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FERSKE PÅ SKREIFISKE. Eirik Sollie (25) og John-Magne Wangen ombord i Bolga. Nå er gutta klare for VM i skrifiske.

Ferskt blod på VM-debut
«Bolga» sikrer seg
rekruttering fra
den yngre garde.
SYLVIA BREDAL
90 93 09 27

SØRFOLD: Blå himmel, blått hav
og hvitlokkende fjell. Røsvik viser
seg fra sin beste side på morgenkvisten søndag, der mannskapet om
bord i «Bolga» gjør seg klar for avreise til Svolvær og VM i skreifiske.
John-Magne Wangen sier han ble
rekruttert til veteranbåtmiljøet i
folda av kompisen Eirik Sollie.
– Foreldrene mine var aktivt med,
og dermed ble jeg tatt med på båt-

turer siden jeg var så liten, sier Eirik
og anslår med hendene nærmest
babystørrelse.

Tar ferie
De to er kledd i islandsgensere, og
Eirik
har
skipperlue
på.
John-Magne har øredobber med
anker på, og viser meg også en tatovering på arma, relatert til havmiljø.
Ungguttene har tatt ferie fra hverdagen for å være på havet, fiske og
ha opplevelsesturister om bord.
John-Magne er barne- og ungdomsarbeider i Røsvik, mens Eirik
bor og virker på Rena til vanlig.
– Det er godt å komme seg på havet og i båten igjen, smiler han, og
viser gjerne fram styrhuset.

I STYRHUSET. Eirik Sollie gleder seg til sitt første VM i skreifiske. Han
kommer også til å ta styringa bak roret.

God lukt
Styrhuset lukter det som det skal.
For meg blir det en blanding av
tjæra, tobakk og kaffe. Bestefarminner. Eirik er ferdig med sikkerhetskurset, og Per Reffhaug kaller ham
for nybakt kystskipper. Han regner
med å få stå her en del under
Lofoten-turen.
– Blir det mange pizza grandiosa på turen da?
– Ingen! Men pølsegryte, det blir
det, og masse fersk fisk, smiler de.
De har ikke fått i seg sesongens
første skrei-måltid ennå, men det
blir det en ordning på ganske så
snart.

Full båt
I dagene framover blir både «Blo-

møy» og «Bolga» fylt opp av bedrifter som skal ut på bøljan blå for å
prøve fiskelykken.
Per har gode minner fra tidligere
år med skreifiske, men fjorårets
minner går ikke i glemmeboken.
– Det var et fantastisk godt fiske.
Vi kunne ikke se båtdekket, for det
var fylt opp med fisk, smiler Reffhaug.
Veteranbåtene fra folda er blant
80 båter som deltar på fisket.

Populært
Interessen for å delta er stor, og
Vågan båt- og sjøfiskeforening måtte i år si nei til mange.
– Vi har hatt mange nasjonaliteter
om bord, og det blir det sikkert i år
også.

VETERANEN. Per Reffhaug (71) sammen med ungguttene
John-Magne Wangen (26) og Eirik Sollie (25). For «matrosene» er det
første VM i skreifiske, mens Reffhaug har 17 år bak seg.

Årets fiske varierer fra dag til dag,
har Reffhaug fått indikasjoner på.
Mannskapet ser fram til to uker i
Lofoten. Flunkende nytt fiskeutstyr
blinker i sola. Men det er først til
helga konkurransen pågår.

Sove om bord
Selvsagt skal de sove om bord i
båten også – og John-Magne påstår
at ingen søvn er bedre enn nettopp
den.
– Hva som gjør at dere trives
sånn om bord i disse gamle båtene da?
– Miljøet, det sosiale og nostalgien, trekker karene fram.
Så siger de fra brygga i Røsvik.
Overfarten er beregnet til 6,5 time.
sylvia.bredal@saltenposten.no

LIKE FØR AVGANG. «Bolga» og
«Blomøy» klare for VM i skrefiske
i Lofoten.

