Klubbtur til Egersund
26.02.2012

Da reiste vi på årets andre klubbtur til Egersund havet, 5 medlemmer inkl en junior. Vi reiste ut med
Ingolf Skadberg , i hans båt Marina.
Det var Olav Larsen, sønnen Sindre, Stig Hetland, politimester Leif og meg Florø`en som var på tur og
været var helt upåklagelig, 4-5 grader, solskinn og 3-4 ms vind fra sørvest. Alle hadde klokke tro
på mye fisk.
Her ber Leif til Neptun om mye fisk før vi når feltet

Det ble for så vidt sant , men desverre var mesteparten sei i minus kilo klassen.
Den var så tett at om en la pilken og kun den på bunn uten å røre den, klarte seien å svømme seg fast på
trebble kroken.

Olav fikk dagens største torsk på 4,9 kg og det var helt i starten så da steg jo troen enda mer.

Dette var på hele toppen av Klette grunnen så vi flyttes oss litt på utsiden av den, men uten stort hell.
Stig fikk turens største som var ein lange på 6,84 kg + et par i 2-3 kilos klassen og fikk dermed turen største
innveiing på drøye 16 kg.

Fikk og en flott knurr på nesten 700 g.

Vi flytte litt rundt og endte borte på Lose grunnen. Der var det litt lyr og noe småtorsk. Sindre fikk seg en
brukbar torsk som var ganske sulten tydeligvis , den hadde nemlig ei stor sild i kjeften som fremdeles stakk
ut av munnen.

Florø`en med noe av sin fangst.

Noen innveiinger ble det og både ny vekt på sei, lange, lyr og torsk ble registrert til
klubbmesterskapet.
Meg selv endte i filet helvete med over 30 stk fisk for suget på fiskekaker ble for stort. Det blei ca 100
ferske kaker til slutt , DIGGGGG!!!

Mvh
John Olav , until next time !

