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Vi var 17 karer som stilte opp til denne romjulsturen etter Juletorsk i Dusavik havn. Det er jo alt for 

tidlig for ferdatorsken, men noe «kokfesk» bør det jo være mulig å få. Trodde vi. Været var rimelig, 

tatt i betraktning all vind og regn som har herjet med oss siste tiden. Fire båter var i snaueste laget da 

det viste seg at det ene flaggskipet ikke ville starte. Ikke strøm og en potent Yanmar er det ikke bare 

å sveive i gang. Så dessverre kom noen ikke på sjøen da vi ikke hadde reservebåt. 

  

Det var lite fisk. Vi «trålet» Byfjorden og Åmøyfjorden uten en eneste godkjent torsk på vår båt. Kun 

sei, lyr, hvitting og makrell. Ved Mekjarvik pleier det stå litt torsk. Men selv om hvitting er en 

torskefisk, så  teller ikke den og det ble det null resultat. Ute ved Bruholmene og Tungenes var det litt 

vind og gammel sjø. Her var nok av småsei, men ikke torsk. Siste halvannen time var i Åmøyfjorden. 

Der var det helt stille vær og mange flotte båter på fjorden. Tydelig at det kriblet hos mange etter å 

komme på havet nå når været var ok. Synd at det var så lite torsk, kanskje vi bør endre denne 

romjulsturen til Julelyr, siden det er lettere å få en fin lyr. Men det var vel akkurat nok torsk til at vi 

fikk premieringen til å strekke til. Geir Lunde fikk størst torsk, vekt 3,72 kg og ble belønnet med en 

lett havfiskestang (6-12lb Shimano). Leif Helge ble nr 2 og Jon Eirik nr 3 og fikk hver sin premie. 

  

Fint med en tur på sjøen og det er jo alltid håp i et hengende snøre. 

  

Hilsen 

Øivind 
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Fra høyre Geir , politimester Leif, huå t Torstein , Brobak, Axl, Ørjan og Stig. 

 



 
Geir Lunde med dagens største torsk - 3,72 kg 


