
Nattfiske i Nedstrandsfjorden 

09.08.2011 

Jeg hadde fått ”lokket” med meg Roar Sandvoll og faren(og det var ikke akkurat særlig 
vanskelig) til dypvannsfiske i god fjorden. Det var kjempegreier siden vi skulle bruke Arthur 
Sandvolls båt, en Viknes 880. Kanon båt. 

Det hele bunnet litt i at klubbrekorden i SDSFC på brosme var på snaue 6 kilo og jeg hadde 
lovet at fikk de fisk, så var den rekorden historie. Det var jo forresten Arthur som hadde denne 
og hadde hatt den lenge og. Grunnen til nattfiske ble at vi hadde forskjellige ærend tidligere 
neste dag (som jobb) og derfor reiste fra havn i 23:00 tiden. Vi var ankret opp og var klar til å 
fiske i 01:00 tiden. Det var stjerneklart og nesten null vind. Perfekt. 

Det tok ikke lenge før jeg hadde fast fisk og etter en stund og ENDELIG kom fisken til syne en 
10 m nede i mørket. Grunnen til vi så de så godt var at sjøen var full av morild - de glødet 
nesten når de kom opp mot overflaten  nesten litt Sci Fi. Da jeg kleppet den og fikk den om bord 
og ut i lyset på dekk BRØLTE jeg ut av glede. 

Faktisk så høyt og mye at Arthur ba meg roe meg fordi lysene inne på Nedstrand begynte å bli 
slått på. Men en slik fisk fortjente det brølet, nemlig min førte BLÅLANGE og ny klubbrekord. 

Den var 8,4 kg.  

 

 

 

 

 

 



Så var ballet i gang og det var ganske grei aktivitet der nede på en ca 450 m. Fikk meg ei 
brosme nesten med en gang jeg kom ned og den var flott. Lå på 9,6 kg. 

 

Rett etter dette klinket en av Sanvollene til, nemlig Roar og ettersom jeg kunne se på hans 
uttrykk så var det og solid fisk. Og som lovet så fikk han ei flott brosme og ny klubbrekord 

Brosme 9,3 kg   



Arthur synes nå at sønnen kunne la ”gamle far” få ha den rekorden i fred, men NEI.               
Roar smilte fra øre til øre. Men det er et gammelt ordtak som sier, de eldste er fremdeles eldst   
(Hæ?) 

 

Så fikk Roar enda en fisk og denne gang var det ei blålange på 5,4 kg. Ny rekord det og i 
klubben deres. 

 

 

Rett etter fikk jeg og en - 4 kg – faktisk minste fisk jeg har fått her på dypet 

 

 



Det ble litt rolig men så knallet jeg til igjen og denne kjente og ganske bra ut, og det var den ei 
brosme på 10,1 kg. (legg merke til styrke drikken i bakgrunnen) 

 

Arthur kom ikke helt i gang, men vi kunne se at han hadde noe på gang og plutselig ble han 
ivrig, stang og snelle gikk som trommestikker. FAST FISK – og denne va ”tonge” som han sa. 
Den gamle Senator 6.0 var det god bøy i og Arthur tok det sindig og snellet kontrollert opp de 
gode 450 m. 

Var ikke vanskelig å se da den deiset om bord at deres klubbrekord var flyttet ganske mye en 
gang til og Arthur tok frem godsmilet og såg på Roar – så kom setningen ” De elste e eldst – 
sånn e det bare” så Arthur har ennå den rekorden i klubben. Fisken var hele 10,9 kg  

Gratulerer Arthur ! 

 



 

 

 

 

 

 



 

Så var det blitt morning og det var snart på tide å heise anker og dra hjem, men Roar satte inn 
et lite støt i slutten og fikk en fin avslutning, nemlig ei blålange til. Da den kom opp i vannflaten 
og var oppblåst så den STOR ut og Roar er jo B medlem i klubben vår og det betyr at han 
faktisk kan ha klubb rekorder hos oss. Jeg ble rett og slett litt nervøs, men heldigvis om jeg kan 
si det så stoppet vekta på 8,1 kg :o) 

Kjempetur gutter med full uttelling av det meste. Nye klubbrekorder og en ny art på meg 

Knall tøff fisk  

 

 

Until  Next Time Boyz 

SKITT FISKE 

 

Hilsen John Olav Florø-Larsen 


