Fiskerapport noe utenom det vanlige!
Februar 2013
Her er hvor kjekke og greie mine klubbkamerater og bror er. (les misunnelig).
Mens jeg slaver og jobber med huset, river på tak og knuser på peis, fisker disse andre som bare fae.....

Så begynner det å komme rapporter fra Tor Arne Helgesen, min bror Bjørn H Florø-Larsen og Thomas
Skarstein.
Thomas er i Nedstrandsfjorden , Tor Arne er rundt i Byfjorden/Åmøyfjorden og broderen på en sjøis
I Trøndelagen.
Ville få noe nytt ut på siden og lager derfor denne rapporten :o)
Tor Arne dundre først inn med denne flotte Ferdatorsken

Foto : Tor Arne H

Torsk 8 kg

Så kommer bildene fra Thomas som viser været inne i Nedstrandsfjorden og ved hytta.
Blir ikke sugen på å fiske nei he he

Foto : Thomas S
Så kom første fisk som var på 11,66 kg om jeg husker riktig , så kom en på 7 kg
Flotte fisker. Endelig lønn for strevet og første fisk nå på stang over 10 kg og det blir det boblebad, sigar
og Cognac av

Brosme på 11,66 og 7 kg Foto: Thomas S

10+ Sigaren Foto : Thomas S
Så skulle han skremme meg med dette bilde for så siden si at det var noen venner som hadde satt line i
Garsundet. Kult å se at den er her og.

Foto. Thomas eller kompis av han :o)

Havmus – norges giftigste fisk

Så kom siste fangst som jeg selv har fått noen av , skikkelig store dypvanns muslinger

Innimellom her tikket det inn fra broderen denne fisken her , ny pers på torsk for han
Denne fikk han på isen og pressa gjennom et 20 cm hull. Good shit og nydelig fisk.
For noen uker siden fikk han og ei flott kveite på rett under 10 kg på isen .
God kombi av dette gikk rett på middagsbordet lørdagskvelden , sushi av kveite , torsk og fersk
rogn

Bjørn H Florø-Larsen med Torsk på 11,8 kg (torsken I front) Foto: Tippe Irvin Kilde :o) – tog du an?

Middagen så heller ikke værst ut - DIGG

Så tikka det inn mer bilder , denne gang igjen fra Tor Arne.
Klabbet til i Byfjorden/Åmøyfjorden med en doublet på 14,3 og 6 kg. SWEEEET!

Foto: Tor Arne Nydelig Ferdafisk
Til slutt ble det for mye for meg så meg og en venn tok turen ut i Byfjorden for å se litt rundt om fisken var
kommet i gang eller om den lar seg vente litt til på.
Mener den ikke kommer for fullt før slutt av februar måned og full rulle hele mars.
Vi fant noen ”bular”, men som ventet noe tynt. De få vi fant var omsvermet med sei.
Seien var mager og kun snaue kiloen om vi la godviljen til. Noen få på ca 1,5 kg
Testa litt og fikk opp en fin en på drøye 6 kg.

Den er på vei , men gi den 2 uker til så smeller det nok.

Foto. Meg – flott visning

Foto: Meg :o) Flott hannfisk på 6 kg

Fiskehilsen fra Florø`en

