gjennom 3 

dager og det er første gang en kvinne vinner dette – kult og gratulerer Torunn.  NJHK hadde 3 blant de 

10 beste med meg på 7. plass, Stig på 8. plass og Arild på 9. plass.  Bjørn Stein fikk størst brosme (gullnål) 

og festivalens største fisk ( ny gullnål) på snaue 4 kg, jeg fikk den største lyren og gullnål for den.               

4 mannslaget vårt krøp seg opp på en 2 plass og vi er ”førnøyd ” med det , for der var ingenting vi kunne 

gjøre med Team Gulp som vant – de var et godt stykker foran. Alt i alt som før var det en topp festival 

med mye kos på kveldene på brygga med ”någe attåt”.  Rapport fra festivalen ligger også på Moens 

hjørne og de totale resultatene ligger på NHFs hjemmesider. 

 

Hilsen John Olav Florø-Larsen 

 











 

Se mannen i midten av bilde i rammen ( Bjørn Stein som junior NM  vinner-sjekk hockey sveisen) 

       
”Supervinneren”







 



 

 

 



 


