
Måløyfestival 2014 

Vi måtte til Måløyfestivalene i år og. Bil opp til Bergen torsdag, prøvde å styre unna 
Fletteriet denne gang, men det gikk ikke. Lunsj på Supperiet og en fantastisk tur på 
vei opp til Måløy med hurtigbåten, en naturopplevelse for seg selv. Ved registrering 
fikk vi tildelt hver vår reklamepose med caps, forskjellig småting til fiske (henper, 
svivler, splittringer, fluorisende slanger o.l.). En liten gimmick, men veldig kjekt å få. 

Festivalen har bra båter, er fint organisert på land og kjekk premieutdeling med flotte 
gavepremier. Det var 75 deltakere, noe mindre enn i fjor. Her henges de største 
fiskene opp slik at de mange fremmøte kan få ta del i moroa. For det er en folkefest 
og del av Måløydagene. Det er bare synd at fisket er litt variabelt. Men mulighetene 
for fin fisk er absolutt tilstede. Denne gang var vi fem medlemmer som dro opp. Geir, 
Jan Harald, Torstein, Karl Johan og Øivind. Vi bodde på hotell, kort vei fra havna 
med utror. Men det ligger en velutstyrt butikk med masse fiskeutstyr på vei til kaia, 
vanskelig å styre unna den. På land er der både mat og drikke å få. Fiskeutsalget 
selger god fiskesuppe og fish & chips og kald skummende drikke i halvliters bokser. 
Det gjør godt for en sulten fisker.  

Så til fisket. Første dag, fredag, skulle vår båt fiske etter storsei. Vi fant ingenting. 
Prøvde alle fiskeplasser som skipperen visste om. Det var mye sjø. Det dårlige været 
var og til å spy av og et par på min båt matet krabbene. Jeg klarte meg bra, men alt 
jeg fikk var 2 brosmer på en hel dag. Nest sist på båten �. Men Torstein hadde 
flyten. Han forteller at andre på båten var godt i gang når han endelig fikk på rette 
tackel. Da fisket han torsk og lyr så det holdt til seier med god margin. Et par torsk på 
drøye 10 kg var blant festivalens største. Det var mange som kom med slunkne 
kasser på innveiing, men Torstein hadde over 70 kg. Vi andre i klubben var vel heller 
noe misfornøyde med fisket.  

Middag for kvelden ble inntatt på byens beste restaurant. Knalgod mat.  

Lørdag var det gratis frokost på Kiwi ved kaia: boks til å ha niste i, brødmat, pålegg, 
drikke og frukt. Skikkelig bra opplegg.  

Det var mye vind og det begrenset fiskeområdet. Jeg var heldig da vi fant en plass 
med ok lyr og torsk. Ulempen var at vi drev fort av grunna og skipperen var lite villig 
til å gå opp igjen. Han hadde sine meninger om hvor vi kunne få fisk, men det ble 
bomtur. Dra nå aldri fra en grunne som leverer sier nå jeg. Men etter mye mas og ha 
kastet bort mye fisketid fikk jeg ham tilbake. Da fikk vi lyr og torsk igjen. Det fisket kan 
jeg og vant båten greit, selv om andre om bord lirket opp noen fine torsk på slutten. 
Selv om jeg ikke fikk mye i kg, så hadde jeg godt antall fisk og det holdt til 2 plass 
dag 2. Ved innveing var det nok en gang flere som kom med lite fisk. Synd, for 
Stadthavet kan nok levere mye fin fisk under gode forhold. Premieutdeling var i 
byteltet. Det var havets festbord, med musikk og dans etterpå. Masse folk og god 
stemning.   

 

Hilsen Øivind Andersen  (former leader of the pack) 

 

 

 



 

Måløy Havn 

 

 

Pompel og pilt ( alias far og sønn) 



 

Godt lag med et glass «eplemost» 



 

Jauda eg er fiskar !! 


