
KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND 

 

Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, 

Torstein Fjermestad.  

 

 

Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra seg☺ 
har kun min side av dette☺ 
Det forløp seg som en vanlig fisketur hvor det er kan være kort vei fra topp til bunn og 

opp til toppen igjen☺ 
Etter den flotte turen Jan Harald og co hadde hatt helgen før gledet flere inkludert 
undertegnede seg vanvittig til en fin fiskedag i Egersund. Det har blitt lite fisking etter 
ferien så nå var det på tide med en god dag på sjøen. Frykten for dårlige værvarsler 
gjorde at pent.no ble sjekket minst en gang til dagen. Fredagen på jobb så meldingene 

kjempe ut og jeg satt i riktig så godt humør ute i røykehjørnet med div kollegaer. Da peip 
det plutselig i telefonen. Fra A.Auestad. ”tur avlyst pga for lite deltagere” Fa…i,..he… og 
div mer kom ut av meg og mine kollegaer kikket lettere sjokkert over. De trodde sikkert 
at aksjekapitalen på børsen var tapt eller at fruen hadde sendt tekstmelding om at hun 

flytta ut (har verken kone eller aksjer men uttrykkene deres sa alt hehe) Da jeg forklarte 

reaksjonen med at fisketuren i helga var avlyst så de ut som jeg nettopp hadde falt ned 

fra Månen, før latterbrølene ruget. Jeg bare ristet på hodet av uvitende landkrabber og 
gikk inn for å fordøye skuffelsen. Etter litt sturing tenkte jeg at Arne måtte kontaktes, det 

var jo ikke sendt ut påminnelse om turen siden Arne hadde vært syk så det måtte da 

være mulig å få med flere. Arne kunne fortelle at prisen hos Einar Danske hadde økt og 

at klubben pga lite påmeldte hadde måttet sponse de to siste turene. Det kunne man 

ikke gjøre hver gang så derfor var grensen på tur på min 5 personer, og vi var 4 

påmeldte. Styret skulle vurdere å øke prisen pr tur fra neste år men det hjalp ikke denne 

turen.  

Jeg fikk til kl 18 på meg til å skaffe flere folk før Dansken måtte varsles om at turen ble 

avlyst. Mail ble sendt ut til alle medlemmer og humøret gikk opp igjen. Regnet med at 

gode fangster helgen før ville gjøre det til en smal sak å samle folk. 
Meldinger ble sendt til de andre deltagerne om at de måtte holde av lørdagen en stund 
til. Etter en times tid ble det allerede endring i deltakerlisten. Ikke i ønsket retning men 

til det negative. En som måtte følge sønnen på sykehuset. Humøret på bunn igjen. Tiden 

gikk og ingen fiskeivrige medlemmer meldte seg. Jeg begynte da å miste humøret, og 

17.57 var alle illusjoner om tur borte. Da kom Plutselig Torstein på banen og vi var i alle 
fall 4 igjen, Da fant jeg ut at jeg heller ville betalte for den siste nødvendige plassen. Fiske 
det skulle jeg i hvert fall. Dette ble senere nedstemt på båten og vi spleiset på turen.:-) 
Arne ble ringt opp med de gode nyhetene, men han hadde allerede varslet Dansken, 

humør på bunn igjen før Arne la til at han skulle ringe og ordne tur☺ 
 
Vi møtte på kaien til Einar Bortenfor Fonn Egersund. Torstein kjørte Thomas sin bil og 
hentet både Thomas og Henry på veien  og var snart på vei utover, Thomas som hadde 

prioritert 30 års dag hos kollega istedenfor å knytte takler brukte tiden ut på det. Jan 

Harald var i form til å kjøre selv. Vi rigget oss til og Torstein var på forhånd litt stor i 
kjeften så han lovde Jan Harald å lære han å fiske☺ 
 



Været var pent på morgenen med lite vind men overskyet. Vi var enige om å starte fisket 

på los grunnen og fiske oss utover om vi ikke fikk fisk.  Stoppet og prøvde på en lysing 
plass først. Det gav ingen lysing men ble da et par fisker på båten.  
 
Vi ble enige om å flytte til sørenden av los grunnen hvor det ble tatt bra med fisk helgen 

før. Vi reagerte på at båten gikk litt lenge og da vi sjekket med Einar så hadde han 
misforstått og var nesten ute på Klettegrunna. Siden vi var nesten der tok vi en test på 
Lysingplassen fra i fjor, ble litt fisk men ingen lysing og ikke noe å rope hurra for. Var 
stort sett den siden som dreiv mot fisken som fikk noen. Siden det nesten ikke var drift 

her ute så gikk vi innom et vrak på veien tilbake. Her fikk vi litt fisk blant annet en fin 
lange men fangsten var ikke bedre enn at vi fort fant ut at vi måtte komme oss videre.  
 
Henry som var med for første gang hadde nå allerede slitt av to agn takler og Thomas 
måtte grave dypt i taclemappa for å supplere takler som han hadde lovet på forhånd. Det 

hjalp heller ikke at helt andre ting hadde måtte prioriteres på forhånd. 
 
Vi kom på plass og slapp ned, her beit det jevnt og trutt og Torstein klarte det 
kunststykket å kjøre to dupletter lange og torsk først så lange og lyr. Vi andre som bare 

dro en om gangen havnet fort bak☺ vi fikk masse fine langer og noe torsk og lyr. Det ble 

vel en hyse og to også… 

 
Etter hvert blåste det ganske kraftig opp og vi måtte ligge og kjøre på motor mot driften. 

Men fisket var allikevel bra. Henry sleit det tredje agntaklet for dagen, Nå var Thomas 

Tom for takler og  henry måtte over på pilking. Henry var nok ikke den lystigste om bord 

på dette tidspunktet men forsøkte da og ta det med et smil.  Pilking gav ingen fisk og han 

bandt til slutt opp et eget tacle supplert med div selvlysende ting fra oss andre og tok 

årets største lange på 6,1 kg. Da var gliset tilbake. Allt i allt en god førstereis tur med 

klubben.   

 

Bra vekter ble det og, Torstein 24+ Jan Harald(læregutten til Torstein:-) 18 + Thomas 

17+ og Henry 13 + (husker ikke nøyaktige vekter. Thomas fikk største lyr til 
klubbmesterskap på 4,75 kg., mens Henry overtok størst lange med 6,1 kg. 
Med det fisket vi hadde hvor vi lå på slutten hadde nok vektene ligget på 20-30 tallet på 

hele gjengen om vi ikke hadde kjørt feil. 

 

Fin tur selv om lysingen uteble. Men neste gang sitter den☺ 
 
 
Ref: Thomas Skarstein 



 
Han lovde Jan harald å lære han å fiske og jaggu fikk han rett, se det gliset.☺ 



 
Hvem har størst her mon tro? Jan Harald kjører en ”reinhardt” ☺(intern en fra 
fiskersiden) 



 

Dansken i form som vanlig☺ 
 

 



 


