Tunfiske på Kypros 2010
Jeg reiste med min familie til Kypros i år på sommerferie, til en familieplass rett utenfor Aya Napa.
Vi reiste ned i slutten av juni.
Det min kjære ikke visste var at jeg hadde allerede satt meg opp på fisketur der nede , noe som skulle
vise seg å ta en helt annen retning.
Det viste seg at lokale folk som både hadde vært i klubben, Martin Kolnes og ellers var fra Sandnes var
der på samme tid som oss og de kjente meg igjen der jeg satt lett avslappet i baren med en STOR
paraply drink.
Før jeg visste ordet av det sa han ene at de hadde en kypriotisk venn som elsket og fiske
Og da var det allerede avgjort.
2 dager senere sto jeg og Karl Klungtvedt fra Sandnes, klare som egg i 4 tiden på natta og ventet på
herren med båten. Skipperen het Costas og var en usedvanlig hyggelig kar som forøvrig var gift med en
dame fra Bergen.
En 19 fot rib med 75 HK hadde han på hengeren sin. Han plukket oss opp på hotellet og satte kursen for
havna han pleide å sjøsette båten i, men der var vi ikke alene. Flere lokale skulle ut på samme oppdrag
som oss , fiske tunfisk.
Båten vel utpå og på vei til ”feltet” og det var faktisk 12 km ut fra land , men det gikk radikt.
Fisket startet litt slakt , der vi dorget med hver vår stang mens Costas kjørte båt.
Dorget i 5-6 knop med hver vår store rappala som gikk ca 2 m under vannflaten.
Så smeller det i Karl sin stang og han er i gang. Flott tunfisk på kroken. Sånn i 8-9 kg klassen. Nesten alle
fiskene var støpt i samme form 8-12 kg, men for noen kraft pakker.
Vi fikk 6 stk den dagen 2 på meg og hele 4 på Karl den fanten :o). Fisket i en 3-4 timer, så satte vi kurs
for land når sola begynte å bli for sterk.
Karl reiste hjem til Norge, men jeg hadde over en uke igjen og før jeg visste ordet av det ringte min nye
venn Costas og sa vi måtte komme oss utpå igjen. Var ikke sen med å svare ja. Natta etterpå var det
avgårde igjen og ut på samme plass.
Vi havnet oppi en stim med fisk og fikk masse fisk, største var på 11 kg og den hadde jeg fått i ryggen.
Det var som å ha på et godsto , HELT FANTASTISK.
Jeg tok med en stor fisk til en lokal restaurant og de tilberedet middag til oss. Utrolig godt
Takker Karl for introduksjonen til Costas og Thank U Costas for a good fishing trip memorie.
Nyt bildene- Enjoy the pictures
Hilsen
John Olav Florø-Larsen

