
Kenya 2012 
 
Lars Ottesen, Leif Magnar Karlengen , Tor Magne Falch , Bjørn Berntzen, Tor Arne 
Rygg, Lars Hellum og Roar Sandvoll møtte hverandre i Nairobi lørdag formiddag etter 
å tatt forskjellige fly fra Norge til Kenya. 
 
Ferden gikk videre med innenriksfly til Malindi. Ca en time. Der ventet minibuss 
som tok oss videre til Ocean Sport resort in Watamu. 
Flott maritimt resort med alle nødvendige fasiliteter. 
 
Lørdag ettermiddag / kveld gikk i bading og forberedelser til fiskingen. 
 
Gjengen ble delt inn i 3 grupper; 
Leif / Tor Magne ,   Bjørn / Tor Arne   og   Lars / Roar.  
Gruppene byttet på å ha Lars Ottesen med i sitt team. Fungerte veldig bra. 
 
Har skrevet noen ord om hver dag, men dette blir ett sammendrag som for det meste 
gjelder Team Lars Hellum og Roar Sandvoll 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.dag (søndag) 
ble en dag jeg skal huske lenge. Lars Hellum, Lars Ottesen og jeg var ombord på 
Pussycat med Capt. Andy. Mitt første møte med arten Grouper ble ett pent eksemplar 
på 22 kg. Fikk også en del Red Snapper og Rubin Snapper. 
Dagens store opplevelse var en Blue Marlin anslått til å være 200 kg pluss.  
Vi fikk se fisken på avstand!!! For ett beist. Vi hadde bestemt at Lars Ottesen 
skulle sitte i stolen som førstemann om vi fikk en Marlin eller Sailfish. Men Lars 
hadde ingen sjanse mot denne fisken. Jeg havnet kjapt i stolen og fikk måle krefter 
mot udyret ( pent udyr ! ).  Etter ca 15 minutter var kampen over. Kroken løsnet og 
dermed var den opplevelsen kun ett minne for livet. Men jeg  fikk ihvertfall 15 
uforglemmelige minutter. Mistet en del andre fine fisker i tillegg.  Beatles sangen  
" I ' m a looser"  trengte seg i skallen, men Capt.Andy mente jeg hadde gjort 
tingene riktig. Så da så. Takk Andy.  Lars Hellum tok største fisk, en Grouper på 
42 kg. 
 

  
 

 
 
 
 
 



 
2.dag (mandag) 
skulle også bli en fin dag. Lars Hellum og jeg var ombord i White Dove med en lokal 
skipper. Mye trolling (dorging), ingen Sailfish eller Marlin . Igjen mange snappers 
og en del groupers på speed jigging. Ingen baitfishing denne dagen.  
Min store opplevelse skulle bli en Amber Jack på 43 kg. Tatt på 770 fts dybde. For 
en fisk ! Den reiv og sleit som en sprek makrell med styrke og tyngde som en 
kveite. Svetten rant, muskulaturen i armene ble satt på en ordentlig prøve. Fisken 
raste ut og jeg sveivde inn. Flere ganger. Etter gode 20 - 25 minutter kunne 
hjelperne kleppe fisken. Min største og flotteste fisk noen gang var et faktum. 
Herlig. 
 
 
 
Tirsdag var hviledag.  
Snorkling i ett "fiskereservat" var en fin opplevelse. Som Thailand .  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.dag. (onsdag) 
ble den beste fiskedagen for Lars og meg. Vi skulle ombord i Tega med Capt. Steven. 
En hvit Sør-Afrikaner som var lite sosial, en smule arrogant , men veldig bestemt 
på hvordan fisket skulle utøves. Lars og undertegnede lot seg ikke pille på nesen 
og hadde derfor en fantastisk dag. 
 

 
 
Det var på forhånd bestemt at Steven skulle gå med sin båt til ett fiskeområde 
lenger nord i landet, til et jomfru område som han kalte det. 
Lars og jeg forlot hotellet før klokken seks om morgen med taxi og vi fikk oss en 
kjøretur vi sent vil glemme. Det sterkeste kjøretøyet hadde forkjørsrett. 
Fotgjengere, syklister, modister, minibusser med folk både inni og utenpå, esler og 
geiter om hverandre. Vi kjørte i over en time og ikke et eneste trafikkskilt var å 
se. Fartsgrensen var visstnok 90 km i timen på veiene. Lars påstår i ettertid at 
han så et skilt som signaliserte humpete vei ?!?! Vi overlevde og dermed var det en 
kjempe opplevelse. Veldig hyggelig sjåfør som også kunne informere litt underveis. 
Men Capt.Steven var irritert fra start av p.g.a. tidevannet. Vi måtte komme oss ut 
i åpent farvann mens der fremdeles var vann under båten. Men derfra og ut ; for en 
dag. 
Startet som vanlig med trolling. Jeg skulle først i stolen. Sailfish ! Hadde full 
kontroll. Så begynte selvfølgelig Steven å mase om pumping og stram line og så 
videre. Og sailfishen forsvant i det blå. Fa............ 
Trollingen forsatte. Plutselig brøt et herlig helvete løs. Sailfish og Marlin på 
krokene samtidig. Lars fikk stangen med marlinen, jeg fikk sailfishen. Standup-
fisking på begge to. Fikk tatt flotte bilder av min Sailfish , 32 kg. Lars sin 
Marlin ble tatt ombord for fotografering. 92 kg Blue Marlin. Lars var i 
himmelriket.  
Og her er listen over fisker tatt den dagen : 
 
Blue Marlin.  92 kg.                White Snapper 
Sailfish.   32 kg.                     Grouper 
Amber Jack.                             Dorado 
Silver Snapper.                         Suckerfish 
Red Snapper                           Rubin Snapper.  



 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.fiskedag (torsdag) 
skulle bli Lars Ottesen dag. Det var herlig å se hvilke opplevelse det ble for Lars 
å endelig få den flotte sailfishen på kroken. Han sveivde og sveivde, gjorde jobben 
selv mens han andre Lars holdt ham fast i stolen. Kapteinen på White Dove bestemte 
tidlig at Lars sin sailfish skulle bringes i land for fotografering etc . Fisken 
ble veiet til 30 kg. Var Lars stolt ?!? 
Han vibrerte i flere timer etterpå. 
                                                                                     
Jeg fikk min første Wahoo, vekt 12 kg.  Kraftig fisk.

   



  
 
 
 
 
 
 
                                  



 
5. fiskedag  (fredag) 
var Lars Hellum og jeg tilbake på Pussycat og Capt.Andy. En herlig dag hvor Lars 
fikk sin første Yellow Tail Tunafish. Vi speed-jigget etter beste evne. Fikk mange 
snappere. Gikk deretter over til baitfishing. Brukte hele wahoo hoder eller deler 
av Snapper som agn. Og fikk vi napp !!!!  De sykeste napp og fisk du kan tenke deg. 
Men fikk vi de opp ? NEI !  En gang mente Andy det var hai som hadde kappet senen. 
Vi snakker 2,0 fortom ! To ganger røyk selve hovedsenen som skal tåle 60 kilo !  
Siste fisk som gikk etter ett kvarter etterlot seg en flusset fortom som Andy aldri 
hadde sett maken til ! 
Selv om vi mistet masse fisk så ble det fantastisk dag på havet. 
 
 
 

 
 
 
 
6.fiskedag.   (lørdag) 
ble en skikkelig nedtur fiskemessig. Tor Arne, Bjørn, Lars H. og jeg hadde hyret en 
eksklusiv katamaran som visstnok skulle være god på trolling for sailfish og 
marlin. Ingen suksess. Tor Arne fikk en Kingfish, ny art. Det var eneste fisk 
ombord den dag. Fin båt. Fin dag på sjøen :-) 
 
Søndag 
måtte bare komme. Tid for hjemreise :-(.  
Pakking , shopping (ikke så mye) og mye bading/snorkling.  
Forlot Ocean sports klokka fire på ettermiddagen. Ankom Nairobi sene kvelden. Tok 
farvel med de andre. Jeg hadde en litt kronklete hjemreise med overnatting i 
Nairobi, for så å fly til London, ny overnatting i London og tilslutt hjemme 
tirsdag kl.11.25 
 
Sitter på flyet Nairobi - London og skriver disse ord. Er blitt oppgradert hos 
Virgin Atlantic, fantastisk flytur med godt sete , god mat og drikke. Noe av det 
beste jeg har opplevd. Og med sekstitallsmusikk (min egen) i ørene lar jeg siste 
ukes inntrykk synke inn. Det har vært en helt enestående tur.  



 
En stor takk til Lars Hellum for å ha ledet gruppen på en flott måte samtidig som 
han har hatt hovedansvar for at dette også skulle bli en minnerik tur for Lars 
Ottesen.  Jeg vet at Mr. Sailfish Man (les Ottesen) vil fortelle historier fra 
turen til Kenya i mange, mange år fremover. Og kjekt er det. 
 
Diverse info. 
 
Rekorder så langt : 
 
Lars  Hellum     Roar Sandvoll 
Blue Marlin.  92 kg.    Amber Jack.  43 kg. 
Grouper.   46 kg.       Grouper.  26 kg.   
      Wahoo. 12 kg 
      Sailfish. 32 kg 
 
Resultater fra de andre i gruppen. 
 
Tor Arne 
Striped Marlin 70 Kg 
2 x Sailfish 
Kingfish 
Masse andre arter  
 
Bjørn Berntzen 
3 x Sailfish 
Golden Pearch (Gullabbor) Skipperen hadde ikke sett denne fisken før, veldig 
sjelden. 
Masse andre arter 
Mistet en Striped Marlin som dykket. 
 
 
Thor Magne Falch      Leif Magne Karlengen 
1 x Sailfish      Grupier 32 Kg 
Masse andre arter      Masse andre arter 
Huskeliste for neste år 
 
Fiskeutstyr til Kenya 
2 x  stang/snelle , pilker , lodd , 
1 stk kraftig stang type 50-80lbd 
Pluss 1 reservestang per 2 deltagere 
Kraftige sneller med sene som tåler minimum 50 - 60 kg 
5-6 pilker størrelse 300gr./500gr./750gr. 
5-6 lodd vekt 500gr. 
Tenger , diverse utstyr som svibler , ringer , klemmer og fortommsline 



 

 



 

 
 



 
 



 
 
 
Alle foto fra Roar Sandvoll 
 
 
Med hilsen han som skal tilbake neste år 
Roar Sandvoll 
 
 
 

 


