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Da var jeg på tur igjen og mitt reise følge denne gang ble ingen ringere enn Roar Sandvoll fra 
SDSDF og som er B- medlem hos oss. 

Jeg var eneste fra NJHK som stilte og Roar var enest fra SDSFC.  

Ellers var Vestlandet representert med 4 bergensere og ellers så var det bøtte fullt med drittl…, 
mener østlendinger he he :o).  

Dette var virkelig en snarvisitt da vi reiste sent på fredag og ble selvfølgelig hentet av Tor Arne 
og bodde hos han den natten til lørdag da han igjen skulle samme vei som oss , nemlig til 
Holmestrand og fiske.  

Vi hadde fått vite at det var stinn med hvitting og noen fine seier iblant.  La meg si det sånn, at 
etter 4 timer hadde jeg enda ikke en godkjent fisk og om bord der vi var 8 stk tror jeg på det 
tidspunktet at det muligens var en 3-4 fisk over minste mål. Hadde super fiskere om bord som 
Jørn Strømdal, Jostein Nydalen og Pette ” kysspåpanna” Skudal.  Ingen av oss fikk noe særlig. 

Været var nær vindstille og temp på ca 5 grader, men en litt sur tåke over det hele. Vi flyttet 
febrilsk rundt over alt det skulle være fisk, men nei, SÅ den siste halvtime fant vi ei hvitting håla 
og på den tid fikk jeg selv 18 stk , mens kun 11 holdt mål , tror Petter fikk en mer , mens Jørn 
fikk lønn for strevet og gikk for sei og fikk et par stk. Tror beste vekt på vår båt var snaue 5 kg 
og jeg hadde 3 kg. Krok størrelse som ble mye brukt var 1.0 og 2.0 og en 0,5 mm fortom , hvitt , 
rosa eller gulgrønt var fargene som gikk igjen  

Men dette og var en erfaring rikere for min del siden jeg ikke hadde vært her før.  Roar fikk det 
dobbelte av meg(noe jeg fikk høre hele hjemturen) og endte på drøye 6,5 kg , mens vinner 
hadde  snaue 11 kg og het Nils Mangen fra Båtstad HK. I det vi gikk i land satte vi oss i bilen ti 
TA og kjøret direkte til Fornebu igjen for å rekke flyet hjem, turen tok litt tid så en 6 pack ble 
konsumert da meg og Roar faktisk skulle på samme bursdag på Hummeren hotell. Reiste 19:00 
på fredag og var på fest kl 20.30 lørdag. Det går om man vil  :o) 

 

Hilsen  

    John Olav Florø-Larsen 

 



 

 



 

”Stor Fisk” – gjennomsnitts vekt 0,3 kg 


