
 

Fisketur i Spania sommeren 2011 

 

08.07.11 reiste min bror og meg med ungene på fisketur ut ca 12 sjømil ut fra Guardemar sør fra 

Alicante på leid båt. 

Turen startet 0800 fra kaien og tok ca 45 minutter ut på feltet. 

Denne plassen som vi skulle fiske er en tuna-farm, laaaannngt ute på havet. 

Skipperen ankret opp et godt stykke ut i fra farm-området, (kunne se på kartplotteren, her hadde han 

hvert før):-) 

Han fortalte historier om turer her før, så forventningene var STORE.... 

Vi skulle prøve oss på en fisk som heter Eagleray eller Bullray. en rå fisk, derav navnet okse-skate.. 

 

Vi hadde også lett utstyr med oss å dronghalte på .........Fjesing.  Ja du hørte riktig :-) han fortalte om 

fjesinger langt over kiloet...men vi fikk fjesinger som var langt over......10 gram :-) 

ellers fikk vi en hel del andre løgne småfisk, som alle gikk til agn. 

Vi hadde flere stenger ute med SKIKKELIG kraftig utstyr 120 til 150 punds stenger.                                                   

Forstod vel da at muligheten for stor fisk var så absolutt tilstede.... 

 

 

Agnet vi i utgangspunktet brukte var fersk blekksprut, både for stor fisk å småfisk. 

 

Fisket var greit nok, siden vi fikk fisk i et sett, men ikke de store... Skipperen "matet" oss med Servesas, 

øl i bøtter og spann, heilt fantastisk, ungene fikk brus te det tøyd ut av ørene.. 

 

Etter noen timer var det mer unger i havet en fisk,,,, sånn føltes det i allefall.  De badet å hoppet fra 

båten, mens jeg og broren min satt å slappet av og ventet tålmodig.... 

Broren min begynte å kjede seg så mens han satt bak meg, drog han i linen på en av stengene....klikk 

klikk klikk klikk....manglet bare haisommer musikken.... Jeg skvatt opp kikket febrilsk rundt på stengene 

før jeg kikket bort på en som satt rolig å gliste.... den togen.... tenkte eg... 

men som alle vet rop ulv ulv ulv... ja dokke vet resten av historien. 

etter ca 5 timer begynte det å bli laaange timer da det plutselig sa klikk klikk klikk å derretter 

klrrrrrrrrrrrrrrrriiiiikkkrekklllrekriiiiiii, det raste ut, jeg var så vant med at broren min køddet med meg at 

det gikk et sekund eller to før jeg skvatt opp å grep tak i stangen som sto nærmest meg. skipperen 

spendte på meg selen og beltet å sa vent vent la den svømme....den raste ut..... 

jeg strammet bremsen og drog til...................................................................... 

 

Jepp fast fisk Juhuuu dette var kult... den raste frem og til bake før den plutselig kom rasende mot oss og 

gikk rundt båten.. skipperen sa pass på,,, disse er noe lure jævler... 

 

jeg kjente at det var enorme krefter her, men synes at den ga seg litt for fort, i forhold til hva skipperen 

hadde fortalt i utgangspunktet, men men.. etter en stund kom den til syne... fy for en kule fisk.. den kom 

seilende inn og skipperen tok frem en diger monster klepp og fikk dratt den ombord (catch and slepp ut) 

kalles det. 

fisken var "kun" en liten på 30 kg men for en vellykket tur det ble:-) 

bildene forteller resten av historien  

flere bilder kommer, og link til youtube å fjesbogå.... 



mvh 

Arild Tenmark 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tOVP-G2_67o 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


