
Hellesøyfestivalene 2014 

Seks medlemmer var med på årets tur til Øygarden nord for Bergen. Karl Johan 
Nilsson, Geir S. Andersen, John Olav Florø-Larsen, Jan Harald Risa og Øivind 
Andersen var på tur denne gang. Juni måned er full av festivaler og det gjør nok at 
de fleste må prioritere. Planen min var egentlig Mausund, men ferien gikk ikke i hop, 
så det ble nok en tur til Hellesøy. På vei opp ble det som vanlig stopp på Fletteriet. 
Her er alt hva en havfisker kan tenke seg av utstyr, blant annet en del hekler og 
tilbehør som vi vanskelig finner andre plasser. Vel framme ble det middag i nyåpnet 
Hellesøy Vertshus. De har virkelig gjort et løft på matsiden. Nydelig middag hver dag 
og god frokost og matpakke. Greit med all inclusive når man drar på tur. 

Etter uker med stille vær var det klart for nok en «blås bort festival». Vinden gjorde at 
det ikke var mulig å fiske utaskjærs. Da ble det å ligge mellom øyene etter hyse, 
torsk, lyr, sei og smålange. John Olav hadde klart å få seg en tur på havet dagen før 
festivalen og fått sei en storsei, men lite håp om det mellom øyene. 

 
Gutta er klar 

De fleste båtene gikk til Sulesund. En plass som det går an å få litt forskjellig fisk. Jeg 
satset på agnfiske og det ble en og annen torsk, hyse og lyr. Seien var under målet 
for de fleste. Det må normalt fiskes ganske dypt for å få stor sei. Det var jevnt fiske 
om bord, men det var ikke travelt med fiske. Geir var på samme båt og han dro på 
noe stort. Han fikk seg en torsk på 9,7 kg. Det var stor fisk til å være mellom øyene 
og ble da også festivalens største. Da ble det seier på båten og også en fin 
plassering på Geir denne dagen, en 3 plass er bra i dette selskapet. 

På kvelden var det premiering av dag 1, bordtennis med leskende drikker og mye 
skrøyding. John Olav fikk frisket opp en gammel piercing og det ble fort natt. 

Dag 2 var vinden hakket vassere og enkelte valgte å bli på land. Det gjorde bedre 
plass om bord. Det ble Sulesundet igjen på vår båt. Lite fisk, men vi fant en grei spot 
på slutten av dagen slik vi ikke kom tomhendte hjem. Jan Harald gjorde reint bord og 
vant dag 2. Laget vårt gjorde også en bra innsats slik at vi klatret fra 5 til 1 plass 
totalt. Gutta kan jo hvis vi skjerper oss. 



Hilsen Øivind Andersen 

 

Fotos er tatt av Øivind Andersen og John Olav Florø-Larsen 

 

 
Jan Harald «toppa heile driden» 

 

 



  
Geir med lørdagens største fisk 

 

Geir henter premier for størst fisk og 3 plass herrer. 

 



 
Klar for fiske dag 2 

 

 
Karl Johan mekker utstyr på den nye sjarken til Tore Gismervik 



 

Klart for utror 

 



















 


