På jakt etter juletorsk, 30 desember.
Etter mange dager inne i julen var det godt å komme seg på havet. Vinden hadde løyet og
regnet gjorde en pause. Vi var 12 fiskesugne som møtte opp i Dusavika i morgenskumringen
for å jakte på juletorsken. Fire båter var klare for å legge ut, så vi hadde god plass ombord
med tre mann på hver båt. I min båt var Geir S. Andersen, Sverre Thorsen og meg.
Det var mye strøm i sjøen og en bris i samme retning gjorde det vanskelig å holde båten. Vi
valgte å gå til Mekjarvik. Der pleier det å være litt torsk på sandbanken utenfor moloen. Men
det var småtorsken og småseien som var i betet. Småseien var det mye av i ytterkanten av
grunnen og vi måtte bare komme oss bort opp på grunnen igjen når seien ble for plagsom.
Vi prøvde både agn og pilkefiske, men fikk ikke annet en småtorsk. De største vi fikk var bare
noe over 2 kg. Fisk i 4-5 kg klassen burde være mulig å få her, men vi fikk ikke noen store.
Det var labert på de andre båtene også, men likevel litt spenning om hvem som ville få premie
for størst fisk. Geir hadde de 2 største på vår båt, begge på 2,34 kg. Min største var 2,26. Det
var likevel Torstein som veide inn den største på vegne av broren. Han hadde ikke tid å veie
inn. Torsken var 2,62 kg. Tross småfisk så var det en kjekk tur og fornøyde fiskere. Status for
min del var 4 kg torsk og lyre filet etter rensing og filetering.

Thomas og co gjør seg klar for fiske (over).

Torstein m. flere på feltet (nedenfor).

Stig sitt nye flaggskip.

Sverre Thorsen, klubben og turens eldste deltaker var fornøyd med turen.

En kasse småtorsk var fangsten på min båt (pluss masse sei, noe hvitting og lyr)

Skipper Øivind leter etter røde flekker på ekkoloddet.

En ”alltid ” trøtt Thomas med konge hua , en annen Thomas S i bakgrunnen

Giggs Andersen , en voksen mann med skjegg

Pappa til Giggs og flott lue for anledningen
Torstein fikk ”låne”dagens største fisk av broren og stakk av med størst fisk premien.

Rapport av formann Øivind ”Aua” Andersen

