
Øygarden og Hellesøy festivalene 
 

 
 
Da har vi hatt oss en tur på Hellesøy igjen . Festivalene skulle avvikles fra 16 og 17 oktober. 
Vi var ti mann som var med fra klubben. 
Arne Auestad , Bjørn Stein, Gunnar Amdal , Svein Milwertz,  Nils Magne Grude, Trond Ekholdt, 
Arild Tenmark, Ola Ø Folkvord(Junior), Magne Øvregård og John Olav Florø-Larsen. 
 
Jeg , Bjørn og vårt nye medlem Trond kom oss tidlig opp på fredag og kom oss utpå storhavet for 
litt prøve fiske. I fjor var jeg på en god plass der ute og fikk merket cirka gps posisjon som jeg 
senere la inn på min gps. 
Denne hadde vi med og stoppet der, et godt stykke utfor Fedje fyr og gjett om vi traff. Her fikk vi 
masse flotte langer , brosmer og uer. 
Trond fikk ny klubbrekord på litt over 2 kilo på uer. Jeg selv fikk ei lange som ble dagen største på 
13,67 kg. Bjørn dro et par langer i 5 kg klassen. 
Trond fikk også ei fin ei på en 6-8 kg. Vi hadde masse fisk med inn til filetering. Dette ble gjort på 
kvelden med kniv i den ene hånden og en XO og Grønn Doc i den andre. 
 
Første dag på festivalen var været strålende og alle båtene fikk ta turen ut på storhavet og jeg 
styrte båten mot der vi var dagen før. 
Problemet nå var at vi hadde hverken plotter eller ekkolodd , så dette måtte jeg ta på "gefylen". 
Gunnar var på samme båt som meg første dag så godt selskap var der og.  
Etter litt om for og men så mente jeg at vi var der ,  CIRKA. Og tror du ikke vi fant fisk du. 
Alle ombord fikk greit med fisk og mange flotte langer kom opp. Fikk selv en over 10 kg. Gunnar 
fikk seg ei på ca 8 kg.  Flere i klubben kom inn med flotte fisker den dagen og 
noen av oss fikk bra plasseringer og , resultatmessig. Arild fikk ei lange på nesen 18 kg og fikk 
festivalens største fisk.  Gratulerer. 
 
Dag 2 kom møkka været og vi måtte holde oss innaskjærs  noe som resulterte i , for mange , 
inkludert meg selv, lite og ingenting fisk. 
En båt fant fisk og de fikk godt over det gjennomsnittet fikk. 
Fikk til min store glede være med på en "Lysing" plass og fikk endelig denne fisken på min 
artsliste og. Takk til Jon Stenseide der. 
 
Dag 1 vant Stig Helland med meg på andre plass og dag 2 vant Espen Knarvik.  
Meg og Arild fikk 2 plass 2 mannslag , men de to vinnerene fikk 1 plass. 
Hele turen fra start til slutt var kjempe kjekk , med fisking på dagen og sosial drøs, lyging ,og 
matlaging på kvelden. 
Hellesøy og Øygarden festivalene er å annbefale. 
På gjensyn 
 
Hilsen John Olav 
 
 

































 
 
 


