
Egerøynappet og Jærfestivalen 2011. 
 
Blåsbortfestivalene kunne gjerne ha vært et treffende navn på helgens fiske. Etter dager med 
stille vær, så dro sørøsten skikkelig til i helga. Men varmt var det og sommer på land.  
 
Det manglet en 8 manns båt i startrekka på lørdag og det ble armer og bein for å få alle 
ombord på alternative båter. Men det gikk og etter ca en halvtime så var vi på vei ut på havet.  
 
De tøffeste dro ut til Kleppagrunnen lørdag. De fikk mest fisk. Stig Hetland fikk størst fisk, en 
torsk på drøye 5 kg og ble nr 2 sammenlagt, slått av Øyvind Sivertsen fra Torungen. Bra Stig 
og gratulerer. På min båt valgte vi Losgrunnen for å få unnagjort 10 sei. Det gikk fort, men 
det tok tid å få alle 10 over minstemålet. Det ble et skikkelig blodbad i bølgene når seien 
spelte i kassene. Etter det dro vi i kanten av Sandrenna. Der pleier det være litt hyse, lange og 
torsk. Det stemte og reddet dagen på vår båt. Vi dro til Eigerøy fyr for å fiske lyr, de få vi fikk 
kom ombord på Losgrunnen. Det ble bare enda mer sei. Heldigvis var der et par tare torsker. 
 
Lørdagsvelden ble tilbrakt med grilling på campingplassen og klargjøring av utstyr for 
lørdagen.  
 
Søndag var det stiv kuling. Det medførte at vi måtte begrense fiskeområdet fra Svånesholmen 
til Eigerøy fyr og innenfor denne linja. Vi visste hvor seien var fra dagen før, rett bak Egerøy 
fyr. Siden dro vi nordover på 55 meter og fisket etter lange i steinrøysa. Noen slengere med 
torsk og lange fikk vi, men det ble så tøft vær at vi måtte prøve oss på flyndrefiske. Flyndre 
ble det, men det var vanskelig å få over minstemålet. Et par knurr ble erstatning. 
 
Flere båter var nesten tomme for fisk på søndag. Men noen fant da fisk og den som fant mest 
på søndag var Eivind Johannesen. 
 
Torungen Havfiskeklubb, team Sølvkroken vant lagkonkurransen med SDSDC og Nord Jæren 
hakk i hel. Hilde Skiffard vant dameklassen på lørdag og Torunn Handeland samme klasse på 
søndag. Junior vinner begge dager var Stein Rune Tveit.  
 
Festivalen gikk greit tross dårlig vær og utfordring med å skaffe båter. Det var drøye 40 
deltakere på festivalen. Premieringen gikk raskt unna slik at folk kunne starte på hjemturen. 
Det var mange flotte premier laget av Bjarne Aase og fine gavepremier fra Sølvkroken, Pure 
Fishing, Jernia Danielsen, MX sport Kvadrat og Norsk Royal. 
 
Ellers litt mer stoff på NHF sine sider på ”Blogg” og ”Moens Hjørne” 
 
http://www.norgeshavfiskeforbund.no/doc//Moens%20Hjørne/EGEROYNAPPET%20OG%2
0JAeRFESTIVALEN%207.%20OG%208.MAI%20I%202011.pdf 
 
 
 
Se resultatlisten for hvordan fisket gikk, 
 
 
hilsen 
Øivind 
Formann 



 























 


