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Fisk & Fangst i 2002
103. 29-12-02. Mariager Fjord. Nordlig vind og minus 1 grad. Starter ved Bilfragmenteringen. Men jeg pakker ud
ankommer der et par biler med 4 fiskende kammerater, som straks fordeler sig og går i gang med fiskeriet. Affisker
strækningen fra bålet til "Stenen". En enkelt hugger fluen på kort afstand: Samtidig med at jeg mærker det kontante
hug ser jeg et "flash" idet fisken vender. Desværre bliver det ikke til fast fisk. Kører til havnen i Vive og prøver en halv
times tid uden at se eller mærke fisk.
102. 22-12-02. Årets korteste dag. Klart vejr med 5 minus grader. Jeg vil forsøge efter aborrer ved regnskoven Med det
samme kommer der dog is i øjerne og fiskeriet opgives.
101. 01-12-02. Gudenåen ved Randers. Formiddagstur efter sandart. De seneste dages nedbør kunne tydeligt ses på
åen, hvor der drev vegetation af forskellig slags ligesom vandet var temmelig farvet. Havde ikke kontakt med sandart,
men derimod med en gedde på ca. 3 kilo.
100. 23-11-02. Mariager Fjord ved Hadsund. Et par timers intensivt fiskeri afslørede ingen fisk. Derimod var der et par
sæler der interesserede fulgte min færdsel og fiskeri.
99. 10-11-02. Randers Fjord, Udbyhøj Nord. Årets sidste fjordtur sammen med Steen Ulnits. I et af de første kast havde
jeg godt 10 sekunders "rusk i kæppen" - vi tænkte begge: det er i dag! Sådan gik desværre ikke. Efter nogle timers
fiskeri, mest i faldvand, gik vi den lange vej ind til bilen. Alt hvad der kom flyvende forbi os blev omsat til den Mortens
aftens middagen, vi på forhånd havde bestilt på Hvidsten Kro.
98. 08-11-02. Dronningborg Bredning. Et par timers eftermiddagsfiskeri gav kontakt med en gedde på 1,5 kg og en på
ca. 3 kg. Derudover blev det til en aborrer der blev hjemtaget, fileteret og serveret til Lene som forret.
97. 03-11-02. Randers Fjord, Stenrevet sammen med Frank Oksborg. Otte andre lystfiskere havde havde valgt at
tilbringe nogle timer i frisk østlig kuling. Vi startede fiskeriet på kanten syd for Stenrevet i faldende vand. Her lagde
Frank ud med en mindre ørred, mens jeg måtte nøjes med en efterfølger. På strækningen nord for revet fik vi
følgeskab af en nysgerrig sæl...
96. 27-10-02. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Efter et par timers arbejde med at klargøre gydebækken i Mølledammen
kørte jeg en tur til Ørnedalen. Regnen stod ned og vinden holdt sig i det sydlige hjørne. Utroligt så smukt efteråret kan
være selv på en regnfuld gråvejrsdag... Vandstanden i fjorden er godt en halvmeter over normen. - Det bliver til 6
farvede ørreder og et par efterfølgere. Fiskene er så sandeligt i biddet!
95. 20-10-02. Dronningborg Bredning. Hverken gedder eller aborrerne var i biddet. Hvad ekun en enkelt gedde der var
interesseret, men ikke bed på fluen...
94. 19-10-02. Mariager Fjord, Vive. Mødte Bjarne Bleicken og der var dømt nogle timers hyggeligt fiskeri... Bjarne
havde fluen i et par mindre ørreder. Jeg måtte nøjes med et hug og en enkelt fisk.
93. 12-10-02. Svenske østkyst. Vind af kulingstyrke fra øst. Vandet var blevet godt omrørt og sigtbarheden nedsat fra 3
- 4 meter til godt en halvmeter. Efter vores svenske venners opfattelse var det nu rigtigt geddevejr! Vi fiskede i en vig
og det skulle vise sig at være det rigtige valg. Thomas lagde ud med en en 6 kilos fisk, så fulgte Paul med en 7 - 8 kilos
gedde. Jeg fik 2 på omkring 4 kilo hver, hvorefter det var Peters tur.... Madder og en øl... Frank, der ikke var med på
fangstlisten, måtte lige prøve en sidste gang.... og snart kunne vi se at der var gedde... Vi skulle have et billede af
Frank med gedde, så ud over stenkant og gennem dønninger... Gedden var omkring 6 kilo. Tusind tak til Paul, familien
og Thomas for et par gode oplevelsesrige og inspirerende dag!
92. 11-10-02. Svenske østkyst. Østlig vind - klart vejr. Efterårets geddefiskeri har ikke levet op til de foregående års
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niveau. Vi prøvede nogle forskellige lokaliteter.... Under Affiskning af en kant flankeret af blæretang, huggede en 65
70 cm havørred sølv-flashfluen - klart vand, stålwire og 0.50 mm forfang afskrækker tilsyneladende heller ikke
ørrederne. Efter en god fight blev ørreden genudsat. Dagens eneste gedde blev fanget af Paul.
91. 10-10-02. Geddefiskeri fra den svenske østkyst. Efter godt 6 timers kørsel og passage af 6 broer var vi fremme ved
Paul i den nordligste del af Skåne. Frank Oksborg havde slumret under køreturen og var derfor frisk, hvorimod jeg efter
en enkelt øl lagde mig til rette i bilen, mens Frank denne gang kunne ligge på en madras i stuen. Peter Lyngby var
ankommet allerede op til den foregående weekend.... Torsdagens fisketur foregik ved at vi blev sejlet rundt til nogle
øer hvorfra vi kunne vadefiske. Vejret var højt, masser af sol og en en svag østlig vind - en smuk efterårsdag! - Efter
Pauls "kyllinggryde" var der dømt slideshow (dagens fiskebilleder på bærbar), fluebinding, øl og whisky... Resultatet alle fisk genudsat - viste at Frank havde fanget 1, Paul 4, Thomas 3, Peter 5 og Henrik 3 gedder fra 3 til ca. 8 kg. ( I alt
16 gedder - Paul 95 cm.)
90. 06-10-02. Mariager Fjord, Vive. Sammen med Bjarne Fries. Ved Fjorden mødte vi Lars Pedersen og Carsten
Petersen som lovede at gi en pilsner efter en times fiskeri. Inden det blev øl-tid var der fisk til alle. Lars havde haft fat
en et par fisk, bl.a. en smuk farvet fisk på ca. 45 cm. Carsten og Bjarne havde også haft et par fisk inde og Jeg havde
mistet en ca. 50 cm blank ørred og fanget og genudsat 2 mindre fisk. Efter at have nyt dåseøllen og udvekslet de
seneste rygter og platte vittigheder, valgte jeg sammen med Bjarne at gå vest på. Her lagde jeg ud med en superstærk
regnbueørred på 46 cm.... Lidt senere blev det til en 45 cm. fjordørred til Bjarne. Billeder blev der ikke noget af da
jeg havde glemt at sætte kortet i kameraet.
89. 22-09-02. Samsø. Morgentur til Møgelskær. Vejret er slået om – det regner heftigt og begynder også at blæse
kraftigt fra øst. Jeg går en tur nordpå langs standen i håbet om at spotte nogle jagende fisk. Det bliver til et par
enkelte tilbud og en mistet fisk. Frank bliver på revet og fanger en let farvet ørred på ca. 50 cm. Under frokosten på
Nordgården, vores meget service minded pensionat, som absolut kan anbefales, gør vi fiskeriet op. I alt har vi fanget
24 ørreder – 12 over 50 cm og 3 over 6o cm. - ikke så ringe. Multer så vi kun sporadisk og Bjarne Fries var eneste der
havde fornøjelse af at fighte et eksemplar, der dog til sidst sprang forfanget.
88. 21-09-02. Samsø. Morgen tur til Besser Rev – en utrolig flot solopgang. Jeg lægger ud med en pæn ørred på 56 cm.,
de næste par timer bliver det 2 måls fisk, en undermåler og en mindre hornfisk. Frank må nøjes med en hornfisk og
synet af en ørred i overfladen. Lidt senere kommer laugbrødrene Georg og John. Georg fanger ved ni-tiden en ørred på
57 cm. Eftermiddagsturen gik til Møgelskær på nordkysten. Kort efter vores ankomst så vi en ørred på mellem 80- og
100 cm. hoppe helt fri af vandet. Samtidig viske en flok multer sig… Hvad skulle vi fiske efter? Multerne vandt, men var
ikke specielt samarbejdsvillige. I stedet blev det til 2 ørreder på ca. 55- og 45 cm. Frank var uheldig at miste en pæn
ørred på et knækket forfang – det er ikke første gang, men han lære det vel!
87. 20-09-02. Samsø med Randers Fluebinder Laug. Sammen med Frank gik turen til Stålhage. Vi så her masser af
tobiser, rejer, mysis, tangsnarer og andet småkryb. Jeg fik en enkelt ørred på ca. 42 cm. Frank havde et par tilbud.
Eftermiddagsturen gik til området syd for Ballen (Skydebanen).Her blev vi mødt af en heldig mand med 2 ørreder på
ca. 65 cm. og 55 cm. Aftenturen gik til området Vesborg Fyr, hvor Frank så en enkelt fisk.
86. 08-09-02. Mariager Fjord. Sammen med Henrik Vrå blev Ørnedalsbugten og strækningen ved Kongsdal grundigt
affisket uden andet resultat end at vi havde et par enkelte efterfølgere. Vi kunne konstater, at fjorden gisper efter
vejret og at der overalt på fjordbunden findes store mængder grønalger, der i de kommende dage går i gang med at
forbruge ilt til forrådnelsen og nedbrydningen. Endnu engang krydses der fingre for storm!
85. 01-09-02: Glenstrup Sø. Årets første efterårsdag byder stadig på sommer, men heldigvis også på en vestlig vind der
kan puste lidt ilt i vores hårdt plagede og overgødede vande. Jeg fisker sammen med Frank Oksborg en god time fra
land på Glenstrup Sø's sydside. Frank lægger ud med et hug. Derefter følger jeg med et par fisk... Frank fange 5
gedder, men jeg får fat i 6 gedder - flest på omkring et par kilo. Derudover har vi begge nogle hug. Turen går derefter
til Mariager Fjord ved Hobro. Jeg ser en enkelt ørred i overfladen og skræmmer en ca. 40 - 50 cm storhovedet fisk helt
inde i strandkanten (det lignede lidt en ålekvabbe , men var betydeligt større. En torsk har ikke noget at gøre her, men
med iltproblemer osv. kan man jo aldrig vide...
84. 30-08-02. Dronningborg Bredning. Mon den lille sænkning af temperaturen kunne sætte gang i gedderne? Jeg
fiskede intensivt i næsten 2 timer uden så meget som at se blot en enkelt gedde. Kun et par skaller viste sig i
overfladen. Et par heftige regnbyger gav en god stemning i det ellers stille vejr.
83. 27-08-02. Dronningborg Bredning. Puh - det er stadigt VARMT. Efter fyraften ringer jeg til Frank, der også er med
på en tur til Bredningen. På en #4 stang og en gul wooly-bugger fanger jeg 5 smukke, men mindre rudskaller. Frank har
også fat i et par stykker inden han rigger om og forsøger efter gedderne, der som forudsagt heller ikke ynder varmen,
og derfor ikke i bidehumør.
82. 25-08-02. Mariager Fjord. Hverken ved Bilfragmenteringen eller i Hestebugten ved Hobro var der megen liv
(tanglopper, småfisk og rejer) langs kanten. Et par fladfisk var trods det 22 grader varme vand søgt ind på 10 cm.
vand. Ved Vive var den en del krabber der var kravlet op på stenene, også tæt på land. Om ovenstående er symptomer
på iltsituationen kan der kun gisnes om. En ting er dog sikkert: Fjorden trænger alvorligt til en periode med en god
vind fra vest eller nordvest!
81. 25-08-02. Aftenen har været festlig - den årlige Mølledamsfest! Vi har sovet for åben bagklap og vågnede til
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sjælden stilhed og en dejlig solopgang. Lidt kaffe klare hovedet; sådan nogenlunde. #3'er stangen rigges til. Det er tid
til en tur i pontonbåden. Enkelte fisk viser sig ved at tage insekter på overfladen og det lykkes da også at få 3 smukke
ørreder til at tage fluen.
80. 20-08-02. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Lummervarmt så jeg ville lige prøve at fiske et par timer i stigvand - det
kunne jo være... Vandtemperaturen lå på den gode side af 20 grader så jeg fiskede kun iført mine shorts og
vadestøvler (det må være de ultimative åndbare). Jeg så kun nogle hornfisk som dovent fulgte efter fluen. Dejligt at
blive afkølet lidt!
79. 18-08-02. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Stadig hedebølge så en tur på den østvendte kyst var svalende. Fiskede fra
pontonbåden i faldvand. Så krydsende multer, en del hornfisk og en enkelt ørred. En multe tog fluen - jeg mærkede
linen blev stammet op, så den glimtende blanke fiskeside og mærkede at krogen løsnede sig i tilslaget :-(
78. 16-08-02. Hobro Vesterfjord. Termometeret ligger på 30 gr. og ikke en vind giver luft. Det bliver til ca 1,5 times
fiskeri (selv på vandet er det for varmt og benene begynder at give signal om solen). Jeg finder hurtigt et par karper
fouragere... Det bliver til 2 karper der på trods af varmen leverer en formidabel fight inden genudsætningen. Karperne
blev taget på en gul wooly-bugger fisket på strike-indikator. En god opstart til aftenens koncert med C.V. Jørgensen og
Vanilla Fudge i Rockteltet.
77. Randers Fjord, Udbyhøj Nord. Står op kl 02.30 - tjekker vind og vandstand på dmi... Det er mørkt og der er stort
set ingen trafik. Pink Floyd kommer i MD'en og til vellyd kan jeg nyde synet af ræv, grævling, pindsvin og rådyr der
krydser min vej. Da jeg ankommer er faldvandet på det sidste og snart strømmer der masser af Kattegat vand ind i
fjorden. Et marsvin ruller i sejlrenden, få meter fra min stangspids. Fangstmæssigt bliver det til 5 mindre ørreder - en
lille tyksak på 43 cm. må finde sig i at blive udset til at tilbringeaftenen i det ildfaste fad. Resten genudsættes. Et par
småsild, en hornfisk og en multe, sig også friste af fluen. Desværre er multen ikke solidt kroget og smutter efter et
rutch på tværs af den stærke strøm...
76. Grindsted Å. På trods af masser af regn er åen rimeligt klarvandet. Temperaturen er høj - det er trykkende.... Det
bliver til 3 flotte stallinger på en Griffing Gnat inden det trækker op til en tordenbyge...
75. 08-02. Morgentur til Helgenæs. Det er varmt og myggene, de blodtørstige driller så det er umuligt at få en
ordentlig nattesøvn... Jeg får vækket Lene: "Skal vi køre en tur ud på Helgenæs?" Kl. 02.00 ankommer vi til
parkeringspladsen ved Sletterhage. Her kan vi blunde... Klokken 04.00 samtidig med det første røde morgenlys går jeg
langsomt langs stranden spejdende efter aktivitet. På strækningen mellem fyret og Lushage ser jeg kun en enkelt
ørred hoppe en meter lodret ud af vandet. Fisken er uden for rækkeviddde. På turen tilbage ser jeg pludselig at
tobiserne bliver jaget ud af vandet... Fluen placeres og ta's straks af en hornfisk. Også marsvinene er på morgentur
nogle grupper på 2- 3 stykker kommer periodisk helt tæt på land!
74. 07-08-02. Middagstur til Villestrup Å. Da jeg ankommer til åen ses det tydeligt, at Nordjylland den sidste uge har
fået store mængder nedbør. Vandet er brunfarvet og vandstanden en halvmeter over det normale for sommeren.
Enkelte fisk viser sig på overfladen. De er tydeligt interesseret i døgnfluerne der klækker. En håndfuld bækørreder
fristes af fluen - alle genudsættes.
73. 04-08-02. Aftentur syd for campingpladsen "Hulle Havn" i Svaneke. Jeg fiskede blindt fra klipperne. Pludselig
dukkede en sæl op få meter foran mig. Sælen, der virkede utrolig tillidsfuld kikkede mig lidt an hvorefter den
svømmede ind under land og lagde sig til ro på en sten. Fisk blev det ikke til!
72. 03-08-02. Feriefiskeri på Bornholm. Temperaturen ligger i dagtimerne på den gode side af de 30 grader.
Vandtemperaturen på omkring 21. grader. Vi er indlogeret på Hasle Camping på øens vestside. Jeg begiver mig til den
smukke stenfyldte - og fuglerige strand kl. 04.00. Det er endnu mørkt. Desværre er der ikke en eneste fisk der viser sin
tilstedeværelse og klokken 06.30 kan jeg vende hjem til kaffe og en time på øjet!
71. 26-07-02. Vejrudsigten lyder på opklaring og svag vestlig vind da jeg beslutter mig til en eftermiddagstur på
Glenstrup Sø. Vandet er klart, søen ser ud til at have det godt! Næppe har jeg fået pontonbåden søsat før end det
trækker op med vind og byger - typisk Dansk sommer! Det bliver til kontakt med en enkelt mindre gedde, der dog ikke
bliver hængende så den kan få en knuser inden genudsætningen.
70. 21-07-02. Udbyhøj Nord. Vi ankommer umiddelbart efter at vandet er vendt og begyndt at falde, så de 2,8 km ud
til sejlrenden gør godt i benmusklerne. I den kraftige strøm bliver det til 5 ørreder og en enkelt hornfisk. Multerne ser
jeg ikke noget til. En enkelt ørred fileteres og kan se frem til at blive grillet og nydt på altanen.
69. 17-06-02. Fyraftensfiskeri sammen med Lars Pedersen i Gudenådeltaet. Det bliver til en enkelt gedde til hver.
Derudover ser vi et par fisk og jeg har en enkelt gedde der slår fejl af fluen.
68. 16-07-02. C&R fiskeri i Mølledammen. Det varme lumre vejr inspirerede til en tur med grillmad, vin og fiskeri.
Vandet i Mølledammen er blevet krystalklart og fiskene nyder i rigt mål den store mængde af fødeemner (myg,
vårfluer, døgnfluer og landinsekter). Det bliver til et par bækørreder og en regnbueørred - alle fisk er i fin form. Lidt
underligt bliver vort grillbål, der endnu er varmt og lidt glødende, invaderet af en 10 - 12 snegle. Selvmordssnegle ?
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67. 14-07-02. Helgenæs, Sletterhage vest. Klokken 03.30 - tid! Jeg fisker ved fyret, men plages af meget bidevillige
fjæsinge der nærmest kaster sig over fluen. En ørred på omkring 60 cm. ses et par gange jage i overfladen - det var
dog ikke min dag! Fra solopgang til vi pakker kl. 10.30 har vi fornøjelsen af en flok marsvin der viser sig meget tæt på
land.
66. 13-07-02. Helgenæs, Sletterhage vest. Efter en hyggelig rundtur i Ebeltoft og en 3-retters menu går turen mod
Helgenæs. På vejen gør vi holdt ved Nato molen. Her ser jeg en lille flok multer som behændigt holder sig under
pontonerne på molens inderside og derfra ikke er fiskbare. Da vi ankommer til Sletterhage går jeg en tur, hvor jeg
kortvarigt ser et par enkelte multer Også her er der spor efter sælpesten: En død sæl på stranden og en tilsyneladende
afkræftet sæl svømmende tæt på land.
65. 13-07-02. Jernhatten. Klokken er 03.30 da morgenkaffen sættes over. På turen ser jeg 2 pæne ørreder og en
afkræftet sæl. På vej tilbage til bilen kommer garnfiskerne for fuld skrue. Mærkeligt at de snakker om naturoplevelse
samtidig med at det ikke kan gå stærkt nok med at få garnet sat og taget op? Tænk på hvor stor oplevelsen ville være,
hvis man skulle blive ved sit redskab mens det fiskede...
64. 12-07-02. Jernhatten. Et par kilometers strandvandring afslørede ingen multer, men derimod meget "diskret"
garnsætning tæt under land.
63. 11-07-02. Randers Fjord. Udbyhøj Syd. Frank lagde ud med en mindre havørred. Lidt efter fulgte jeg efter. Vi
fiskede i kraftigt stigende vand - vandstanden steg ca. 60 cm. på 2,5 time. Lidt usædvanligt på disse kanter, havde
Frank kontakt med en aborrer som åbenbart, af den store mængde nedbør var blevet ført til yderfjorden. Jeg så en
stime multer krydse ind over det lave vand over sandrevlen - et smukt syn. Da vi gik ind over det flade område, der nu
var dækket af godt en halvmeter vand, så vi flere multer. Vi prøvede at fordre multerne med lidt brød og det lykkes da
også at få flere fisk til nydeligt at tage brødet på overfladen. Desværre var der en kraftig vind og skiftende lys som
bevirkede at vi ikke kunne holde multerne samlet for præsentation af en flue.
62. 10-07-02. Fluen blev ikke kasten en eneste gang da jeg sammen med Frank Oksborg var taget på multetur på Mols
og Djursland. På strækningen mellem Sletterhage og Lushage så vi kun nogle enkelte glimt af multer. Desuden mødte
vi her endnu en død sæl. Ved Kobberhage og ved Jernhatten så vi ikke skyggen af fisk.
61. 07-07-02. Vi vågner til et heftigt regnvejr - er der tale om heldags regn? I dag er det mig der skal fange middagen
og betingelserne er selvsagt ikke de bedste... Midt på eftermiddagen holder regnen inde og vi få hurtigt pakket
fluebindingsgrejet sammen og trukket i waderne... Kun få fisk tog sporadisk insekter på overfladen. Vi missede begge
et par fisk inden strategien blev ændret. I stedet blev det aftalt, at vi skulle fiske på skift opstrøms på en elvstrækning
med god strøm og mange store standplads-sten. Frank lagde ud... Det blev til 4 ørreder til hver - fisk som ikke var
store og som alle blev genudsat. Jeg levere altså ikke fisk til bålet... Da det var vores sidste aften, og da vi ikke ville
ta' vin og øl med hjem, blev det alligevel til nogle muntre timer ved bålet; bålristet brød med et godt lag smør kan
absolut anbefales... Konklusion: Rena holder flotte fisk der er udsat for et stort fiskepres - både fra vadende- og
sejlende fiskere. Vi oplevede de heftigste klækninger om formiddagen i Rena. I Glomma var der kun sparsomme
klækninger, men til gengæld mere hugvillige fisk, der gerne steg til en blindt fisket tørflue. I begge elve foregår der
et hårdt konsumfiskeri - fryseren skal fyldes, feriefiskeriet skal kunne betale sig... Se Frank med stallinger / Se Henrik
Leth med stalling
60. 06-07-02. Glomma ved Atna. Vi vælger at køre nogle kilometer nedstrøms, på vestsiden.... Efter en længere gåtur
kommer vi frem til elven, der består af stryg, flatvand og render flankeret af store sten. Jeg går opstrøms og sætter
mig for at iagttage en eventuel overfladeaktivitet... Snart ser jeg en ca. 35 cm ørred hoppe fri af vandet. Frank, der
endnu har en kønsmoden Glomma ørred til gode, kommer op til min plads.... Næsten samtidig trækker det op til en
tordenbyge.... Bygen driver delvist over og Frank går i aktion.... Ørreden ta'r fluen, springer et par gange inden den
ta'r et rush nedstrøms... Desværre for Frank, mister fluen sit tag... Det sætter igen ind med kraftigt torden og mega
lyn ledsaget af heftige hagl på størrelse med stikkelsbær... Vi kører hjem på campingpladsen til fluebinding og
velfortjent eftermiddagsafslapning... Bålet gjort klart til den store gang natmad. Jeg kunne fiske uden pres, da det
efter aftalen er Franks tur.... Desværre må vi gå sultne i seng - ikke så godt Frank!
59. 05-07-02. Glomma ved Atna. Vi beslutter os for at køre- og fiske en tur langs Glommas vestside, til Koppang. Jeg
fanger her en ilter ørred og Frank en stalling. Vejret er pragtfuldt... Aftenens fiskeri foregår på strækningen opstrøms
campingpladsen. I dag er det mig der har påtaget mig ansvaret med natmaden.... Efter mindre end et kvarters fiskeri
med en #14 Nelson Caddis over en af de spots hvor jeg i forgårds så fisk, steg en stalling på ca. 44 cm. til fluen. Efter
en kort fight havde jeg skaffet den lækreste natmad - endnu en lidt mindre fisk gik til biddet... Frank, der i aften
kunne fiske uden det store pres, måtte *nøjes* med en stalling, der dog kun midlertidigt holdt kontakt med fluen.
58. 04-07-02. Glomma ved Atna. Formiddagsturen gik til strækket opstrøms campingpladsen. Der var kun en meget
sparsom klækning af mindre døgnfluer. Mens Frank valgte at gå længere opstrøms, satte jeg mig på en sten og
studerede området. Efter godt en halvtime så jeg tæt på land et *blop*. En sort myre blev bundet på forfanget. I det
efterfølgende kast var der gevinst. En stærk Glomma ørred på 38 cm. sugede fluen i sig. - Fighten var hektisk... Det
blev til yderligere 3 stallinger. - Frank kunne berette om fangst af 2 ørreder og 3 stallinger. - For Frank var der megen
præstige i aftenens fiskeri da vi havde aftalt, at han skulle *levere* natmaden. For at lægge pres på præsentationen
havde jeg på forhånd gjort bålet klart. Frank fiskede opstrøms, jeg gik nedstrøms... Jeg fangede 3 ørreder og en
stalling på ca. 40 cm. Frank leverede som aftalt natmaden i form af et par stallinger - lækker natmad...
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57. 03-07-02. Rena. Nedstrøms hængebroen. Vi fisker østsiden, der er mindst fremkommelig og derfor udsat for det
mindste fisketryk. Vi ser flere større fisk der periodisk ta'r for sig af de mange drivende vårfluer. Vores fluer frister
derimod ikke. Vi fanger hver et par mindre fisk. Frank mistede i modhugget en ørred på ca. 1 kg... En hurtig
beslutning: Vi kører til Glomma, til Atna, hvor vi sidste år fangede godt med stallinger og specielt mange mindre
ørreder. - Det skulle vise sig, vandstanden her er betydelig lavere end sidste år. Vi lagde begge ud med et par ørreder.
Frank valgte at fiske på strækningen tæt på campingpladsen. Jeg gik længere optrøms for at affiske et område med
mange store sten. Der var gevinst. Det blev her til 3 stallinger og 5 ørreder. Frank havde også haft fiskekontakt, for til
sidst at bomme en større ørred. Natmaden, filetteret og grillet stalling leverede jeg... uhm, uhm...
56. 02-07-02. Rene - nedstrøms *hængebroen*. Da vi ankom ved 10-tiden var der god gang i klækningen og ringende
fisk. Næppe var vi begyndt fiskeriet før end regnen, og lidt senere en frisk vind, satte ind og effektivt satte en stopper
for overflade aktiviteten. Frank fik en lille ørred [han har en krumrygget attitude og er derfor god til at snige sig ind på
de sky fisk]
55. 01-07-02. Rena. Fiskesferie sammen med Frank Oksborg [*Sitting Bull*]. Formiddagen byder på vindstille, sol og
klækning af slørvinger, vårfluer og døgnfluer. Vi fanger begge nogle ørreder. Aften fiskeriet skuffede og det blev kun
til et par enkelte mindre fisk.
54. 25-06-02. Randers Fjord, Udbyhøj Nord. Fyraftensstur i strid vestlig kuling. Det blev til 3 mindre ørreder og en
enkelt hornfisk. Et surt opstød: Hvorfor skal nogle lystfiskere absolut efterlade deres tomme øldåser og plastposer i
naturen?
53. 23-06-02. Grenå. Stiv kuling fra vestlig retning og forventninger om at møde en flok multer, fik os til at køre til
Grenå. Først blev Ålebugten gennemgået - ingen multer. Så kørte vi til Fornæs- ingen multer. Sidste forsøg var
Polderevet - her så jeg heller ikke multer. Ind imellem det tilforladelige solskin, kunne vi hygge os til nogle heftige
regn- og tordenbyger, der på få minutter kunne sænke temperaturen med 5 - 6 grader.
52. 22-06-02. Randers Fjord, Udbyhøj Nord. Gik en lang tur omkring de nordlige revler for at bese området og evt.
spore en flok multer. Endte med at fiske langs sejlrenden, dog uden fangst. Vandet meget kraftigt faldende og meget
uklart som følge af ugens skypumpelignende regnbyer.
51. 19-06-02. Randers Fjord, Udbyhøj Nord. En fyraftenstur gav en havørred på 44 cm og en multe på 69 cm. Ørreden
tog en Nandu og multen lod sig friste af en #12 sort tangloppe imitation - sikke en fight i den strærke strøm! Se
billedet. Jeg ankom ved højvande. På vejen ud til sejlrenden - på den flade strækning med kun 30 cm. vand - kunne
jeg iagttage en flok multer i gang med fødesøgning. Naturligvis prøvede jeg at kaste til fiskene, men her kommer
fluelinens i-spids til kort.
50. 12-06-02. Korshage. Som følge af regnen sover vi længe - til kl. 05.00. Efter kaffen gælder det! Vandet begynder at
stige. Der er en god strøm, hvilken tydeligt er til gavn for fiskeriet. - Hornfisk er der stadig rigeligt af. Derudover
fanger jeg 3 ørreder fra ca. 40 til 46 cm. ligesom jeg har et betydeligt større eksemplar på fluen nogle minutter ... Vi
slutter dagen med nogle timers fiskeri på en af Jespers Vestsjællandske hotspots. Her mister Jesper en målsfisk og jeg
har fornøjelsen af en "drille" ørred der flere gange "følger og puffer" til fluen. - Da vi efter frokosten pakker sammen,
ser vi inde i strandkantbræmmen en lille flok multer gnave på stenene. Et par hvedeboller, der er i overskud smides i
småstykker ud til de lunefulde multer, der inden længe får smag for bagværket, og nydeligt, til sidst, uden
forsigtighed ta'r for sig af brødet på overfladen... Multerne går til bollen. Måske skal de ta's på tørflue efter der
forfodret med brød? Forsøget skal i hvervtilfælde gøres!
49. 11-06-02. Korshage (Isefjordens udløb) Aftentur sammen med Jesper, som jeg har hentet på stationen i Nykøbing
Sjælland. Jesper lægger hårdt ud med et par ørreder, hvoraf den største måles til 47 cm. Begge har vi rigeligt kontakt
til især mindre hornfisk. Et par marsvin viser sig tæt på land. Solnedgangen opsluges af en mega tordenbyge, der med
gentagne pragtlyn, heldigvis holder sig ude i Kattegat. Jesper rigger soveposen til for at sove under åben himmel,
hvilken en kraftig regnbyge, efter blot en times søvn, sætter en klam stopper for. Forsædet må endnu engang lægge
betræk til en "Sitting Bull".
48. 09-06-02. Samsø. Møgelskår-strækket. Færre fisk, ingen marsvin og kun en enkelt sæl. Jeg brugte et par timer på
at kaste til en ørred der periodisk viste sig godt 30 meter fra stranden. Efter mange lange kast med fuld kraft på
dobbelttrækket, fulgte fisken endelig efter fluen (jeg mærkede små stød). Det blev dog ikke til et kontant bid, og da
jeg løftede fluen ud af vandet til et nyt kast forsvandt ørreden, kun efterladen en stor hvirvel... Morgenens eneste
fangst skulle blive en tobis!
47. 08-06-02. Samsø. Morgentur til Møgelskår. En familiekomsammen - Lauge's 1-års fødselsdag - gav anledning til et
par timers morgenfiskeri. Det blev til synet af marsvin, sæler, et par springende ørreder samt en enkelt mindre ørred,
der lige måtte have nærkontakt før end den atter kunne nyde tilværelsen langs den smukke kyststrækning.
46. 05-06-02. Mølledammen. Efter lidt afslappende grillmad ved søbredden var det tid til lidt sjov med
fluestængerne... Vandet er nu blevet krystalklart og vandpesten grøn! På mygge puppe og Griffin Gnat overlistes nogle
smukke ørreder... Se Lene med smuk ørred.
45. 04-06-02. En smuttur til Gudenådeltaet gav ingen fisk. Det var meget lavvandet og vinden drillede.
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44. 02-06-02. Udbyhøj Syd. Allerede lidt i fire var der gang i lærker og andre fugle. Den varme dyne måtte forlades til
fordel for et par kolde waders... Efter en hurtig gang kaffe kunne vi igen fiske i faldvand. Solopgangen stod fuldt mål
med aftenens solnedgang... Desværre førte strømmen søsalat og andet tæt på vores side, hvilken vanskeliggjorde
fiskeriet. Udover et par hug fik jeg et par hornfisk. Bjarne fangede en ørred.... Efter en hyggelig gang rundstykker og
kaffe gik jeg sammen med Lene ud for at fiske langs sejlrenden. Her kunne jeg observerer, at fjorden nærmest kogte
af små - ca. 4 - 5 cm. - blanke fisk. Småsild ? Det blev til en enkelt ørred inden frokost.
43. 01-06-02. Udbyhøj Syd. Aftale om grill og fisketur med Bjarne og Hanne... Vi ankom efter den spændende VM-kamp
og lagde ud med at fiske i faldvand. Et par fede ørreder måtte udskifte det aktive liv i fjorden med en tur på grillen...
En lækker forret til de efterfølgende bøffer.... Aftens fiskeri gav kun en enkelt havørred til Bjarne. Selv måtte jeg
nøjes med nogle småhug og en ualmindelig smuk solnedgang, inden jeg veltilfreds kunne kravle ned under dynen til
Lene.
42. 31-05-02. Gudenådeltaet. Lige som jeg ankom og havde rigget grejet til, trak det op med sorte skyer fra sydvest.
Vinden tog til... det blev en kort tur og kun til fangst af en enkelt aborrer. I læ af sivene kunne jeg nyde synet af
jagende lappedykkere og en stor fed mink.
41. 25-05-02. Randers Fjord, Udbyhøj syd. Ankom ca. kl. 14.00. Vandet faldt stadig en anelse, men vandvendingen stod
for. Det er ikke alle sæler der er gået til under det aktuelle udbrud af sælpest - et par nysgerrige fulgte mig godt en
1/2 time... Fiskerimæssigt blev det til nogle hornfisk-hug, et par smolt og en enkelte smækfed ørred på 44 cm.
40. 20-05-02. Helgenæs. Tidligt op - perfekt vejr! Jeg satser endnu engang på ørreder... Man på trods af et par timers
intensivt fiskeri fra kl. 05.30 så jeg denne morgen intet til de fedtfinnede. Så endnu en gang måtte hornfiske holde for.
Største horn målte 78 cm og gav mig en flydering i første præmie.
39. 19-05-02. Helgenæs. Op kl. 04.30 - sikken en solopgang, men desværre ikke ret mange fisk. Flyderingstræffet blev
skudt i gang med i alt 22 tilmeldte flydefreaks. Endnu var det hornfiskene der primært måtte holde for. Aftenens
fiskeri gav mig dog en en enkelt ørred og en tobis. Tors, sej og andre salte blev det desværre ikke noget til for mit
vedkommende. Aftenen sluttede med generalforsamling og en spændende serie lysbilleder taget og vist af Ivar
Thordal, der i 4 år har arbejde som fiskeguide bl.a. i Alaska.
38. 18-05-02. Helgenæs. Det gode lørdagsvejr fik os til Helgenæs en dag før end Flyderingstræffets officielle start.
Sammen med Lene startede fiskeriet på straækningen mellem Tyskertårnet og Lushage. Det blev her til 4 hornfisk og
en enkelt målsørred, som fik lov til, i denne gang at slippe for grillen. Sidst på eftermiddagen kørte vi til Helgenæs
Naturefterskole hvor aftenens fiskeri gav endnu et par hornfisk.
37. 16-05-02. Mølledammen. Aftentur sammen med Frank Oksborg. På Griffin Gnats's og mygge pupper blev det til en
god håndfuld ørreder til hver...
36. 14-05-02. Randers Fjord, Udbyhøj. Morgenfiskeri i stigende vand gav 2 havørreder på 42 og 45 cm.
35. 13-05-02 Villestrup Å med Frank Oksborg. Efter en tur til bageren gik turen til åen. Desværre var der ikke gang i
klækningen af døgnfluer ??? Er de kvalt i slam fra dambrugene? Kvæg - og dansemyg fik kun ørrederne sporadisk til
overfladen. Se parti fra Villestrup Å.
34. 13-05-02. Mariager Fjord, Hadsund. Morgentur med Frank Oksborg. Der er aftagende algevækst på fjorden. Vi fisker
i et par timer og har blot kontakt med en enkelt ørred og nogle hornfisk
33. 12-05-02. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Højvande - faldvand. Så og mærkede hornfisk. Masser af smolt der betød at
vi måtte indstille fiskeriet og i stedet grille lidt kylling.
32. 10-05-02. Dronningborg Bredning. Sammen med Frank Oksborg og Peter Lyngby i dejligt solskind, men desværre
også i en meget frisk østlig vind - eneste dårlige vindhjørne her. Vandet er stadigt meget farvet. Frank fangede 2
smågedder og en brasen. Jeg havde blot et enkelt hug og en gedde på fluen i ca. 5 sekunder.
31. 09-05-02. Noget arbejde gav mulighed for en fisketur til Vejle Fjord. I den inderste del af fjorden var vandet
temmelig alge farvet - det er ikke kun Mariager Fjord der er blevet "velsignet" af næringstoffer fra landbruget. Det
blev til en enkelt mindre ørred og til kontakt til hornfisk, der dog ikke kunne beslutte sig for et regulært hug.
30. 04-05-02. Årsmøde Danske Fluefiskere. Mariager Fjord ved Vive. Hornfiskene er ankommet og godt i gang med
legen. I dag er de ikke særligt hugvillige (det bliver blot til nap og efterfølgere) Jeg fanger en enkelt smækfed
havørred, der var godt i gang med at jage kutlinger på det lave vand.
29. 04-05-02. Årsmøde Danske Fluefiskere. Villestrup Å. Fisketur sammen med Kim, John, Henrik og Lene.
Sjællænderne vil gerne fiske i åen. Desværre er der ingen døgnflueklækninger og kun få myg på overfladen. Enkelte
ørreder ringer og ta'r gerne fluen. Jeg fanger og genudsætter 5 bækørreder.
28. 27-04-02. Randers Fjord, Udbyhøj. Efter en hyggelig mandeaften vågner jeg til lyden af regndråber på taget.
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Vinden er også taget til - stiv kuling fra nordvest. Vi forsøger os trods de høje bølger og ugustig vind. Jeg fanger 5
ørreder på en lys nandu-flue fisket deaddrift. Der er igen fisk til alle. Bjarne Fries har fat i 6 fisk og Frank Oksborg har
fluen i 3 fisk. En 50 cm og en målsfisk tages med hjem til konsum. Igen er maveindholdet kutlinge.
27. 26-04-02. Randers Fjord, Udbyhøj. Den årlige weekend tur med Randers Fluebinder Laug, hvor basen er Erik
Rasmussens sommerhus i St. Sjørup. For bedre at kunne affiske "de bløde kanter" rigger jeg pontonbåden til. I løbet af
dagen fanger jeg 8 ørreder der stort set alle gylpede kutlinge... De fleste fisk lå lige omkring målet - og nok et par cm.
mindre end "første års fiskene" som vi kender dem fra tidligere år. Der er pænt med fisk til alle og der kommer da også
på grillen.
26. 23-04-02. Dokkedal. Sammen med Frank Oksborg. Vi ankom ved højvande og kunne fiske med en kraftig vestenvind
i ryggen og ikke mindst faldende vand. Jeg havde et par "efterfølgere" og en enkelt ørred i hånden. Derudover blev det
til sæsonens første hornfisk.
25. 21-04-02. Mariager Fjord. Vi startede ved Ajstrup hvor jeg blev helt salig af den smukke skovbund, der netop her
står som et tæppe af hvide og blå anemoner. Vandet faldt, men desværre var fiskeriet næste umuligt som følge af en
stor mængde brune alger. Efter godt en times forsøg på fiskeri kørte vi til Hadsund. Også her var der mange alger, men
dog fiskbart. Det blev til et par hug og syn af nogle overfladefisk uden for kastevidde, samt en enkelt undermåler.
Bekymrende at der er så mange alger i fjorden og at politikerne fortsat giver tilladelse til udvidelse af svineholdet. Det
kan ende galt!
24. 20-04-02. Mølledammen. Eftermiddagstur. En stabil klækning af dansemyg havde fået ørrederne til at fokusere på
overfladen. Med masser af fouragerende fisk, blev der både motioneret regnbue- og bækørreder på # 3 grejet.
23. 14-04-02. Mariager Fjord. Vive bugt. En god times fiskeri gav intet resultat. Vandet maget brunligt.
22. 12-04-02. Mariager Fjord, Hadsund. En friformiddag gav mig mulighed for et par timer med fluestangen. Da jeg
ankommer ved otte-tiden "står vandet næsten stille" - det samme gjaldt fiskene. Ved ti-tiden begynder jeg at kunne
mærke stigende vand og der udløses da også et par hug. En ca. 45 cm blank tyksak må lade livet for at blive serveret
på grønsagsbund lørdag aften. Vandet temmelig brunfarvet af kiselalger.
21. 07-04-02. Mariager Fjord, Hadsund. Formiddagstur med sol og frisk (kold) nordøstlig vind. Et par timers fiskeri
resulterede i blot et enkelt hug. Uden for kastevidde så jeg 2 springende fisk.
20. 04-04-02. Mariager Fjord, Hadsund. Sammen med Frank Oksborg. Vandet faldende. Det blev til 6 havørreder til mig
og 4 fisk til Frank - alle mindre smækfede fisk der alle nænsomt blev genudsat.
19. 03-04-02. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Sammen med Steen Ulnits. Vi fiskede de første timer i stigvand uden at se
andet en en efterfølger der vendte da jeg ville trække fluen af vandet for at holde ølpause. Vandtemperaturen målte
jeg til 7 gr. Efter vandvendingen havde vi begge kontakt med flere "efterfølgere" der blot "puffede" til fluen og fulgte
med helt ind over sandrevlen så der bogstaveligt talt kunne blive øjenkontakt... Flere sæler i fravandet.
18. 01-04-02. Mariager Fjord, Hadsund. Godt i læ, lå fjorden helt blank... Pontonbåden blev rigget til. Nu skulle det
være! En mindre fisk bryder overfladen, fluen placeres og der der hug... En mindre ørred der genudsættes. Alt tegner
til en fiskerig dag, men... Det blev dagens eneste fisk! Da jeg nåede op til bilen kunne jeg glæde mig over årets første
hvide anemoner, så om ikke fisk så forår!
17. 31-03-02. Fjellerup og Gjerrild. Påskedagens smukke forårsvejr blev brugt til en Djursland-tur. I Fjellerup blev jeg
fulgt af 3 - 4 nysgerrige sæler - ingen fisk. Ved Gjerrild havde det gode vejr tiltrukket et stort antal lystfiskere. En flok
marsvin boltrede sig legesygt en god kastelængde fra strandkanten - fascinerende! Det blev heller ikke til fisk ved
denne lokalitet.
16. 29-03-02. Stevns, Korsnæb. En besøg hos min bror Erik, gav mulighed for et par timers fiskeri fra den smukke
Stevns kyst. Fiskene udeblev dog på trods af et væld af tanglopper og andre ørredlækkerier.
15. 28-03-02. Samsø, Kolby Kås. Jeg fiskede og besigtige flere lokaliteter på "sydøen". Efter et par hug og nogle
"efterfølgere" huggede en en smuk blankfisk på ca. 50 cm. fluen.
14.27-03-02. Samsø, Issehoved og nordkysten. Min første fisketur til Samsø - i slutningen af september er der planlagt
en fisketur med kammeraterne fra Randers Fluebinder Laug - så turen var primært "opvarmning", men også en
kærkommen lejlighed til sammen med Lene, at besigtige Kattegatsøen med Ballen Badehotel som base.
13. 24-03-02. Mariager Fjord, nordsiden ved Hobro. Fiskede et par timer med blot en enkelt hug... Nød solen, foråret
og en god frokost sammen med Lene på Musikcafeen i Hobro.
12. 17-03-02. Mariager Fjord. Ankom kl. 09.00 ved Lergravene. Claus Mogensen havde her været i gang siden kl. 07.00
uden at have mærket noget. Jeg besluttede at give "gravene" en times chance - men stadig ingen fisk.... Med stigende
vand valgte jeg at køres til Skellerup. Her blev det under 1.5 times fiskeri til en blank ørred på ca. 50 cm., alt imens
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Lene botaniserede i skoven og langs stranden.
11. 15-03-02. Randers Fjord - Stenrevet. Ankom kl. 13.30. Vinden frisk og kold fra øst. Vandet svagt faldende, men
meget brunfarvet. Et par spinnefiskere havde haft kontakt med fisk - jeg mærkede intet.
10. 10-03-02. Mariager Fjord - Bilfragmenteringen. Sammen med Lars Pedersen. Endnu en 0-tur - men dejligt at komme
ud i luften.
9. 04-03-02. Mariager Fjord - Katbjerg Odde. Sammen med Frank Oksborg. Vi affisker4 strækningen øst for odden.
Himlen og lyset er blyfarvet, temperaturen stiger fra 0 - 2 gr. og vinden frisk fra vest. Frank mærker en enkelt fisk...
8. 17-02-02. Gudenåen ved Randers. Formiddagstur. Kraftigt faldvand og rimelig sigtedybde. Et par timers fiskeri
resulterede blot i et enkelt hug - antagelig en sandart. Gedderne var absolut ikke i biddet.
7. 15-02-02. Stevns. Sammen med min bror Erik. Vi fiskede neden for Kulstien. I havstokken var der rimeligt mange
fede gammarus og det var da også her, at en ørred på 62 cm. tog fluen. Trods ihærdigt fiskeri blev det eneste fisk.
6. 10-02-02. Mølledammen. På trods af den friske vind valgte jeg #3 stangen. På trods af at enkelte ørreder synligt tog
myg på overfladen, havde jeg ikke held med en Griffin Gnat. Efter flere flueskift og en brunlig gammarus bundet i
enden af forfanget var der succes. En ørred på omkring 40 cm. tog voldsomt og præsterede da også et par udløb inden
jeg - lidt uden af form - fik bremset så meget at forfanget knækkede. Næste fisk var ligeså ilter, men denne gang fik
jeg den fightet på hjulet og sikkert landet.
5. 03-02-02. Mariager Fjord. Forår i februar? Efter årets LO tillidsmandsmøde køre jeg en tur til Katbjerg Odde. Solen
varmer og jeg kan i fulde drag nyde fuglene, kastene og en enkelt blank målsørred, som på baggrund af mit gode
humør genudsættes. Vandtemperaturen måler jeg til 4 grader.
4. 27-01-02. Gudenåen. "Det Blinde Løb". Store mængder har farvet hovedløbet. Vi vælger i stedet en tur til "Det
Blinde Løb". Per Lanng lægger ud med en 3 kilos gedde, men jeg en halv time senere kan min første gedde i 2002 - en
fisk på ca. 2 kilo.. Da er er ved at pakke samme ser vi pludselig fisk der jagter - småskaller springer for livet. Flere kast
med fluerne giver imidlertid ingen respons. I bilen viser udendørstermometeret 0 grader - ikke underligt at fingrene
nærmest føltes livløse!
3. 26-01-02. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Det er tøvejr og regn, men der er stadig snesjap efter nattens vejr. Da
jeg ankommer er der allerede en fluefisker i gang i Hestebugten og to andre i fuld sving ud for bådlaugs broen. Jeg
starter ved rørene vest for bådbroen og fisker med vinden i ryggen i østlig retning. Efter ca. en times fiskeri får jeg
årets førte havørred - en lille ilter sag på omkring 35 cm. I næste kast har jeg hug af endnu en fisk (Typisk at der er
flere fisk samme sted). I løbet af næste time bliver til til yderligere 2 blanke fisk, der desværre er lidt tvivlsomme i
størrelsen og derfor genudsættes.
2. 18-01-02. Stenrevet, Randers Fjord. Et par velplanlagte virksomhedsbesøg i Ørsted gav mig anledning til et par
timers eftermiddagsfiskeri fra Stenrevet. Sigtbarheden i vandet var efterårstiden gunstig. - Jeg fiskede til faldvand
uden at mærke det mindste. Et par sæler fulgte interesseret den ensomme fluefisker.
1. 13-01-02. Gudenåen ved Randers. Jeg parkerede ved siden af Regnskoven og da jeg riggede til var til lyden af troper
og regnskov. Et lidt underligt lydbillede på en kold, grå januardag ved Gudenåen. Planen var aborrer, som desværre
ikke var i biddet. - Da jeg lige nedstrøms den gamle jernbanebro så en halefinne i overfladen kaste jeg instinktivt. En
laks på ca. 70 cm. tog fluen. Årets første fisk skulle altså være en nedfaldslaks godt hærget af svamp. Laksen
præsterede heldigvis ingen fight og jeg kunne frigøre den i vandet. Efterfølgende stillede laksen sig i overfladen, hvor
den uden problemer kunne fotograferes. Se laksen- ikke noget smukt syn.
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