
 
HAVFISKER BLOGG FRA NORGESCUPEN; 
MAUSUNDFESTIVALEN 2017  
tekst og bilder redigert av seniorfisker Svein Erling Smolan.  

 



De fleste av havfiskerne ankom øya på mandag  
og resten kom utover på tirsdag. Dette i god tid før den annonserte båttrekning som 
startet på Kjeila Kro & vertshus kl. 19:00 tirsdag kveld. Noen valgte å sette igjen 
bilen på Dyrøya og laste over det tyngste havfiskeutstyr i bilen til en fiskervenn. 
Dette med tanke og kunne komme seg lettere hjem på søndag da vi er avhengig av 
ferje for å komme seg til og fra Mausund. 

 
Ferja bruker ca. 35 minutter fra Dyrøya til Mausund og tar ca 15 biler.. 

 



 



Tor Arne Rygg, Thomas Tofte ønsket velkommen til båttrekning. 
Svein Erling “Obersten” Smolan ønsket velkommen til sin barndoms øy ga en 
orientering om fiskeregler og selve gjennomføring, samt fremmøte steder og 
tidspunkter for denne uke.  
NM generalen 2017; Lars Erik Berg hjalp til med å trekke kuler sammen med Tor 
Arne Rygg. Karl Nilsen var dataansvarlig og hadde sammen med Andreas B Eriksen 
sørget de for at alle fikk ut båtoversikt og noe å skrive med. Trekningen gikk greit og 
det ble benyttet kuler med nummer på hver fisker.  
Før trekningen ble det avtalt hvem som skulle fiske sammen og resultatet av 
trekning og plassering om bord ble vist på storskjerm etter hvert som nummer ble 
trukket. Det ble også passet på at man fikk forskjellige båter alle dager og at de som 
fisket på samme firemannslag ikke var flere enn to på båten. Det ble i ettertid 
kommentert hvor heldig Frode Lerstein var som hadde henholdsvis to med seg hver 
dag. Men det er faktisk åpning i reglene for dette…  
Fiskeskipper og assistent ble plukket ut av “Obersten” før oppslag. Kabalen gikk til 
slutt opp og alle registrerte seg til kasserer Helge før de fant veien tilbake til 
forlegning. Båt lister og resultater oppslått hver kveld på kaia innen kl. 20:00.(Untatt 
lørdag der resultatet holdtes hemmelig frem til premieutdeling), med oppslag av 
lister etter premieutdelingen. 

 
 
Havfiskerne var blitt forlagt rundt om på øya etter en forlegnings plan utarbeidet av 
Øyvind Braa som hadde innhentet avtale med utleiere. 
 
 
FØRSTE FISKEDAG ONSDAG 5. JULI: 
Butikken holdt åpent alle konkurransedager fra kl. 06:30 - 07:15, 
bare for at fiskerne kunne får handle med seg mat og drikke og evt fiskeutstyr før 
utror. 
Klokken 06:50 startet agnsalget der vi betalte kr. 10,- i kontanter for hver 
makrell. 
07:10 startet Båtførermøte der obersten tok detaljer med båtførerne om 
fiskeregler og poengfiske, gangfart, nødradio, og avtalte HMS tiltak, samt 
fiskeområde for dagen etter værmeldingene. Presiserte at de må vise riktig bløgging.  



 

 
Kl. 07:20 Fiskeskipper møte der det ble presisert regler, poengskjema, 
opptreden ombord, bløgging, ising og bruk av striesekker over kassene. 
At det skal spyles på vei inn og at mapper tas med fangsten til vekta, etc. 
Kl. 07:30 Klarsignal for utror gitt av “Obersten” etter at fiskeskipper har 
kontrollert at alle er ombord og at alle har med eget utstyr og flytemiddel. 
Kl. 09:00 seneste tid for start av fisketiden som skal vare i 5 timer. D.v.s ingen 
fisking etter klokken 14:00 under normale forhold. Avvik meldes arr. 

 
 



 
HER SER DERE BÅTENE VI BRUKTE ALLE DAGER; 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Navnet på båtene vet alle dere som har deltatt denne uken. 
 



RESULTAT DAG 1,  ONSDAG 5. JULI 2017:  
 

  
Her ser vi at Kjetil Langvatn hadde mest fangst om bord i båten TEAH med 
Erling Støen som ble nest beste båt denne dagen. Beste båt ble JONAS med Roger 
Iversen når vi la sammen de to beste på kilo ombord.  



Den som er best på båten etter poengsystemet får sine 1000 poeng og i tillegg 
kommer antall kg. fisk. Så her er det først å fremst om å vinne båten og ikke bare 
ha mest kilo… 
 
Svein Erling som vant seniorklassen og var ombord i JONAS forteller;  
Et en rådføring med båtfører Roger, fant vi ut at vi ville forsøke å fiske på “Tørr 
Skipet” og ligge på fra 100 til 120 meters dybde og vinden styrke 4-5 fra Nordøst 
som betyr vanskelig forhold..  
Det var satt ut breiflabbgarn flere plasser på “Tørr Skipet” og det gikk med en par 
pilker før vi fant ut hvordan garnene var satt i sjøen. Fisken trakk seg ned mot 
bunnen og de første timene tok vi en del langer og brosmer. Fisker som sto på plass 
nr 4 om bord fisket med lange takkel og slep hele dagen og fikk dermed mest fangst 
i kilo  med 133,84 kg. Jeg skiftet til mindre 7.0 gummimakk som jeg agnet med små 
makrell agn og dermed lokket opp seier på 2-5 kg som førte til at jeg vant båten med 
120 poeng mot neste med 92 poeng. Jeg syntes det var vanskelig med å få fisk med 
vanlig pilking og fant ut at hvis man brukte mindre kroker og litt agn ville man bedre 
lyktes.  
Det ble rapportert at Geir Magne Hansen ombord i TAMPEN I hadde utkonkurrert de 
fleste ved å bruke rene kroker og lodd i bunn…. 
Kjetil Langvatn, Tor Arne Rygg og Lars Erik Berg så ut til å være strålende fornøyde 
og fikk bruk for “Drøbak metoden”, for å lure opp lyr og sei.. De ville ikke gi oss noen 
kommentarer etter første dag.(Men de øvrige på båten så og lærte og flere bant om 
takkel etter første dag. 
 
Se båt lister under som taler for seg:  
(Se lister lagt ut på NHF sin hjemmeside og er tydeligere for lesning) 
Første dag: 

 
 



 
RESULTAT DAG 2,  TORSDAG 6. JULI 2017:  
Det rapportert om dårlig bløgging av fisk ombord i en spesiell båt som 
førte til “vrakfisk”. Det lyktes å finne vedkommende havfisker å gitt han 
opplæring og bistand, slik at resten av dagene ble dette eliminert bort. 
Dag 2 lignet mye på dag 1 værmessig, men det regnet litt ved utror, 
men det ble oppholds utover dagen. Fangstene var litt dårligere denne 
dagen i forhold til første dag, noe som er normalt når man fisker i 
samme områder. I tillegg var fisken var og trakk unna når utstyr ble 
kastet ut (med unntak av Pigghå som forøvrig er rødlistet og dermed 
ikke teller). 
 

 
Her ser vi TAMPEN 1 på vei ut på torsdag morgen og ettermiddag.. 
 

 
 



 
 
 
Seniorfisker Jan Petter Ekeberg ombord i båten THOMAS fant 
fisken denne dagen i “ENOK HULLET” som ligger Nord i fiskefeltet. 



Jan Petter fikk også litt konkurranse fra Geir Magne Hansen som 
også denne dagen lyktes med blanke kroker og små agn for å ta 
seien. Ellers så var “Drøbak fiskerne”; Kjetil, Tor Arne og Lars Erik høyt 
oppe på resultatlista denne dag. Thomas Tofte som hadde kopiert Geir 
Magnes fiskemetode kom også sterkt...  
Ombord i Mathias der Jan Petter sto på plass nr 2, så brukte de ca. 
10-15 minutter av fisketiden til å nå dit og fisket til klokken 14:00. Fisken 
var der Nord i feltet mere bitevillig og ble tatt på pilk og gummimark og 
sjøfluer, både med og uten agn ble det rapportert. 
 
Etter innveiing kom det inn en avviksmelding til protestkomiteen og leder 
Aksel Larsen fra Bergen HK, ble det bestemt at tre deltagere fikk 
tilsnakk om riktig bruk av flyteutstyr under hele fiskingen. Dette ble 
etterkommet og rettet på til de to neste fiskedager.  

 
Den største langa på 25,42 ble tatt av Kjetil Langvaten, Største sei på 12,22 tok og 
kveite på 29,82 tok Tor Arne Rygg og største torsk på 14,52 kg tok Svein Erling 
Smolan. 



 
 
Her resultater ombord i båtene på 2. dag torsdag: 
(Se lister lagt ut på NHF sin hjemmeside og er tydeligere for lesning) 

 
 
RESULTAT DAG 3,  FREDAG 7. JULI 2017:  
Endelig lyktes Tor Arne Rygg som de to første dagene hadde vunnet sin båt, 
men endt på 2. og 4. plass i sammendraget. Han hadde fått et supert 
utgangspunkt da han kom ombord i MATHIAS som var beste båt fra torsdag og 
valgte å gå til samme område Nord i fiskefeltet. Tor Arne hadde trukket plass nr 1 
Tor Arne, nr 2 Vigdis, nr 3; Greve nr 4; Obersten og nr 5; Johan (luka på babord 
side). 
Det skulle igjen vise seg at fisken ikke var så bitevillig på vanlig pilking med 
gummimakk og bevegelse på snøret. Det måtte lirking til og det var nok en fordel å 
komme først i fisken (nr 1 & 2). Jan Petter hadde dratt mest fisk fra Vigdis sin plass 
om bord dagen før og hun kjente presset. Vigdis ledet lenge og dro jamt og trutt sei, 
hyse, torsk. Den siste timen når strømmen snudde rykket Tor Arne fra oss andre og 
klarte å lure opp den ene sei etter den andre. Dette skulle vise seg å holde til 
dagens største fangst med 108 kg. Men det som var vært for oss andre som også 
fikk mye kilo, men lite poeng i forhold, var at vi raste ned på sammenlagtlistene.  



Når dette nevnes så har det vært en del prating og diskusjoner rundt å bruke 
1000 poeng til beste fisker på båten etter et poengsystem. NHF har nedsatt en 
arbeidsgruppe som etter lederkonferansen i mars skal se på et mulig bedre system 
for å utjevne “Båt Vinn” og poengsystemet kontra reint kilos fiske som de bruker 
Nord i landet. Uansett så fulgte arrangør Oslo og Trondheim HK sin annonse og 
leverte det som de påmeldte kunne forvente. Om det blir 1000, 500 eller 200 poeng 
eller reint kilos fiske til neste år får tiden vise.. Dette etter at klubbene og NHF får 
konkludert på neste ledersamling. 
 
Det skulle etter fire dager vise seg at det var kun Tor Arne som vant sin båt alle fire dager og dermed 
ble klar totalvinner etter fire dager.. 

 



Her resultater ombord i båtene på 3. dag fredag: 
(Se lister lagt ut på NHF sin hjemmeside og er tydeligere for lesning) 
 

 
 
Under ser dere dagligdagse ord og uttrykk fra Mausund  
Neste år dere kommer utover så vil dere kjenne stammespråket bedre 

 



 
RESULTAT DAG 4, LØRDAG 8. JULI 2017:  
 
Dette var dagen da den største fisken ble tatt. En kveite på hele 
29,82 kg.  
Da var det nok naturlig at det var ukas beste fisker Tor Arne Rygg fra Oslo HK som 
også klarte å redde den om bord i kveite båten Snoopy.  

 



 
Som dere ser så er det stort sett de samme havfiskerne som går igjen i toppen av 
lista. De har tydeligvis truffet med forberedelsene, sine oppheng, fiskemåte og i 
tillegg utnyttet sin kompetanse til det ytterste. Vi legger spesielt merke til nybegynner 
Siv Skartein som de tre dager hun har deltatt har fisket meget godt. 
 
 



Her resultater ombord i båtene på 4. dag lørdag: 
(Se lister lagt ut på NHF sin hjemmeside og er tydeligere for lesning) 
 

 
Det skulle etter fire dager vise seg at det var kun Tor Arne som vant sin båt alle fire dager og dermed 
ble klar totalvinner etter fire dager.. 
 
TOTALT ETTER FIRE DAGER 
(Se lister lagt ut på NHF sin hjemmeside og er tydeligere for lesning) 

 
Båten Mathias med båtfører Harald Aursøy ble beste båt totalt. 

 
 
 
 
 



Beste firemannslag ble TRONDHEIM 1  
Bestående av f.v. Thomas Tofte, Svein Erling Smolan, Helge Rolstadås og Geir 
Magne Hansen. (Det må skytes inn at nr 3 fra venstre er 180 cm…) 

 

 
(Se lister lagt ut på NHF sin hjemmeside og er tydeligere for lesning) 



 

 

 



 
De tre beste i dameklassen var Siv, Vigdis og Irene. Her flankert av 
leder Trondheim HK Thomas Tofte og nestleder Oslo HK Tor Arne 
Rygg. 
 

 
Mye fine premier på Mausund og sponsorer ble behørig takket av. 
De tre beste i hver klasse ble premiert hver dag, videre sammenlagt på lag og 
individuelt og 10 største sei, torsk, langer og andre arter. 
 



Til neste år satser vi på festival på Mausund enten som tre eller fire dagers i 
første uka av juli måned som før. Vi kommer tilbake til form og innhold når klubbene Oslo og 
Trondheim HK har fått konkludert årets festival og hørt NHFs føringer.  
Under premieutdelingen i idrettshuset fikk alle i komiteen applaus, men stående 
applaus fikk derimot båtførerne og “Generalen” Øyvind Braa som dessverre ikke fikk til 
å delta i år., - han har jobbet i kulissene for å få årets havfiskefestival trygt i havn.  
- Tusen takk til gammel generalen! Og til Thomas “Brigader” Tofte som leverte! 
Takk også til alle som deltok og at dere ryddet godt etter dere før dere forlot øya. 
Likedan til alle på fiskebruket, alle i UTIHAVET staben, speaker, utleiere, båtførere 
og alle som var en viktig brikke for å loset denne uka trygt i havn. TUSEN TAKK! 
 
Her en liten kommentar fra deltagende havfisker Helge Skjervheim: 

 
Årets Mausund havfiske festival er over for denne gang, eller som den også 
heter "UTIHAVET" fordi dette er så mye mer enn en bare en havfiskefestival.  
 
På denne lille øye med bare ett par hundre fastboende kommer det tusenvis av mennesker 
for å oppleve UTIHAVET uka og Mausundfestivalen for å få med seg innveiing av fangst i 
kjeila. I tillegg med trekkplastre som Terje Tysland og Plumbo som spiller opp til dans i et 
stort festivaltelt som er satt opp for anledningen. Når båtene med Havfiskere kommer inn 
etter dagens konkurranse er kaia full av mennesker og det serveres både god mat og drikke.  

 
 



Fredag sto Plumbo på kaia og spilte da båtene kom inn.. På lørdag var det Terje 
Tysland. 

 
Til tross for vekslende fiske hell under festivalen, er jeg kjempefornøyd med 
oppholdet og det alltid vemodig å reise herfra..  
 
Tusen takk til alle dere som står på og gjør denne festivalen mulig, dette gjelder 
Trondheim og Oslo havfiskeklubb og ikke minst alle lokale på Mausund som gjør 
denne festivalen til det den er blitt.  
Jeg har vært med 7 ganger de siste 8 årene og jeg håper festivalen består, helsen 
holder og jeg kan være med i 7+7+7 år til..  
Nok en gang.... tusen takk til alle dere som bidrar til at denne festivalen er det 
den er..  
Jeg vil også rette en stor takk til alle dere som har stått på siden av meg eller vært 
på samme båt som meg for all hyggelig sportsman's- ship og flotte turer sammen på 
storhavet, håper vi sees neste år.  
Til sist vil jeg si takk til Thomas Løland, Sigbjørn Hansen og Marius Hansen for at 
dere ble med i år, endelig var vi ett lag som kunne representere Ski HK.  
 
Hilsen Helge Skjervheim.  
 

 
TAKK FOR NÅ OG FORTSATT GOD SOMMER ALLE SAMMEN! 

“Obersten” 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002079986828&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008410410525&fref=mentions
https://www.facebook.com/marius.hansen.581?fref=mentions

