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124. 31-12-04. Mariager Fjord. Årets sidste fisketur. Fjorden lå spejlblank i den lave vintersol. Så et par enkelte fisk i
overfladen, men ingen tog fluen. Kørte på vejen hjem forbi Østerkær bæk hvor jeg kunne konstatere, at de gydepladser,
der for 7-8 år siden så ud som der havde været en "rendegraver i bækken", i dag kun var mærket af sporadisk
gydeaktivitet. Iagttagelsen er i fin overensstemmelse med meldingerne om færre søørreder i Glenstrup Sø. Den før i tiden
så berømte ørredstamme, må jeg på baggrund af de seneste års observationer på gydebankerne, frygte for er
udrydningstruet. Mariager Fjord på årets sidste dag
123. 25-12-04. Mariager Fjord. Smukt julevejr og endda lidt sne var en god anledning til et par timers fiskeri. Det blev til
to blanke ørreder på mellem 38 og 41 cm., samt vinterens første nedgænger som vel var på den gode side af de 60 cm.
Alle fisk taget på under 30 cm. vand. Da jeg ankom lettede der 14 fiskehejre. Mariager Fjord 1. juledag. Vinterens første
nedgænger
122. 18-12-04. Mariager Fjord. En frisk vind fra vest og nordvest gav både lidt sol, heftige regnbyer og en enkelt sludbyge.
Da vi ankom lettede en flok på 14 fiskehejrer. Ørrederne var i biddet og vi kunne tilsammen lande og genudsætte 16 fisk for de flestes vedkommende blanke ørreder på mellem 30 og 40 cm. . Lars fisker.
121. 17-12-04. Mariager Fjord, Hadsund. Fiskede et par timer i solskin og nåede bilen inden det gik løs. Startede med et
hug og lidt senere en fast fisk på omkring 50 cm. der dog slap fluen efter et lille minut. Oplevede endnu en ørred der
fulgte og smånappede i fluen. Mariager Fjord i decemberlys
120. 12-12-04. Et par timers fiskeri efter aborrer i Randers havn gav fire små-aborrer. Fiskede med synkeline og en
belastet flue på mellem 3 og 5 meter vand. Hvor er de store? Er de trukket længere opstrøm? Kulskib ankommer til
Randers
119. 28-11-04. Mariager Fjord. Ørnedalsbugten. Lørdagen havde stået på brormands bryllup med fest på Stevns. Så selv
om det var dunkel mørkt og det småregnede hele dagen, gav det ny energi med et par timer på fjorden. Så masser af
svømmefugle, og et par enkelte gange isfuglen og vandstæren, der åbenbart kan fange tanglopper og småfisk i de mange
væld, som i Ørnedalsområdet føder fjorden. Flere fisk viste sig i den blanke overflade, men uden for kastevidde. Det
blev således kun til en enkelt blank ørred på ca. 35 cm. November stemning i Ørnedalsbugten
118. 21-11-04. Gudenåen ved Randers sammen med Frank Oksborg. Fiskede i frostvejr og faldvand - isen hang i sivkanten
og markerede niveauet for det tidligere højvande. Frank lagde ud med en 1,5 kilos gedde, så var det min tur. Sejlede ind
i bagkanalerne, hvor der også viste sig et par fisk. Udover et par løse tilbud havde jeg fire gedder i båden - Frank havde
to. Alle genudsat. Gedden på billedet vejede ifølge Boga'e, 9 pund.
117. 19-11-04. Kobberhagen. I skyggen under skrænterne er der stadig rimfrost i græsset. Vinden er svag fra nordvest og
vandet klart. Et par timers fiskeri over middag gav tre ørreder og en masse dejlig sol. Største ørred målte 56 cm.. ellers
var der tale om en undermåler og en farvet fisk på ca. 45 cm Fik samtidig afprøvet en flue bundet med det nye Crystal &
Tri Lobal Fibers fra The Fly Co./LP FlyShop. Det nye materiale kan nærmest betegnes som hackler i metermål. Se ørred
fra Kobberhagen Se Flue med de nye metermåls-hackler
116. 13-11-04. Blekinge, Bromølle, naturområdet. Årets bogmesse gav mig en fridag i KBH og da Jesper Vang Møller også
var indstillet på fisketur, var der afhentning kl. 06.30. - Tom Tom'en blev indkodet og efter godt 1,5 time var vi fremme
ved den natursmukke kyststrækning, hvor gedderne erfaringsmæssigt, på den rigtige dag både er talrige, stærke og store.
- Det var en smuk morgen med rimfrost i græsset, og til at starte med næsten ingen vind. Jeg lagde ud med at en gedde
synligt fulgte efter fluen uden vilje til at bide.... Næste aktion var en meterlang gedde, der uden at give tegn havde fulgt
med fluen helt ind, og som først afslørede sig da jeg lagde an til et nyt kast. (en mægtig hvirvel og en trykbølge lod mig
ikke i tvivl). Endnu et par følgere viste sig inden fiskeri dødede helt ud. Vi besluttede at slutte dagen med en times fiskeri
omkring den lille havn, hvor det til gengæld blev til to mindre gedder østersøgedder.
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115. 07-11-04 Gudenåen ved Randers. Satte River Otteren i vandet ved pumpehuset i Hornbæk enge. Roede opstrøms
motorvejsbroen for at fiske langs kanterne af siv-øerne. Så (skræmte) her en enkelt gedde. Driftede derefter ned i det
rolige vand i svinget ved pumpehuset. Her blev det til fem gedder på mellem 1 og 4 kilo som alle blev genudsat.
Motorvejsbroen set fra Gudenåen. Roligt geddevand i Gudenåen
114. 06-11-04. Randers. Satte River Otteren i vandet ved den kommunale ophalerplads og roede over i det rolige område
mellem åen og det "blinde" havneløb. Fangede på kort tid tre mindre aborrer. Så dødede fiskeriet. Lars Pedersen havde
søsat Water Otteren i havneløbet neden for Holvfriga. Vi affiskede seriøst kanten i det blinde uden et eneste hug.
113. 05-11-04. Mariager Fjord ved Hadsund. Fiskede i stiv kuling fra vest. Havde et enkelt tilbud: En mindre ørred, der
huggede og slap fluen netop som jeg skulle til at foretage et nyt bagkast.
112. 31-10-04. Glenstrup Sø. Tog af sted over middag i høj sol og svag vestlig vind. Søsatte River Otteren i søhalsen og
affiskede nogle hundrede meter af den sydlige kant. Fangede og genudsatte to gedder på mellem 2 og 3 kilo. Se gedde
med flue
111. 29-10-04. Mariager Fjord. Mødte Kjeld Mostrup ved Bilfragmenteringen og kunne konstatere flere andre lystfiskere.
Fiskede vest for anløbsmolen og fangede en efterårssmolt, to havørreder og en enkelt regnbueørred som alle blev
genudsat. Kom også i "dialog" med med et par fritidsfiskere, der var af den overbevisning, at de var "ejere" af fjorden og
at os med stængerne nærmest var trængt ind på privat område.... Mon der ikke også er andre der har oplevet
tilsvarende.
110. 24-10-04. Mariager Fjord ved Hadsund. Sammen med Lars, Manne og Leif. Der var højvandet, men faldende vand i
fjorden, da vi ankom midt på formiddagen. Fangede og genudsatte 2 farvede ørreder på 40 - 45 cm og to blanke fisk på
ca. 30 - 35 cm. Havde desuden et par enkelte hug. Lars fangede ligeledes et par fisk og mistede en ørred på skønsmæssigt
60 cm. Billede af Manne, Lars og Leif Fjorden i efterårsfarver
109. 23-10-04. Randers Havn. Dagens og ugens heftige regnskyl havde brunfarvet vandet så sigtbarheden var max 30 cm.
Dette på trods fangede jeg 12 aborrer på en gullig belastet flue fisket på synkeline. Desværre var hovedparten af fiskene
kun i den lille størrelse.
108. 16-10-04. Kolding Fjord. Et familiebesøg gav mulighed for nogle timer ved fjorden. Startede ved Rebæk hvor vandet
var uklart. Kørte derefter til Bøgehoved - her var vinden på og bølgerne høje. Sluttede med at fiske vest for Løver Odde
hvor det blev til en farvet ørred på ca. 40 cm.
107. 14-10-04. Mariager Fjord - Kongsdal. Et møde i Hadsund gav mulighed for en morgentur. Var ved Kongsdal kl. 06:45.
Fangede og genudsatte 2 farvede ørreder på mellem 45 og 50 cm. på 2 timer. Havde desuden endnu et par tilbud og
kunne følge den sorte svane som åbenbart holder til i området. Fiskene blev fanget på under en halvmeter vand - altså
ved kast på langs med stranden. Kongsdal i morgenlys Farvet ørred
106. 12-10-04. Mariager Fjord. Skellerup. Eftermiddag/aften. Fjorden var meget lavvandet og vinden i mere i øst end i
syd som jeg havde håbet på. Havde et par tilbud inden Ole Jacobsen og lidt senere en rognfed ørred på 45 cm. med
overbevisning huggede på fluen. Fangede endnu en ørred i samme størrelse der også var godt farvet og derfor blev
genudsat.
105. 10-10-04. Bredningen. Fiskede sammen med Lars Pedersen, men hverken aborrer eller gedder var i biddet. Vandet
var lavt og lidt uklart. Vi snakkede med andre lystfiskere, der heller ikke havde held med de tværstribede. Derimod blev
til en brasen på den gule aborreflue, der fik vægten på Boga'en til at vise 7 pund. Se Henrik Leth med stor-brasen
104. 09-10-04. Mølledammen og Mariager Fjord. Førte punkt på dagen dagsorden var årets klargøring af gydebækken ved
Mølledammen. Kom i god tid og fangede et par ørreder - bl.a. en rognfed ørred inden de øvrige dukke op med le og river.
Arbejdet tog et par timer hvorefter jeg kørte til Hestebugten ved Hobro. Her blev til til et par hug og fangst af en 45 cm.
let farvet hanfisk, der ligesom fiskene i Mølledammen blev genudsat. Fangede også en af fjordens karakteristiske
efterårssmolt inden turen gik retur til Randers og gæster.
103. 08-10-04. Udbyhøj Nord. Fiskede fra River Otteren nogle timer i Gammeldybet og havde kontakt med tre fisk. Første
fisk, en ørred på 53 cm., tog fluen på dybt vand. Næste fisk nappede flere gange, for til sidst at hugge uden at blive
ordentligt kroget. Tredje fisk fisk tog fluen kontakt, ruskede 4-5 gange og slap. Så flere sætte garn, hvilken naturligvis vil
blive anmeldt. Udbyhøj i efterårslys Fiskeri fra River Otteren
102. 03-10-04. Tog på Stenrevet sammen med Lars Petersen. Startede med en pæn efterfølger og en fisk på ca. 50 cm. til
Lars. Vandet blev derefter uklart og vi afventede vandvendingen og strømmen ud af af fjorden. Havde derefter et par
gode tilbud som desværre ikke blev hængende på fluen. Lars fik yderligere et par mindre ørreder. Lars slapper af!
101. 01-10-04. Efterårets første dag med is på forruden i morges. Tog over middag til Bredningen i håb om at finde lidt
aborrer. Vandet var ekstremt lavt og faldende hele eftermiddagen. Aborrerne svigtede så jeg satsede i stedet på
gedderne. Det blev til 2 stykke på ca. 2 kilo hver. Fik en mail om at der er stiftet en forening mod broen over
Fjorden/Bredningen. Det er gratis at blive meldt ind og det kan gøres her
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100. 26-09-04. Efter Nordgårdens store morgenkomplet gik turen til Besser Rev. Gik mindst 3 kilometer og spejdede efter
fisk. Så en enkelt springe og kunne efter at have nydt en blå Thor sammen med Bjarne, kaste til og fange en undermåler.
Gik lidt længere ud af revet og fiskede over en lovende strækning hvor en enkelt fisk fulgte fluen. Bjarne fangede 2
ørreder, der desværre også var under målet. Torben Ludvigsen, Christian Møller, John Andersen, Georg Lauridsen, Verner
Jensen, Morten Bundgaard, Bjarne Fries, Lars Schøler og Henrik Leth deltog i turen hvor der blev fanget 5 ørreder mellem
50 og 61 cn og 13 undermålelere. Se flere billeder fra Samsøturen
99. 25-09-04. Vinden er igen taget til og fiskeriet begrænser sig til øens østside. Prøver forskellige lokaliteter, bl.a.
østsiden ved Issehoved. Går igen en masser kilometer og er efterhånden godt øm i benene uden at anstrengelserne giver
bonus i form af fisk. Har inden frokost en opgave med at trække Morten og Thomas fri af mudder og sand, som ikke var
passerer bart i deres VW transporter. Tager efter frokost til stranden syd for Besser Rev hvor flidspræmien endelig viser
sig i form af en flot ørred på 61 cm. Henrik Leth med Samsø ørred Nærbillede af ørreden
98. 24-09-04. Op kl. 05.00. Vinden er stadig fisk fra vestlig retning så fiskeriet på vestkysten er udelukket. Starter ved
Nørreskifte hvor vi går hele strækket til Lushage. Prøver efter frokost ved Langøre. Hen under aften løjer vinden af
hvilken vi benytter til at køre til Møgelsskår, Fangede i alt 4 småørreder inden at Bjarne Fries hen under aften fangede en
smuk ørred på ca. 55 cm. Se Bjarne Fries med ørred.
97. 23-09-04. Samsø. Årets tur sammen med Randers Fluebinder Laug. Jeg er makker sammen med Bjarne Fries og vi har
for at få en ekstra fiskedag, besluttet os for at tage af sted allerede torsdag. Det samme har Morten og Thomas. Vi
startede ved Nørreskifte, hvor vi fiskede i kraftig fralandsvind, uden at mærke eller se fisk. Kørte derefter til Besser Rev,
hvor Bjarne ”kokkerede” tysk ærtesuppe med pølser – en ret der så sandelig ”gav luft”. Mødte her Peter Heiberg fra
nordsjælland som var så venlig at tilbyde os overnatning i hans lejede sommerhus. Draget på Besser Rev var som følge af
vandstand, vind og tidevand forvandlet til en mini norsk elv, som vi dog kunne passerer med forsigtighed. Fangede en lille
ørred. Morten og Thomas i Draget ved Besser Rev
96. 19-09-09. Bredningen. Ankom som planlagt kl. 06.00 - Ole Jacobsen var for længst klar og da vinden var løjet af
sammen med en heftig regnbyge, var det bare med at komme ud. Vandet var kraftigt stigende, næsten en halvmeter på 4
timer. - Så et par jagtende storgedder, men kunne ikke finde aborrerne. Lidt senere ankom John Andersen i sin jolle og vi
fiskede intensivt uden det store resultat. Da jeg havde fanget 2 aborrer, og da John havde tilbudt et lift retur, tog jeg det
lange drift med vinden langs sivkanten. Her blev det til 2 trekilos gedder. Ellers huskes turen for den jagende fiskeørn,
der tæt på os kastede sig i vandet efter sit bytte. Rørhøgen var ligeledes på vingerne og det samme var stærene, der i
morgenskumringen lettede højlydt buldrende. John og Ole slapper af Den ydre del af Bredningen
95. 18-09-04. Mariager ved Hadsund. Hentede Lars Petersen lidt over syv. Allerede i første kast var der fisk til Lars - en
ca. 50 cm. efterårs ørred. Lidt senere havde jeg et tilbud, der dog ikke var seriøst. Flyttede nogle få hundrede meter
hvorefter jeg fangede en blank ørred på ca. 45 cm. I alt blev det 5 ørreder og nogle efterfølgere inden vi før middag
vendte hjemad. Se Lars med efterårs ørred.
94. 12-09-04. Helgenæs. Bjarne kom til kaffe og rundstykker kl. 08.00 hvorefter turen gik til Steen i huset på Mols. Vinden
var frisk til stiv kuling fra sydvest. Esby var første fiskeplads - her så vi dog ikke noget fisk, men var derimod plaget af
rimeligt høje bøger og uklart vand. Efter en times fiskeri rykkede vi lidt længere nordpå. Her var der godt nok vind, men
bølgerne var små og vandet var klart. Vi fordelte os jævnt og så kunne jeg i femte kast kroge en smuk ørred på min
vanlige nandu-reje. Næste fisk var til Steen - uheldigvis en undermåler. Umiddelbart inden hjemturen havde Bjarne et
tilbud, i det en pæn ørred fulgte efter fluen ind over sandrevlen. En hyggelig dag med masser af snak, chokolademælk,
basser og et par øl. Se Henrik Leth med Helgenæs ørred.
93. 11-09-04. Bredningen, morgentur. Mødte Ole Jakobsen kl. 6.00. Vandet var stigende og der var allerede flere både og
en del jægere på fjorden. Så en mægtig stæreflok lette fra sivene og flyve så tæt at de formede en sort levende sky. Var
heldig at finde en åbning mellem rankegrøder med lidt aborrer. Det blev til 6 stk. som efter morgenkaffen hjemme i
køkkenet blev fileteret. Se aborrer i bagrummet på pontonbåden
92. 10-09-04. Mariager Fjord, Skellerup. Ville lige nyde det åbenbart sidste af den fantastiske sensommer. Med vinden i
sydlig retning var der blank vand under skoven. Unde land var der masser af kutlingen og enkelte mindre skrubber. Lagde
ud med et hug og en fisk der svømmede mod mig hurtigere end jeg kunne nå at stramme løslinen op. Fluen slap sit tag i
fisken. Fangede derefter et par mindre ørreder inden der var ølpause. Da jeg sad på stenen og filosoferede over livet kom
en isfugl i lav højde og i rasende fart flyvende langs bredden og kun en halv meter fra min stangspids. Så også i pausen en
lidt større ørred i overfladen, som lige skulle hilse på fluen inden fyraften. Fiske var smuk efterårsgylden og målebåndet
viste 53 cm. Fluen en nandureje. Se Henrik Leth med efterårsørred.
91. 09-09-04. Bredningen. Aftentur. Ville prøve om jeg i stigende vand kunne finde lidt aborrer. Fangede kun tre og så
kun få jage. Modsat aborrerne, var der mange skaller der tog myg på overfladen.
90. 06-09-04. Bredningen. Aftentur. Ville se om der var gang i aborrerne. Mødte Bjarne Fries. Desværre var der kun få
aktive aborrer, der til gengæld heller ikke var ret store. Fangede 4 stk. og en rudskalle på ca. 1,5 kilo. Bjarne havde også
fanget lidt mindre aborrer og en gedde på et par kilo.
89. 05-09-04. Bredningen. Morgen/formiddagstur med Lars Petersen. Endnu en smuk vindstille september morgen med
tågebanker og andejagt. Havde i dag taget lidt lettere grej med og fandt hurtigt nogle aborrer, der dog ikke var særligt
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store. Modsat havde Lars, der lå mindre en 50 meter fra mig fundet en rende mellem rankegrøder der holdt lutter
storfisk. (Ja, han kunne sku' da have råbt!). Da jeg sejlede over til Lars, var det imidlertid ved at ebbe ud. Lars fangede
omkring 20 pæne fisk, mens jeg måtte nøjes med 8 mindre, men erfaringsmæssigt mere velsmagende fisk. En trøst var
det at aborrerne igen i dag faldt for min flue. Så flere gedder jagte, men havde svært ved at fiske til dem på grund af den
høje grøde og den lave vandstand. Målte i øvrigt vandtemperaturen til 20 gr. ved middagstid. Rørhøgeparret våger over
sivene, mens stære i tusindvis har indtaget rørskoven inden afgangen sydpå. Se Lars med storaborrer der genudsættes.
88. 04-09-04. Bredningen. Morgen/formiddagstur med Lars Petersen. Da vi ankom var Bredningen og fjorden dækket af
tågebanker og det var meget lavvandet. Da vi sejlede ud kunne vi høre at andejagten fornyelig var gået ind. Gedderne
som vi havde planlagt at udfordre forholdt sig yderst passive, men hvad gør det når aborrerne jagter over den tætte
rankegrøde? Jeg havde desværre kun #8 geddegrejet med... På en af mine lette geddefluer fangede Lars i alt 10 pæne
aborrer, hvoraf 2 vejede ca 1 kilo. Jeg havde 4 pæne aborrer med hjem og fangede desuden en gedde på ca. 3 kilo. Se
Lars med kilo aborrer
87. 03-09-04. Randers Fjord, Udbyhøj. Ankom ved sekstiden hvor vandet netop var begyndt at stige. Samtidig var det helt
vindstille så den blanke fjord lå fortyllende rullet ind i tågebanker. Lagde ud med at fange en flot tyk skrubbe, der ikke
kunne stå for den lyse nandu-reje. Da det lysnede mere var der mange ørreder der viste sig i overfladen. Fangede to
undermålere før end en jagende 47 cm. ørred tog fluen. Endnu et par målsfisk fik nærkontakt med fluen. Sluttede med at
fange en ørred på 58 cm. over en muslingebanke tæt på sejlrenden. Målte vandtemperaturen til 16 gr. Observerede
sædvanen tro nogle ulovligt satte garn som selvfølgelig er anmeldt til fiskerikontrollen og på http://www.ulovlige.net/
(åbner først den 15-09-04) Se billede af dagens fangst
86. 31-08-04. Mariager Fjord, Skellerup. Under et par timers fyraftensfiskeri oplevede jeg vindstille, sol, friskvind, lyn,
torden og fire ørreder der tog fluen. En sommerfisk på ca. 50 cm. godt fyldt med havlus blev hjembragt for at blive
serveret for Lene i morgen aften. Se Henrik Leth med fjordørred
85. 29-08-04. Gudenåen. Flyderingstræffet trak ikke andre deltager end Frank Oksborg og Henrik Leth. Ellers en utrolig
smuk morgen hvor det for mit vedkommende blev til 4 gedder på mellem tre og fire kilo samt to gedder i samme størrelse
til Frank, der med influenza i kroppen ikke var på toppen. Efter at Frank tog hjem for at pleje helbredet, driftede jeg
jeg hele turen gennem havnen uden at finde andet en en enkelt aborre og et hug. Sluttede fiskedagen med at give et
interview til TV" ØstJylland om muligheden for at skaffet arbejdspladser til Randers. Ja, jobs kan man altså også fiske
efter.... Frank Oksborg morgen fisker i Nørreåen.
84. 27-09-04. Stenrevet, Randers Fjord. Eftermiddagstur med regnvejr, stigvand og frisk vind fra vest. Havde et par
enkelte efterfølgere og et enkelt hug. Vandet var stigende med stod næsten helt stille.
83. 26-08-04. Simested Å. Et møde i Ålestrup gav muligheder for en tur til åen. Jeg ankom ved middagstid og alt så godt
ud. Det blev til en enkelt bækørred, der tog en CDC caddis.... Så kom grøden... Åmændene havde åbenbart holdt
frokostpause samtidig med jeg ankom og da de genoptog arbejdet sluttede fiskeriet. Og så var det bare tilbage til
arbejdet på kontoret.
82. 23-08-04- Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. På trods af vindstille gav et par timers fyraftensfiskeri inden
håndboldkampen en smuk sommerørred på 45 cm. Flue Nandu. Henrik Leth med fjordørred
81. 22-08-04. Bredningen. Sammen med Frank Oksborg, der havde sin debuttur i Water Otteren. Vinden var til tider i
kulingstyrke fra vest, men vi kunne alligevel fiske i læ af sivene. Fangede i gedde på ca. 4 kg samt et eksemplar på godt
30 cm (sjældenhed). Mistede ligeledes en gedde i middelstørrelse. Se Frank i Water Otteren
80. 22-08-04. Mariager Fjord. Ville udnytte, at vinden i løbet af natten var løjet lidt af. Var ved fjorden kl. fem. Så i
første omgang et par fiske rulle sig i overfladen uden af vise interesse for fluen. Vinden friskede atter op, men på ganske
lavt vand, så jeg endnu en fisk i overfladen. Fluen blev placeret i området og denne gang var der omgående hud.
Desværre smutte ørreden af fluen efter blot få sekunder. En flot sensommermorgen, med fint klart fjorvand, som
sluttede med rundstykker hos bageren og kaffe hjemme hos Lene.
79. 17-08-04. Bredningen. En hurtig fyraftens tur gav to gedder på omkring 3 kilo stykket. Vandstanden var lav og grøden
stod højt og så kunne jeg nyde en heftig tordenbyge. Se gedde i BogaGrip
78. 15-08-04. Mariager Fjord. Sammen med Camilla. Vi var fremme klokken fem og kunne nyde vejromslaget, der havde
sænket temperaturen 6-7 grader. Fiskede i første halvleg syd for Hadsund, hvor det blev til 2 ørreder i målsstørrelse der
blev genudsat. Efter en tur til bageren kørte vi til Bilfragmenteringen hvor en god times fiskeri ikke gav fisk. Blev pisse
sur over, at der i strandkanten var efterladt en god håndfuld tomme øldåser, tomme cigaretpakker og en engangsgrill.
77. 13-08-04. Bredningen. En kort tur sammen med min datter Camilla gav nogle pæne rudskaller, der tog en gul wolybugger. Se Camilla med rudskalle
76. 12-08-04. Udbyhøj. Sammen med min datter Camilla der til daglig lever i London-området. Vi var ved fjorden ved
fem-tiden og kunne ud over den smukke solopgang glæde os over vindstille og en vandtemperatur på 22 gr. Et par
garnfiskere viste mig 2 havørreder på hver fem-seks kilo, men de diskuterede om de skulle kalde dem laks fordi at de så
mente at kunne få en højere pris... Så et par enkelte ørreder hoppe og fangede 2 hornfisk. Pontonbåde på "øen" Så er
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River Otteren fiskeklar
75. 10-08-04. Hansholm. Var på familiebesøg i sommerlandet, men benyttede lejligheden til et par timer med fluestangen
på molen. Selv om jeg endnu har min første fluefangede makrel til gode, blev det til nogle spændende observationer af
nogle store stimer småfisk der trak på langs med molen. Så et par mindre multer samt en større fladfisk stige til overflade
for at hente et eller andet fødeemne her. Så ikke andre mere traditionelle makrelfiskere med bid, men havde derimod
fluen betænkeligt5 nær et par tyskere i bagkastet!
74. 07-08-04. Bredningen. Var fiskeklar ved femtiden. Vandstanden var dejlig høj (der kan fiskes uden at grøden genere
for meget). Havde håbet på at se en masse jagende gedder, men desværre var gedderne i dag ikke så tidligt på færde.
Rudskallerne var derimod aktive med at plukke diverse insekter på den spejlblanke vandoverflade. Det samme var
lappedykkkerne og de andre mange fugle, der lever ved og af fjordens næringsrige vand, som jeg for øvrigt målte til 22
gr. Fangede i løbet af et par timer to gedder - en på ca. 3 kg og en på ca. 4 kg. Dejligt at bo i en by med så meget
nærfiskevand! Se solopgangen over rørskoven
73. 05-08-04. Randers Fjord, Udbyhøj. Ankom ved ottetiden samtiden med at vandet begyndte at stige. Fiskede en
halvtimes tid efter en ca. 3-kilos ørred der periodisk viste sin hale- og rygfinne. Fisken var imidlertid ikke interesseret i
fluen og jeg kom til at spekulerer på om den måske var syg... Fire marsvin hyggedes sig i sejlrenden, mens jeg, forsøgte
at lokke en lille flok multer til bidet - det lykkedes ikke. Roede ud til "Sækken" og fiskede med strømmen ind mod
fiskerihavnen - fangede her 4 hornfisk.
72. 04-08-04. Mariager Fjord. Kørte over middag til fjorden sammen med Lars Pedersen og kunne konstaterer, at den
sidste uges sommervejr for alvor har sat gang i algeopblomstringen - nu må vi så igen i år krydse fingre for at det gode
vejr ikke vare for længe... Så et par ørreder i overfladen, men fangede kun to mindre hornfisk.
71. 03-08-04. Bredningen ved Randers. Et partimers fiskeri sammen med Frank Oksborg resulterede i en rekord rudskalle
samt en gedde der må veje i nærheden af de 10 kilo. Fighten var hård. Gedden forsøgte at svømme ind i renderne mellem
sivene og jeg måtte lægge maksimalt pres - altså hvad stangen og det 0,50 mm forfang kunne holde til. Rudskallen tog
lige som gedden en guld flash streamer monteret på et stålforfang. Se billede af Rudskalle på ca. 1,5 kilo Se storgedde og
glad fanger
70. 03-08-04. Mariager Fjord ved Kongsdal. Stod op kl. 02.30. Satte Water Otteren i vandet ved Kongsdal og fiskede i
området nordøst for havnen. Så et par enkelte fisk, bl.a. en ca. 50 havørred der få meter fra strandkanten hoppede
mindst en halvmeter ud af vandet. Var ikke så heldig at få fisk på fluen. Hjemme kl. 09.00. Se morgenbillede fra Fjorden
69. 02-08-04. Efter en dag med malerpenslen og kost kørte jeg en tur ned i Bredningen. Vandet var faldende og
vandstanden så lav at grøden stor helt i overfladen. Sejlede roligt rundt og nød synet af mægtige stimer fiskeyngel over
grøden. Så også flokke af store skaller, der gik sammen med enkelte aborrer. Fiskede lidt efter skallerne og fangede 8
stk. på skønsmæssigt 1/2 - 1 1/2 kg. Alle tog en #10 gul Wily-Bugger.
68. 01-08-04. Karpetur til Hobro sammen med Frank. På trods af ideelle betingelser, var karperne ikke i biddet. Vi så og
skræmte masser af karper, men så kun få fisk fouragere.
67. 24-07-04. Efter en tre timers søvn i bilen drog jeg igen ud i fjordmundingen. Umiddelbart efter mødte Jørgen Skårup
op med sin flydering og lidt senere kunne vi se aftenens "helt" rykke ud for at bjerge sit garn. Morgenens og formiddagens
fiskeri gav to ørreder og to hornfisk. Desværre så vi kun få multer.
66. 23-07-04. Tog til Udbyhøj efter fyraften. Mødte Lars Pedersen og senere Ole Thaarsti Jakobsen, der også havde
medbragt pontonbådene. Anstrengelserne gjaldt først og fremmest de mange multer der var indrapporteret i ugens løb.
Havde to multer der huggede fluen uden at få ordentligt fæste - ærgerligt! Fangede senere tre mindre ørreder, en
hornfisk og en skrubbe på en nandu-rejeflue. Aftenen blev utrolig smuk med solnedgang, havblik og masser af springende
opgangsørreder, der desværre ikke lod sig friste.... Da vi kl. 23.00 sejlede mod land mødte vi "natholdet" i form af en
mand der skulle ud at sætte garn i "sækken". Den driftige svend var færdigt med sit forehavende godt en halvtime efter.
Jo her er er virkelig tale om en "fritid af værdi" som det lyder i fritidsfiskernes slogan. Jeg fik et foto af garnfiskerens bil
og nummerplade og har naturligt vis anmeldt episoden til fiskerikontrollen.
65. 22-07-04. Bredningen. Vejret var lumret uden en vind. vandstanden var moderat og faldende. Allerede i andet kast
huggede en mægtig rudskalle. Så blev det til en gedde på et par kilo og igen et flottere eksemplar på omkring de tre kilo.
I kanten af nogle åkander inhalerede en pæn aborre fluen. Turen blev afsluttet med en ca. fire kilos gedde, der i to
omgange gik til fluen. Lene der havde været i KBH havde glemt husnøglen og så gjaldt det om at være hjemme senest kl.
20.00. Rudskalle på guldflash flue
64. 19-07-04. Mølledammen. For en gangs skyld pænt aftenvejr som jeg benyttede til en tur i Mølledammen. Fiskede med
#3 stangen og søsatte pontonbåden. Det blev til tre fornøjelige timer med 5 ørreder der blev genudsat efter at have set
mig dybt i øjnene.
63. 18-07-04. Randers Fjord Udbyhøj Syd. Lene tog med for lidt havudsigt og afslappende læsning. Jeg satte pontonbåden
i og roede ud i "sækken". Vandet var stadig stigende. Umiddelbart da jeg nåede frem så jeg en flok jagende hornfisk og
nogle multer der fouragerede et eller andet på, eller lige under overfladen. Det viste sig at der var masser af multer i
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hele området, men desværre blæste det samtidig op. Nåede dog at forfodre med lidt pølsebrød og så da også mindst en
multe ta' for sig af brødet på overfladen. Fik endelig et hug på CDC-Nandufluen, men desværre holdt multen sig ikke
længere end ca. 15 sekunder på fluen. Fik et par hornfisk og en ørred lidt over målet lige efter at vandet var vendt. Da
jeg kom ind til bilen efter små fire timers fiskeri, viste det sig at Lene havde haft et sandt mareridt som følge af myg,
bremser og små sorte irriterede tordenfluen.
62. 17-07-04. Randers Fjord, Udbyhøj. Formiddagstur i stigende vand. Ville prøve om jeg kunne spotte og fiske til nogle
multer. Så enkelte, der dog blev skræmt. Havde et par hornfisk og et ørredtilbud. Tog hjem da det begyndte at blæse
op.
61. 16-07-04. Glenstrup sø. Den megen vind og lille mængde sol har været godt for søen der er sjælden klarvandet. Inden
langs kanterne svømmer mægtige stimer af årsyngel. Lidt længere ude stimer af mindre aborrer. Jeg ser kun få gedder,
men fanger to mindre på mellem 1,5 og 2 kg. Water Otten er uundværlig!
60. 08-07-04. Rena. Startede med at køre Bjarne og hans pontonbåd op til hængebroen – en tur på næsten 25 km. Der er
god gang i klækningen af forskellige døgnflue- og vårfluearter. Ørrederne ringer i midten af Rena så mon ikke Bjarne har
gode chancer? Henter Frank på Holmbo Camping og køre til Rødbroen, hvor vi fisker et par timer og hvor vi fanger og
genudsætter et par ørreder hver. Har pumpet Water Otteren op og vil forøge lidt fiskeri i deltaet opstrøms
campingpladsen. Indtil videre har vi ikke set noget til Bjarne – han må være sulten. Vi har koteletterne på panden.
Aftenen byder på et gigantisk orgie i spindere, duns og vårfluer af forskellige arter. - Pontonbådene er rigget til og da vi
er i god tid vil jeg prøve lykken, først med lidt geddefiskeri. Ser et par stykker sole sig over rankegrøden, men ingen går
til biddet. Henter tørfluegrejet og sejler ud til en strømrende foran en lille ø. Her ringer en fisk, som skulle vise sig at
være en mindre ørred. Ser en større fisk tæt på modsatte bred. Sniger mig ind på kastehold. Fisken er oppe to-tre gange
og holder så en pause på 5 – 10 minutter – er så oppe igen. Får en stribe kast, men frister ikke kilos ørreden, som jeg nu
kan se det er. Efter en god time ror jeg tilbage til øen hvor det bliver til endnu en mindre ørred i strømrenden. Fiskeriet
er ved at dø ud samtidig med at temperaturen falder til ca. 6 gr. Bjarne Fries der har fiskes nogle hundrede meter
længere opstrøms, kommer nu driftende. På pontonbådens bagklap ligger en megafed 50 cm. stalling. Bjarne med stalling
i aftenlys.
59. 07-07-04 Gik opstrøms. Planen var kun at fiske til synlige fisk. I elvens mere rolige partier var der jævnligt stallinger
der tog insekter på overfladen - fisk der også tog fluen. Gik et par kilometer op til en mindre fos. I bagvandet fiskede jeg
med nymfe og landede og genudsatte 5 ørreder – største ca. 35. cm. Frank havde ikke kunne stå for fristelsen og havde
tonset portionsstallinger, der selvfølgelig alle blev genudsat. Rart at komme tilbage til bilerne og nyde en kold øl til synet
af en stor flot elgtyr der krydsede Glomma. Efter aftensmaden lånte jeg Bjarnes pontonbåd for at krydse elven og prøve
nye græsgange. Fandt en plads med ”fladt-vand” og ringende fisk. Jeg havde aftensolen i ryggen og kunnne gang på gang
glæde mig over synet når en stallling med lynets hast steg til min CDC Rakelhane. Det blev her til 2 ørreder og 8 stallinger
inden turen retur til bålet, whiskyen, Frank og Bjarne. Mens vi nød stilheden og den nordiske aften, viste en stalling sig
godt 3 meter fra bålet, der efterhånden var blevet en bunke rødglødende trækul. Endnu engang og endnu engang ringede
stallingen. Frank ”Sitting Bull” havde sat sig til at sove på sit forsæde, blev vækket da jeg i sandaler og fibertøj fandt
fluestangen frem. I fjerde kast var der fast stalling. Bålet var perfekt og vi havde igen fået lidt appetit, så ca. et minut
efter landingen lå stallingen sikkert på grillristen. Skelet med hoved blev nænsomt genudsat til mågerne. Har var det for
en gangs skyld: Catch, Eat & Release. Bål stalling. Frank "Sitting Bull" Oksborg valgte endnu engang forsædet...
58. 06-07-04. I silende regn pakkede vi og kørte til Rena for proviantering og køb af nye fiskekort. Bjarne kendte fra en
tidligere tur en smukt beliggende lejrplads ved Glomma, ca. 4. km nord for Rena. Jret var klaret op, men der blæste nu
en til tider strid nordlig / nedstrøms vind. Enkelte døgnfluer klækkede og jeg så en del fisk ringe på en strækning med
blankt vand opstrøms lejrpladsen. Desvære missede jeg alle tilbuddene, men så til gengæld en ørn. Frank og Bjarne
havde begge fanget fisk – Bjarne et par stykker der kom på bålet. Aftenfiskeriet bød på første gang ringende fisk i det der
både var vårfluer og døgnfluer i et begrænset antal på overfladen. – dejligt igen at fiske til ringende fisk! Regnbue og
fiskestemning Snart er der serveret
57. 05-07-04. Atna. Dagens fiskeri startede med at Frank skulle forsøge sig med et drift i pontonbåden. Jeg kørte ned til
opsamlingspladsen ved motorbanen, hvor jeg havde en halv times fiskeri hvilken gav to stallinger på ca. 40 cm. Frank, der
ikke er familiær med pontonbåd var kun tre kvarter om at tilbagelægge den 6 km lange strækning. Frank havde også
fanget et par stallinger. – Jeg kørte Bjarne godt 15 kilometer opstrøms for Atna. Pontonbåden skulle søsættes og der
skulle fiskes nedstrøms. Eftermiddagen valgte jeg med lidt opstrøms ”lomme-fiskeri” hvilken gav en del mindre ørreder
og stallinger. Frank ville binde fluer, men faldt vist i søvn. Efter godt fire timers drifting, over enkelte strækninger med
heftig white water ankom Bjarne til lejren. Turen havde været fantastisk og havde også givet fisk. Atensmaden stod på
pølser og potatmos med gresløg… Jeg sluttede dagen med lidt fluebinding. Lille mand stor elv Frank binder fluer
56. 04-07-04. Kørte op til Atna hvor vil slog lejr og fik et ( nogen si'r nødvendigt) bad. Fortsat fint vejr. Bjarne Fries har
sin white water rated pontonbåd med. Bjarne skal selvfølgelig have første drift nedstrøms til motorbanen – ca. 5 km.
Bjarne starter fra campingpladsen og jeg kører bilen til opsamlingspladsen, hvor jeg i ventetiden fisker 5 ørreder og en en
enkelt stalling. Da Bjarne godt halvanden time efter ankommer er han helt høj af oplevelserne i den stærke strøm. Og
sandelig er det også blevet til nogle pæne fisk, bl.a. en ørred som skal indgå i aftenmåltidet. Jeg har fornøjelsen af
næste tur i pontonbåden. På strækningen afløser det ende stryg det andet. Selv på de mest storstenede og strømfyldte
strækninger er det overraskende let at håndterer pontonbåden - et fiskeri som jeg vil betegne som vanedannende...
Fiskeriet foregår med en stor tørflue der placeres over det jeg anser som sikre standpladser. Der er jævnligt fisk på fluen,
bl.a. en 47 cm stalling. Der er lagt op til fiskefestmåltid! Se Bjarne i pontonbåden Henrik med stalling i pontonbåd Frank
med stalling
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55. 03-07-04. Mødte som aftalt Bjarne Fries i Rena by. Efter lidt proviantering og en snak med Staffan om fiskeriet,
klækningerne og andet vigtigt, gik turen nordpå til Koppang. Her ville vi prøve Glomme. Blev til lidt stallinger og ørreder,
mest små. Dagens største stalling målte jeg til ca 35 cm. Inden genudsætningen. Dejligt at være ved den klarvandede elv.
Bekræftende at iagttage den store mængde yngel. Aftenfiskeriet afslørede kun en mindre overflade aktivitet. Fangede
igen flest små-stallinger- største fisk fisk var her 30 cm. Kom til at tænke på at det i år var tyve år siden jeg første gang
besøgte Atna og Glomma. Se lejren og at der er kød til Bjarne
52. 28-06-04. Villestrup Å. Fyraftensfiskeri efter et heldagsmøde i Hadsund. På trods af dagens heftige regnbyger var åen
krystal klar. Desværre var der ingen klækninger eller nævneværdigt med insekter på overfladen. Så et par mindre ørreder
ringe og fiskede til en ca. 40 cm. bækørred, der dog blev skræmt da fluen i den hårde vind blev forkert placeret.
51. 27-06-04. Bredningen. Sammen med Frank Oksborg, der tog turen i flydering. Det blev til kontakt med 8 gedder,
hvoraf 6 måtte en tur ind og "holde i hånd". En aborre kunne heller ikke modstå min guldflash-flue. Se Henrik Leth med
gedde.
50. 26-06-04. Udbyhøj Syd. Kl. 11.30 var Lars Pedersen i telefonen... Vejrudsigten løb på jævn vestlig vind, så hvorfor
ikke benytte sig af chancen til nogle timers fiskeri. Vandstanden var høj og vandet stigende. På vejen ud så vi en flok
multer fouragere i det lave vand. Fiskene blev dog skræmt. Det blev ialt til 5 ørreder og en enkelt hornfisk. Se Lars
Pedersen med ørred Se Henrik Leth med fjordørred.
49. 25-06-04. Udbyhøj Syd. Morgen/formiddagstur. Herligt med en feriefridag... Godt med vind- og vandtæt beklædning!
Fiskene gik til biddet da vandet begyndte at stige. Ternerne var også på vingerne og styrtdykkede konstant efter
fjordrejer. På en nandu-rejeflue blev til en del hug og et par ørreder på 48 og 50 cm., samt et par mindre hornfisk. Se
morgenens fangst
48. 13-06-04. Randers Fjord, Udbyhøj. Var ved fjorden 03.30. Vandet var stigende og vinden var lidt mere frisk end den
svage vind som vejrudsigten havde stillet i udsigt. Så en del ørreder springe og fik da også en enkelt tyksak på ca. 45 cm.
Fangede også nogle hornfisk. Endnu en gang konstaterede jeg ulovligt satte garn! Udbyhøj nord og syd Brandmand
47. 10-06-04. Mariager Fjord. Fyraftensfisketur sammen med Frank Oksborg. Startede ved Hadsund hvor vandet var
brunfarvet og hvor vi i løbet af en times fiskeri blot så en enkelt fisk. Kunne til gengæld nyde de smukke strandenge med
masser af gøgeurt i blomst. Kørte efterfølgende til Kongsdal hvor vi hver fik og genudsatte et par ca. 45 cm. smækfede
fjordørreder.
46. 08-06-04. Gudenåen - fyraftenstur. Vandet stod høj og var klart. Rankegrøden svajede i den kraftige strøm - utroligt
så smuk! I strømrenderne fouragerede mægtige stimer småfisk, men desværre blev det ikke til gedder i de to timer jeg
fiskede fra pontonbåden på strækningen opstrøms motorvejsbroen.
45. 06-06-04. Fornæs. Stod op 02.45. På denne årstid foretrækker jeg fiskeriet i de tidlige morgentimer.... Torskene var i
nattens løb blevet endnu mere bidevillige, men absolut ikke større. Ærgerligt at det i dag er næsten umuligt at fange en
anstændig torsk! Så et par ørreder og fangede en undermåler. Bjarne Fries fangede et smuk søvlblank fisk på strækningen
mellem fyret og Kragenæsset. Et par natfiskere vi talte med havde ikke haft held. Se Bjarne med Fornæs ørrede
44. 05-06-04. Fornæs. Sammen med Lene, Hanne og Bjarne. Forsøgte os inden aftensmaden... Prøvede at fiske hornfisk
på tørflue og fik dem da også til at tage den røde Rackelhane i de perioder solen var fremme. Efter grillmad og hygge
med pigerne tog vi atter plads i pontonbådene. Aftenen afslørede et par enkelte havørreder, der sprang og vendte sig i
overfladen uden at ville tage fluen.... Da solen var gået ned kom der gang i småtorskene ligesom Bjarne fisk en enkelt
lille sej. Fangede også nogle små smukke fisk som jeg ikke kender. Måske nogen kan hjælpe? Gik til ro ved midnatstid. Se
billede Har fået bl.a. følgende forslag: Rødnæb, Havkarusse...
43. 04-06-04. Dokkedal. Sammen med Bjarne Fries. Var klar til fiskeriet ca. 04.30... Vandet var stigende - kraftigt. En del
fisk viste sig i overfladen, dog uden at tage fluen. - Vi kunne se at der var godt garnbroderet i hele området. En (fritids)
fisker i flou-rød uniform i en blå jolle med nr. A34 røgtede således flere kilometer garn sat i indløbet og i den lave
sydgående rende. Vi kunne se at der blev til en del døde skrubber, som blev smidt over bord (sikket et spild af liv). Om
den ihærdige garnfisker fik ørreder eller multer, som sikkert var målet, eller hvor mange kunne vi ikke se. I løbet af ca. 5
timers fiskeri blev vores fluer blot taget af et par enkelte hornfisk. Ellers en smuk morgen når vi ser bort fra
garnoplevelsen.
42. 31-05-04. Villestrup Å. Har aftalt en å-tur med Jesper og Morten fra København. Først skulle der hentes gæstekort og
turen gik gennem smukke Himmerland. Åen løb krystal klar i den smukke ådal. Ørrederne kunne ses over den lyse bund.
Enkelte fisk afslørede sig ved at tage et insekt på overfladen. Hovedparten af menuen består af nymfer og andet
næringsrigt undervandskravl. Kunsten er, at se fisken før end den ser dig og så placere en tørflue inde for ørredens
synsfelt. Det lykkedes i løbet af et par timer tre gange for mig selvom jeg må indrømme, at der skal lidt mere sight-fiskeri
til før en jeg bliver helt skarp. Der var også fisk til Jesper og Morten. Jesper havde bl.a. fornøjelse at fiske ti en større
regnbue (steelhead) der efter hugget tog et langt og voldsomt nedstrøms udløb. Lene var med på "tvungen" afslapning og
dagen sluttede med en god middag på Hadsund Færgekro - herligt! Morten fisker opstrøms - parti fra Villstrup å
41. 30-05-04. Holsted Å. Kørte rundt med Bjarne Fries som guide. Holsted Å så indbydende ud og vi besluttede at gøre et
forsøg her. Nedstrøms broen var der et par fisk der tog insekter på overfladen. Jeg gik sammen med Frank Oksborg et par
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kilometer nedstrøms hvor vi satte os for at vente på klækningen. Desværre kom der heller ikke i dag gang i majfluerne på
denne lokalitet. Gik stille opstrøms og så først et forsigtigt take i en lomme på den modsatte side. Listede mig ind på
kastehold og satte en Sedge -flue på forfanget... I tredje forsøg var den der... en smuk bækørred på den rigtige side af de
40 cm inhalerede i overbevisende stil fluen.... Ca. 30 meter længere opstrøms så jeg endnu en fisk... en bækørred på ca.
38 cm. som også måtte en tur i nettet og fotograferes inden genudsætningen. Frank Oksborg ved Holsted Å Bækørred fra
Holsted Å inden genudsætningen
40. 29-05-04. Konge åen. Allerede fra morgenstunden viste vejrguderne sig fra den milde side. Desværre var der kun få
fisk i overfladen, sikkert som følge af en sparsom klækning Fiskede med en Griffin Gnat og fangede fem regnbueørreder
og tre bækørreder hvoraf den største målte ca. 40 cm. Aftenfiskeriet gav mig kun nogle mindre fisk inden jeg totalt
udmattet med mig på madrassen bag i bilen
39. 28-05-04. Konge åen. I forbindelse med årsmødet i Danske Fluefiskere, havde vi sat hinanden stævne på Foldingbro
Camping. Da vi ankom var det bidende koldt ligesom der blæste en god vind. Aften fiskeriet gav nogle tre ørreder og en
stalling. Se Frank Oksborg med bækørred
38. 23-05-04. Dokkedal. Morgen/formiddagstur. Sammen med Bjarne Fries og Lars Petersen. Vinden var frisk fra nord og
temperaturne i nærheden af 5 plusgrader! Vi fiskede det meste af tiden ved stigvand og kunne også konstaterer, at den
kraftige nordvind havde presset vand ind i Kattegat. Da vandet skulle til at falde skete der stort set intet mærkbart med
strømmen. Imidlertid var fiskene rimeligt samarbejdsvillige og det blev til i alt 8 ørreder og lidt hornfisk. 4 af ørrederne
var garnskadet... Se Bjarne Fries og Lars Pedersen
37. 22-05-04. Gudenåen ved Randers. Driftede i pontonbåden fra Fladbro til Randers. Vandet var klart og grøden står
højt. I Nørreåen har jeg fat i et par mindre gedder. Vejret skifter mellem heftige haglbyger og sol. Har et par tilbud i
Gudenåen inden et voldsomt hug da jeg er uden for den udvendige side af sivholmene umiddelbart opstrøms
Motorvejsbroen. Gedden starter med at stille sig dybt mellem åkanderne. Pludselig accelerere den i et hurtigt udløb. Så
sætter den kursen mod pontonbåden, der driver med strømmen. Efter et længere slagsmål kan jeg løfte fisken op på
kanten af båden og befri den for fluen. Jeg skønner vægten på gedden til at være mellem 8 og 10 kg. Se Gedde og guldflash-flue
36. 20-05-04. Gudenåen ved Randers. Sammen med Lars Petersen. Vi håbede på lidt læ i deltaet, men desværre blæste
det meteorologerne i udsigten havde kaldt jævn vind, direkte nedstrøms i kulingstyrke. Samtidig med at vi ankom
begyndte vandet at falde, hvilken ikke befordrede fiskeriet. Jeg fik først en gedde på 2 kilo. Efter en fortjent øl pause fik
jeg endnu en gedde på ca. 4 kg. - begge på en guld flash-flue. Billede af Lars i pontonbåd.
35. 14-05-04. Dronningborg Bredning. Jeg er ikke royalist så i stedet for globryllup, blev det til et par timer i Bredningen i
pontonbåden. Vandstanden var ekstrem lav og vinden frisk, så Bredningen "viste tænder". Det blev til enkelt gedde på ca.
4 kilo taget på en blank flash-flue.
34. 09-05-04. Randers Fjord, Udbyhøj. Sammen med Bjarne Fries. Vi satte pontonbådene i vandet og fiskede ved stigende
vand. Vores dejlige piger kom med bagværk og eftermiddagskaffe (ja, det er sådan vi gerne vil ha' det), hvorefter vi
fiskede videre i faldvand. Bjarne fangede et par hornfisk, mens jeg var heldig at fange tre ørreder og to mindre "horn". Vi
havde begge flere tilbud fra både ørred og især "horn". Arme og benmusklerne er godt brugte, ligesom solen og den friske
vind også har gjort sit til at vi med garanti får en god nats søvn! Se Bjarne med hornfisk.
33. 08-05-04. Vejle Fjord. Mathias skal have en lektion på fjorden, så vi satser på hornfisk. Desværre er vandet ved
Rosenvold så farvet at fiskeri er umuligt. Ved Fakkelgrav er der derimod en rimelig sigtbarhed og vi ser da også lidt
hornfisk, der dog kun smånapper til fluen. Har fat i nogle mindre ørreder (smolt) inden Frank og Mathias i fællesskab
lander en målsørred. Se billedet af Frank og Mahias
32. 07-05-04 "Søen". Formiddags/ middagstur. Trængte () til at få luftet fluestangen og så er det godt med et let
tilgængeligt fiskevand... Vandet i søen er stadig brunfarvet af kiselalger, men vandpesten, er godt hjulpet af milliarder af
dafnier, i god vækst. Om godt en måned er vandet så klart, at bunden kan ses på 5- 7 meter vand - utroligt! Fiskede i ca.
2 timer og fangede og genudsatte 3 velproportionerede ørreder, der alle tog en snegleimitation (påfugl og brunt, blødt
hacke). Se billedet af velproportioneret ørred
31. 02-05-04. Udbyhøj Nord. Var ved fjorden samtidig vandvendingen og optrækket til en gigantisk tordenbyge. Startede
"Gammeldybet" hvor en ørred på ca. 45 cm. pludselig viste sig i overfladen og efterfølgende tog fluen og præsenterede sig
med et par meter høje spring - et flot syn!. Tog efterfølgende ud på kanten af sejlrenden, hvor 2 ørreder i samme
størrelse var så løst kroget, at de i løbet af kort tid fortjent genvandt friheden. Fangede efterfølgende et par hornfisk og
sluttede med endnu en ørred midt i fyrrene. Dejligt med en fisketur efter den hektiske 1.maj dag. Fangsten - Randers
Fjord ved Udbyhøj
30. 30-04-04. Mariager Fjord ved Bilfragmenteringen. Eftermiddagstur. Et par timers fiskeri gav en enkelt pæn hornfisk og
en lille ørred. Så og mistede flere hornfisk. For øvrigt første gang at jeg har fanget "horn" i april på Mariager.
29. 25-04-04. Udbyhøj Syd. Forsøger med lidt pontonbåndsfiskeri, i første omgang ved slutningen af perioden med
faldende vand. Om det er vinden eller andre forhold der er årsagen, så sætter det ind med en stigning på ca en halvmeter
vand i løbet af to timer - ja, så er der vandbevægelse! Har fat i et par enkelte undermålere og ser en lidt større fisk.
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Slutter ca. klokken 13.00.
28. 24-04-04. Sammen med Bjarne Fries, Flemming Dam Nielsen og Morten Bundgaard er det planen, at vi skal
pontonbådsfiske med den indadgående strøm fra Udbyhøj Havn til Stenrevet og efter vandvendingen kl. ca. 15.30 fiske i
fladvandet returnerer til havnen. Vejret er fantastisk - næsten ingen vind og sol fra en skyfri himmel. Spændende at se på
fjordbunden, der afsløre en god bestand af skrubber, men desværre stort set ingen ålegræs. Det burde der være...
Ørrederne er der, men er absolut ikke ej i biddet. I stedet følger fiskene fluen for roligt igen at vende. Og så sidder man
med en følelse at være få centimeter fra et godt hug! Bjarne Fries fanger for øvrigt sin første pontonbådsørred på turen
mod revet.... Vi ankommet til revet i god til inden vandvendingen. Tiden bruges til en middagslur i græsset. På vejen
retur til havnen, i faldvandet, fanger jeg 3 ørreder på omkring målet. Får samtidig en melding fra Frank Oksborg, der
fisker i "Sækken" om, at årets første hornfisk er landet. Maven knurre og ansigtet er godt "solet" - grillen kalder!
Afslapning på Stenrevet
27. 23-04-04. Det er tid til Randers fluebinder Laugs årlige træf i Erik Rasmussens sommerhus i St. Sjørup. Foran er der
tre dages fiskeri og råhygge.... Starter om eftermiddagen ved "sækken" Udbyhøj Syd. Vandet er netop vendt og fiskene
skulle vise sig at være i biddet. Fangede fra pontonbåden 5 havørreder - største på godt 50 cm. Flemming Dam Nielsen
med ørred Se Henrik Leth pontonbåd med 2 ørreder
26. 18-04-04. Simested Å ved Hvilsom. Var alene ved åen hvor der var en meget frisk nedstrøms vind og kun få døgnfluer
(Bäetes Rhodani) på overfladen. Gik opstrøms til slutningen af foreningsstykket og nød synet af resterne efter vinterens
gydebanker - hvor der er sten og ral, er der gydning! Så kun et par enkelte fisk ringe og fik med besvær (modvinden) en
enkelt til at tage CDC fluen. Men jeg sneg mig ind på fisken kom en flot buk ud af skovbrynet for at græsse i engen. På
vejen retur så jeg endnu et par fisk der måtte have tørfluen præsenteret nedstrøms med et rullekast. Så her et par
enkelte svaler. Fangede og genudsatte 3 mindre, men flotte bækørreder.
25. 13-04-04. Randers Fjord. Fyraftensfiskeri på Stenrevet sammen med Frank Oksborg. Vi var på revet ca. 16.30. Vandet
var stadig stigende. Jeg lagde ud med en fin fed fisk på 42 cm. og en undermåler. Så var det ølpause - vi afventede
vandvendingen kl. 18.00... Vinden har nu lagt sig og fjorden ligger blank, da vi - i det nu svagt faldende vand genoptager fiskeriet. I et af mine første kast "forskrækker" fluelinen en fisk... På lavt vand, få meter fra revet kommer
hugget - en ørred på 58 cm. Endnu et par kast og der igen bud efter fluen.... Denne gang af en ørred på 54 cm. Alle fisk
tog en Nandu rejeflue... Frank fangede denne gang en smolt Se den glade fanger med 3 fisk
24. 12-04-04. "Søen". Efter nogle kasteøvelser på græsset under instruktion af Frank Oksborg og undertegnede, skulle
Mathias prøve sin nye fluestang. På trods af flot forårsvejr, var fiskene kun så småt i biddet. Tudseæggene, der for få
dage siden lå i tætte bræmmer langs kanten, var næsten forsvundet - ædt? Det blev kun til en enkelt - en ca. 2,5 kilos
ørred, der inden jeg genudsatte den, leverede en fornem fight med masser af spring og lange udløb - jo baglinen er der
endnu! Mathias fik masser af kaste og fiskeøvelse og er med garanti at finde blandt morgendagens dygtige fiskere. Se
genudsætning af ørred. Se Frank instruerer Mathias i kast med flue Se velkonditioneret ørred - er den fyldt med tudseæg?
23.-10-04-04. Mariager Fjord ved Hadsund. Sammen med Lars Pedersen (ja, det var længe siden, men Lars har haft gang i
en ombygning og en tur til NZ.) Vi startede fiskeri på langs af sejlrenden for at fiske ind i det mere stille og produktive
lergravsvand. Jeg havde her et enkelt tilbud, men ellers mærkede vi intet... Da Bjarne Bleicken ankom fik Lars imidlertid
gang i sagerne og kunne i en strømrende fange 7 flotte ørreder. Jeg havde blot endnu et enkelt tilbud.... Typisk for
årstiden. Fiskene er samlet på hotspots... Se Lars og Bjarne med fisk
22. 07-04-04. "Søen". Eftermiddagstur. Selv om vandet er vinterbrunt var sporene efter foråret tydelige. Dansemyggene
var på vingerne og i det lave vand lå der store mængder tudseæg. Et par timers fiskeri gav mig mulighed for at
motionerer nogle ørreder som jeg tydeligvis kunne se var kommet godt gennem vinteren. Se ørred fra søen
21. 04-04-04. Mariager Fjord ved Skellerup. Med gode vindstød fra vest og sydvest fandt jeg læ under bakkerne. Nogle
timers eftermiddagsfiskeri gav 4 ørreder heriblandt en på 66. cm. Alle fisk fanget på en Nandu. Se stemningsbillede fra
strækningen Se halepartiet fra ørreden (manglede lige en fotograf til portrættet).
20. 03-04-04. Mariager Fjord, Ajstrup. Fiskede sammen med Steen Ulnits i faldende vand og frisk sydøstlig vind. Trods
flere timers hårdt arbejde med fluestangen blev det ikke til fisk. Derimod kunne vi følge en landmand i gang med en
grundig kunstgødning af standengen - så der er "sat over" til sommerens iltsvind og fiskedød! Ellers Kunne vi nyde synet af
de nyudsprungne blå anemoner samt ikke mindst glæde os over nogle tydelige odderspor i den lerede strandkant.
19. 30-03-04. Ebeltoft Vig. Kom fra fra færgen og havde et par fritimer.... Så eller mærkede desværre ingen fisk.
18. 28-03-04. Mariager Fjord ved Hadsund. havde sammen med Bjarne Fries aftalt at der skulle fiskes fra pontonbåd og at
vi skulle prøve at modificere en Flexi-stripper til pontonbådsbrug. Fiskede omkring Mågeøen og Lergraven. Fangstmæssigt
blev det til to ørreder hvoraf den største målte 42 cm. Mavesækken viste sig at være tom!
17. 25-03-04. Randers Fjord ved Voer. Havde lige en time inden næste job.... Startede med en nedgænger på ca. 45,
derefter en blank undermåler på 35 cm., for at slutte frokostpausen med endnu en nedgænger på ca. 55 cm. Vandstanden
var høj, men faldende. Lille sigtarhed. Se Henrik Leth med nedgænger.
16. 21-03-04. Mariager Fjord ved Hadsund. Ankom sidst på formiddagen. vandstanden var omkring en halvmeter over
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daglig, og vinden var frisk fra vest. Fiskede et par timer og havde et enkelt tilbud. Så ikke noget til børsteormene. Fem
andre fiskere dukkede op - vinden afskrækker åbenbart ikke mere områdets ihærdige fluefiskere.
15. 16-03-04. Randers Fjord - "Sækken-nord". Eftermiddagstur. Et par timers fiskeri gav en enkelt nedgænger på 58 - 60
cm. Fisken, der var blank, men slank blev selvfølgelig genudsat med den besked: "At vi har en aftale i maj!".
14. 13-03-04. Fluebinding i Aalestrup. Ja. der blev ikke fisket, men derimod bundet fluer i den helt store stil. Se Anders
Ovesens vinderflue med den stolte fader i baggrunden. Se dagens fluer. Se debutanten Mathias binde fluer
13. 12-03-04. Mariager Fjord. Frisk til hård vind fra østlig retning gjorde det næsten umuligt at finde læ. Kørte til
Katbjerg Odde hvor jeg fiskede et par timer vest for odden. Havde et enkelt tilbud, men ingen fast fisk.
12. 07-03-04. Kørte først til "sækken-nord" ved Udbyhøj. Frank Oksborg havde her et par tilbud inden vi tog turen gennem
det smukke landskab der deler Randers og Mariager fjorde. - Fiskede et par timer i Mariager inden jeg havde en fisk, der
vendte efter fluen, for i næste kast kroge sig selv på kort line. Havde endnu nogle tilbud inden vi stoppede. Ørreden på
45 cm. havde nogle små hundestejler i maven. Se Henrik Leth med fjordørred og flexi-Stripper
11. 04-03-04. Mariager Fjord. Et hul i kalenderen gav mig mulighed for et par timer på fjorden. Kørte til "Salten" hvor der
imidlertid var andre lystfiskere. Kørte derefter til Hadsund hvor jeg havde fjorden for mig selv. Efter godt 2 timers
koncentreret fiskeri skete der noget. Først et kikset nap i fluen... så i næste kast fast fisk - en 48 cm. blank skønhed.
Næste kast til samme position var der igen fisk - denne gang en nedgænger på ca. 50 cm. Endnu et kast gav igen fisk. Igen
en nedgænger på ca. 55.cm. Typisk vinterfiskeri - fiskene klumper sig sammen! Se blank vinterfisk på 48 cm.
10. 29-02-04. Kørte sammen med Frank en tur til Vive ved Mariager Fjord. Godt tre timers fiskeri gav blot en enkelt blank
undermåler, mens Frank måtte nøjes med et hug. Fik også lejlighed til at prøve den færdige Flexi-Stripper, der fuldt ud
lever op til forventningerne og som jeg spår bliver årets hit blandt fluefiskere. Snakkede for øvrigt på hjemturen med
Bjarne Fries, som også var ved fjorden og netop havde fået kontakt med en flok multer.
9. 21-02-04. Gudenåen ved Randers. Satte pontonbåden i ved kajakklubben og satte kursen opstrøms. Imponerende så flot
det nye vådområde Vorup Enge er set fra pontonbåd. Ud over fuglene som allerede har taget området i brug, er jeg
sikker på at de nu oversvømmede enge også vil forbedre vandmiljø og fiskeri. Fangede for øvrigt 2 gedder. Se pjecen om
det nye vådområde midt i Randers.
8. 15-02-04. Gudenåen ved Motorvejsbroen. Det blev til tre gedder til hver - alle mindre hangedder. Hunnerne var
åbenbart ikke i biddet på den smukke solfyldte februar dag. Se Frank med gedde.
7. 14-02-04. Mariager Fjord. Fjorden lå blank og indhyllet i tåge. Jeg gik ind i bugten mens Frank forsøgte sig på spidsen.
Få meter fra land, på mindre end en halvmeter vand ser jeg pludselig en fisk bryde overfladen. Forsigtigt lister jeg mig
ind på kastehold - fluen ta's voldsomt i første kast. Det viser sig at være en flot hanfisk, med krog og stadig ikke
udleget... Vi ta'r et par billeder og sætter den ca. 65cm store ørred retur. Flere fisk viser sig og jeg fanger endnu en
ørred på ca. 45 cm. Se Henrik Leth med stor hanfisk
6. 08-02-04. Mariager Fjord ved Hadsund. Hentede Frank 10:15 og var ved fjorden kl. ca.11.00. Startede med en
nedgænger på godt 60 cm., for godt et kvarter senere at kroge en utrolig smuk overspringer med havlus omkring
haleroden. Frank fangede en nedgænder på ca. 45.cm. Se Henrik Leth med overspringer.
5. 01-02-04. Først det årlige tillidsmandsmøde i Randershallen.... efterfølgende var Frank Oksborg med på en tur til Voer
hvor vi fiskede et par timer i kraftig stigvand og mellem isflager. Selvfølgelig blev det ikke til fisk, men derimod til
brunkål adlibitum på Skytten - bugen er så sandelig blevet spændt ud!
4. 25-01-04. Sammen med Frank Oksborg. Vi startede fiskeriet ved Fjellerup-revet - først var der en enkelt sæl, som efter
kort tid blev suppleret med to artsfæller. Utroligt som de er nysgerrige... Vi kørte derefter til strækningen ved
Fyrbakken, hvor vi heller ikke havde fiskekontakt.
3. 18-01-04. Temperaturen viste - 6 grader og billåsen var frosset. Kørte sammen med Frank Oksborg til Stenrevet hvor vi
fiskere godt 1,5 time i faldvand. Frank havde et enkelt hug - ellers var det meste en nysgerrig sæl der fulgte os. Kørte
derefter til Voer, hvor der heller ikke var fisk. Is i øjerne og kolde fingre satte en stopper for vores anstrengelser. Se
Frank Oksborg på Stenrevet Se Frank's Polar Magnus.
2. 11-01-04. Mariager Fjord. Kørte til Ørnedalsbugten for at konstatere massivt isdække. Kørte derefter til Katbjerg Odde
hvor det blev til et par hug og en nedgænger på ca. 50 centimeter. Se nedgænger inden genudsætningen.
1. 10-01-04. Randers Havn. Fiskede et par timer i den yderste del af havnen. Stadig lidt is i det blinde løb. Så et par
gange isfuglen ved bilskrot bunken og funderede.... Havde sat forventningerne til aborrer og sandart, men måtte nøjes
med en fredet "grønlænder på godt fyrre centimeter. Pontonbåd i vintervejr
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