
Klubbtur i Nedstrandsfjorden 

 

18.03 2012 

 

Da fikk vi til dypvanns turen vår i Nedstrandsfjorden. , selv om det skulle vært  Sandsfjorden.                                                                                                   
Vi hadde som vanlig suverene båter som Viknes 830 (Kaptein Stig) og Viknes 880 (Kaptein Arthur). 

Deltagerene var John Olav, Stig, Torstein og Kjell i Stigs båt, Roar, Odd, Stian og Christoffer i Arthurs båt. 

Været som var meldt stemte ikke helt da det svingte fælt med vinden, men til tider var der veldig lite vind 
og mye sol. 

Vi ankret opp ganske nær hverandre. Arthurs båt fikk feste med en gang , mens vi var uheldig og måtte 
ankre en 2 gang før det satt. Vi svaiet mellom  290 m og 450 m, mens i følge de andre havnet de litt dypt 
på mellom 400 m og goe 500 m, noe som og viste litt igjen på hva de fikk. 

Roar startet med ei blålange i ca 3,5 kg klassen , og så fikk Christoffer  en  nesten identisk til Roar        
Har desverre ingen bilder fra de da jeg ikke har fått noen :o( 

En skal bare vite Christoffer at blålange er en litt sjelden fisk å få så den skal du være fornøyd med om du 
ikke fisker i ”hullet” til Roar der han har hytte. 

De var veldig plaget av pigghå de siste 2 timene, men det var vi og. Vi derimot var mye på 350 m og 400 
m og det er en god dybde og her var det nå litt mer aktivitet, selv om det var lenge mellom fiskene. 

Stig startet med ei fin brosme på ca 6,5 kg , så ei lange på rundt 5 

 .   

 

 



Så dundret Kjell til med ein brosme på 9,76 kg – nydelig fisk , men noe sprengt etter ”oppturen”. 

 

Så fikk Stig enda en fisk , brosme på ca 6 kg.  Jeg hadde knap hatt nappet på 3 timer og var mildt sagt 
forbann...fortvilet :o). Shit happens. 

 



 Så fikk jeg kontakt en 2-3 ganger med skikkelig fisk uten at det hang, så jeg mistenker at det var pigghå 
siden jeg dro hele 6 stk opp og de andre knapt fikk 1. 

Så fikk Kjell ei flott brosme til på en snaue 7 kg 

 

 

Men endelig fikk jeg go napp og klinket til og etter snaue 400 m kom ei flott lange opp med over 2 kg rogn 
i. Den var på hele 10,6 kg – KANON. 

 

 

 

 

 

 



Så sluttet Torstein av med ei fin brosme på ca 6 kg. 

Alt i alt for vår del var turen grei med tidvis veldig flott vær , kunne vært litt mer aktivitet , but loose some 
and win some 

So until next time ! 

 

Fiskehilsen fra  Florø`en 

 





 

 

10,6 kg lange med flott rogn – den ble kveldsmat med MYE majones 

Mmmmmmmm ills. 

                   


