
Mausund festivalene 2011 

 

En litt forsinket rapport, men her er den. Bildene er dessverre av ymse kvalitet da de som har tatt 
bilder har brukt så forferdelig stor oppløsning at når de blir ”krympet” så forsvinner noe av 
kvaliteten. Dette fordi jeg valgte å ta med alle 76 bilder. Ikke noe spesiell rekkefølge så bla 
gjennom etter du har lest rapporten. 

Stor takk til Jan Harald Risa der. 

 

Festivalene gikk av stabelen 6-9 juli, men noe av oss kom allerede på mandag. 

Gjengen var Stig Hetland, Arne Auestad, Olav Larsen, Sindre Larsen, Kjell Thorbjørnsen, John 
Olav Florø-Larsen, Jan Harald Risa, Ole Torstein Osmundsen, Leif Helge Eskeland, Kjell 
Garman Skjæveland. 

Noen av oss var ute på prøve fiske tirsdag og fikk noen greie fisker, lange , sei , lyr og torsk, men 
ikke det store som vi håpet på. Litt utpå dagen fikk vår kjære Arne ”illebefinnende” og vi måtte ha 
ut lege båten til ”old timeren”.  Hjerta va i fullt firsprang og det viste seg det at Arne fra nå av ikkje 
får drikka Red Bull  for å holda følge med ungdommen i dette maraton fiske. Han har nok energi i 
skrotten fra før og alt var vel med ”han far” når vi kom i land. Ville bare lage litt spenning er ute sa 
han siden fisken var litt treg med å bite. 

 

Stigs lange den dagen var vel den største på ca 16 kg 



  

 

Så ble det konkurranse dager og det gikk sånn pøh om pøh med mesteparten av oss, men Stig 
klarte seg godt sammenliknet med oss andre. Endte på en solid 4 plass totalt. Neste mann på 
lista ble meg på en 15 plass og så var vi spredt nedover. 

Senior klassen var det politimester Leif Helge som var best i klubben vår, tror jeg. 

Det var noe tull i listene her så det kan være det var Arne ”Red Bull”  Auestad som til slutt ble 
best.  Sjekk ellers firmabilen som Leif Helge reiste til Mausund i. Akkurat passe stor. 

 

 Vi fikk ellers et hedelig bronse plass på 4 manns laget og kasserte noen tusen kroner der, som 
siden for min del ble lagt igjen på Mausund i ” Teltet ” :o). 

Jeg hadde en av fiske konkurranse dagene sammen med Jan Harald og vi hadde en topp dag. 
Der vi stoppet fikk vi fisk på sekundet, masse flott torsk og etter kun 30 min hadde jeg over en 



kasse med flott torsk og trodde dette skulle gå veien, så lukket den kjeften og de neste 3 og halv 
timene måtte vi pine fisken opp , men topp dag på sjøen. 

 

 

 

Det skal og være med at far og sønn Olav og Sindre larsen fikk hver sin gigant lange på begge 
over 22 kg på konkurranse dagen og ble rikelig belønnet for dette + storfisker merke. Heldigvis 
for familie freden slo faren Olav sønnen Sindre med 400 gram større fisk. 

22,8 kg mot 22,4 kg. Enorme fisker og GRATULERER. 

 



  

 

Vi bodde på Vershuset Skårungen og ”Barnehave” som ligger rett ved siden av. Ca 5 min gange 
til kaien. Hver kveld ble det god mat, skrøyd og ein liden Grønn Doc på tånnå. 

Så takk til alle fra NJHK som var med og gjorde turen til det den ble 

Dagene gikk så alt for fort og det er sikkert masse mer som skulle vært med her, men det får så 
være. En kan ikke huske alt i kampens hete. 

En finner flere bilder og resultater på Trondheim HK sine sider. 

 

http://www.fiskeklubb.com/div/nyheter/maus2011/maus2011.htm 

 

Nyt bildene, hilsen nestformann John Olav Florø-Larsen  

 































 


