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Masse fisk og folk på VM
John-Magne
Wangen (26) er
stortilfreds etter
VM-debuten i
skreifiske.
SYLVIA BREDAL
90 93 09 27

SØRFOLD/SVOLVÆR: – Hele
turen ble en kjempeopplevelse ble.
Byr muligheten seg til neste år, blir
jeg med da også, sier Wangen.
Wangen og kompisen Eirik Sollie
har hatt ei flott uke med godt fisk
og hyggelige feriefolk om bord.
– Vi har spist nok fisk, så det blir
vel et opphold på fjorten måneder
nå, ler han.

Etter mesterskapet
Wangen fikk også oppleve å få en
riktig sværing på kroken.
– Det var artig. Den bet på to
timer etter VM-fisket var over og vi
hadde satt deltakerne i land. Det
kjentes at den var tung, ja, men heldigvis tok den ikke på så veldig
djupt.
Mannskapet var ikke med på selve
konkurransen, men de hadde en
deltaker om bord som fikk en rugg
på 26 kilo, og den holdt til tredjeplass.

Et tonn på to timer
Det var konkurranse både fredag og
lørdag, og da varte fisket i fem
timer. Lørdag var det sol og blankstille, slik som i Skjerstadfjorden.
– En nydelig dag på lørdag, men
vi hadde noen ufyselige dager i uka
som gikk med regn og mye vind
også. Men totalt sett er vi fornøyd
med været også.
Fisk var det bra med, men det var
ikke alltid den tok i.
– På lørdagen tok inn over ett
tonn i løpet av to timer. Ellers så vi
jo at det var masse fisk på ekkoloddet.

Feriefolk
I perioder var det hektisk om bord i
båten, men på ettermiddagen var
det avslapping ved kai i Svolvær.
– Vi snakket med folk kom ruslende forbi, og noen takket også ja
til å være med ut på sjøen noen
dager før VM.
Flere nasjonaliteter kommer for å
oppleve skreifisket, og Wangen forteller om blide svensker de hadde
om bord.
– Folk er på ferie og vil ha opplevelser.

STORFISKEN. John-Magne Wangen med «kattefisken» på 29 kilo som han omtalte den på Facebook. Den halte han inn etter at VM-fisket var
over lørdag.

Hele hjemreisa
Den gode fangsten lørdag, gjorde at
hele hjemfarten over fjorden til Nordskott ble brukt til å sløye fisken.
Da var Eirik skipper på «Blomøy»
på hjemturen, mens veteranene ble
igjen i Lofoten med «Bolga».
– Tre mann var i sløyinga i seks og
en halv time, så det sier litt om
volumet på fangsten.

Pipe-røyk
Wangen vekket også oppmerksomhet med sin piperøyking. Pipa har
han fått av sin mor i julegave.
– Pipe hører jo med på slike gamle
båter, så det er litt nostalgi i det
også, innrømmer 26-åringen.
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DRØMMEFORHOLD. John-Magne viser fram et gullkantet minne i fra
VM-fisket i Lofoten.

BAK RORET. Skipper Eirik Sollie (25) fikk seile hele hjemturen, da
veteranene ble igjen i Lofoten.

