
Klubbtur til Ryfylke 24 og 25. august 2012. 
 
 
Vi var 8 fiskere og 2 gaster fordel på 2 båter da vi la ut i Boknafjorden lørdag i 
strålende vær. Båtene var tungt lastet med det tyngste fiskeutstyret, bøtter med agn, 
750 grams lodd og  anker og tau i massevis. Målet var store fisker på dypt vann. 
 
  
 

 
Vi ankret opp vest av Norheimsøy på Sjernarøy. Etter å ha fått hver vår svarthå, 
flyttet vi oss lengre ut. Det var lite drift og vi slapp dreggen og bandt den i blåsa da vi 
drev sakte langs skrentene sørover. Vi kjente at fisken var på agnet men det var lite å 
få. Jeg dro til en gang med det resultat at lina røk. Vips så var 350 meter borte. 
Samtidig røsket også John Eirik til og stanga knakk i 3 (skal ikke si merke på stanga, 
men kjøp kvalitet neste gang). Thomas fikk stram line og opp kom ei fin blålange på 7 
kg. Etter å ha ladet ny line på snella var der endelig napp. Ei lange på 5 -6 kg. Mager 
fangst med andre ord. Ombord hos Stig gikk det bedre. De lå lenger ut og lirket opp 
fine brosmer. 



 
Kvelden ble tilbragt på hytta mi på Randøy. Denne gang satset vi på grilling av fangst 
og medbragt mat. Da slapp de sultne å vente til sistemann var klar og det ble mat på 
alle etterhvert som sløyingen var ferdig. 
 
Søndag var værvarselet økende vind fra nord og den kom. Likevel fikk vi kastet 



dreggen i ly for vinden på nordsiden av Boknafjorden.  Det var lang tur og magert 
utbytte. Stig fikk seg likevel en ny art, en skoles på drøye kiloet. Vi rømte for vinden 
og la oss til i Garsundet. Her var det flatt hav og ikke behov for dregg. Målet lange 
størrelse xxl. Jon Eirik fikk perset med ei fin lange på 10,3 kg.  
 
Hjemturen med båt endte på Judaberg siden vinden var i friskeste laget. Greit å bli 
hentet i bil fremfor å stampe en time kulingen. 
 
Det er alltid spennende å fiske på dypet. Det blir ikke så mye fisk, men størrelsen er 
vanligvis bra og potensialet til å få noe storfisk er alltid der. 
 
Takk for denne gang, 
 
hilsen 
Øivind Andersen 
 
 
 
 
 

 





       









 













 


