
 

                                                                     Klubbtur  

                                                                                                                                         Egersund 04.11.2012 

 

Det var 5 optimistiske karer fra Nord Jæren HK som møtte opp på brygga i Egersund denne 
morgenen. Klokka 0800 satte vi kursen utover med første stopp på Losgrunnen. Det var bra 
værmelding, men det var ikke det som møtte oss første halvdel av dagen. Det gikk noen heftige regn 
og haglbyger forbi og fisket var det så som så med. Noen småsei og lyrpinner var det vi hadde før vi 

flyttet oss i retning Klettagrunnen. Det var her det skulle skje denne dagen.  

Været bedret seg og Thomas fikk et kjempenapp. Etter en tøff fight lå det en lysing på godt over 8 kg 
i båten. Den kom opp med 2 andre snører som også hadde på stor fisk. Vi mistet disse men det 

skulle komme flere. Når vi hadde opptelling til slutt, hadde vi landet 9 flotte lysinger mellom 1(Roar 
sin) og 8,5 kg. Vi mistet også noen skikkelige bamser. For den som ikke har prøvd lysingfiske så er 
det å anbefale. Masse muskler som ikke vil til overflaten, og kjøttet smaker helt fortreffelig. I 
Bergen har vi fisket mye lysing med agnet pilk. Selvlysende gule og grønne pilker har vært en 

bankers. På denne turen fisket vi utelukkende med slep og agn. Gummislanger i selvlysende, gult, 
rødt og grønt fungerte bra. Men pass på tennene til lysingen. Det var flere enn undertegnede som 
blødde kraftig etter krokjakt inne i lysingkjeften. 

Bra vekter ble det også. Thomas hadde drøye 19 kg. med sløyd fisk. Vi andre fulgte fra 16 kg og 

nedover. 

Alt i alt en kjempetur takket være lysingene. 

Forfattet av Bjørn Stein 



                                                     

 

                              Veldig flotte lysinger  8,5 kg og 7,1 kg og en fornøyd Thomas. 

 



  

                                                                        En veldig fornøyd Roar  :o) 

                   ( Hvor er dine lysinger Roar he he , litt stygg , men den tåler du. Vet du mistet en storing) 

                                               



 

Stig i kjent positur med sitt 
Colgate smil , nok en stor lysing 
i 6-7 kilos klassen 



Bjørn ganske førnøyd også med 
sine 3 flott lysinger 

 3-5 kilos klassen 



 

ENORME fisker !! 


