HAVFISKETUR I RUSKEVÆR 12.04.14 - Egersund
Av Jan Harald Risa

Denne klubbturen var en utsatt tur, som ble avlyst helgen før grunnet dårlig vær.
Værmeldingen så heller ikke lovende ut for denne helgen, men det var en ørliten åpning
lørdag formiddag, før det skulle blåse opp til kuling utover dagen. Etter avtale med båtfører
fredag kveld ble vi enige om å prøve. Om ikke annet var mulig kunne vi og fiske i sundet
innenfor Skarvøy.
Vi var tre hasardiøse havfiskere som møtte til batalje i regnvær på kaien i Egersund, i båten
til dansken. Det var Karl J. Nilsson, Karl Ranin og Jan Harald Risa. Altså to nordmenn,
svensken og dansken på fisketur i okka by . Opprinnelig var det fem påmeldte, men to stk.
meldte avbud dagen før - Noe de sikkert enda angrer på.
Vi «tøffet» utover i regnvær og undertegnede tenkte at dette kommer til å bli en lang, våt og
kald fornøyelse. Ute med Skarvøy var det noe urolig sjø og bølgehøyde på rundt 2 meter. Vi
bestemte oss for å gå ut, da det er noe roligere forhold lenger ute.
Vi startet fisket på Losgrunnen. Vi drev raskt avgårde pga. forholdene, og snørene hektet seg
noe i hverandre. Vi fant ut at det var godt vi ikke var flere om bord, siden forholdene var slik
som de var. Ettersom vi drev mye fikk vi fisket over et større område og det hjalp godt for
fisket. Fisk fikk vi. Torsk, mye torsk. De lå mellom 2 – 6 kg. På det ene halet trodde jeg at jeg
hadde noe stort. Vel oppe kunne jeg bløgge 3 torsker på til sammen 12 kg. Glemt var regnet
og kulden, nå måtte jeg åpne opp for å slippe varmen ut. Torsken var bitevillig så det holdt.
Den tok på det som var. Med agn, uten agn – You name it . Vi fikk også fin hyse og lyr. Her
lå vi i ca. 3 timer før vi gikk innover. Da var vinden økt i styrke og bølgehøyden var 4 - 5
meter. Da hadde vi fått nok av gyngingen og av å holde seg fast. Vi stoppet i sundet ved
Skarvøy hvor vi lå en liten times tid. Dette resulterte i noen hvittinger og lite annet. Et siste
stopp ved Ryttervik, hvor vi dro noen flyndrer.
Vi fikk innveiinger til klubbmesterskapet på henholdsvis 17, 21 og 24 kg.
Midt i den verste gyngingen ute på havet fyrte dansken anlegget på full guffe etter tonene til
Jerry Lee Lewis. «Det var som om vi danset hele tiden. Sitat: Karl Johan Nilsson»
Alt i alt en fin tur i godt selskap.
Lite bilder skyldes at alt var bløtt og berg og dalbane og de.

