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Fisk & Fangst i 2007 - 10 år med fiskerapporter!
Fisk & Fangst i 2006

127. 30-12-07. Randers Fjord, Dronningborg Bredning. Sammen med Ivar Thordal og Peter Eskildsen. Ivar kom forbi med rundstykker og
snak kl. 10.00 hvor efter vi kørte til fjorden for at mødes med Peter, der var startet en times tid før, og allerede nu havde faget de
første gedder. Til at starte med havde Peter mest held og han tog endnu et par gedder inden vi kom rigtigt i gang.... Fangede 5 gedder,
blandt andet en rogntung hun på ca. 8 kilo. Sjovt at fiske gedder i mildt solrigt vintervejr med lyden af nytårsfyrværkeri baggrunden.
Gedde på flashflue Peter og Ivar fisker
126. 29-12-07. Mariager Fjord, Katbjerg Odde. Mødtes kl. 10.00 med Ivar Thordal, der netop har investeret i pontonbåd. Som jeg havde
forudset, var der på trods af den meget friske sydvestlige vind rimelig læ langs stranden på den østlige side af odden. I et af de første
kast huggede en mindre ørred flue. Selv om fisken var dog kun kroget et kort øjeblik, gav hugget god optimisme. Efterfølgende fiskede
vi begge intens, og det blev til et par yderligere hug og en fast fisk til hver af os. Kørte på vejen hjem forbi Østerkær Bæk for at kikke
efter evt. gydeaktivitet. Desværre er der heller ikke i år den store aktivitet i den ellers fine bæk, som for mindre end et årti siden altid
var gennemgravet af gydende søørreder, når jeg kikke forbi her omkring årsskiftet. Ivar Thordal og pontonbåde ved Katbjerg Odde
125. 26-12-07. Mariager Fjord. Fiskede det meste af dagen i yderfjorden uden at se eller mærke noget til ørreder eller andre fisk. Det
gode vejr, gæs og mange andre fugle, samt en sæl, der fulgte mig det meste af en time kompenserede for ørredernes manglende
julestemning. Billeder fra Mariager Fjord
124. 22-12-07. Djursland, Fjellerup/Skovgårde. Vandtemperaturen målte jeg til tre grader - luften til minus 3. Søsatte pontonbåden for
enden af Fyrbakkevej og fiskede tæt under land til jeg nåede et pænt stykke forbi FDM campingpladsen alt i mens jeg blev fulgt af et
par nysgerrige sæler. Retur fiskede jeg på ydersiden af revlen og så uden at se eller mærke fisk.
123. 15-12-07. Djursland, Gjerrild. Var fremme og fiskeklar ved ellevetiden. Med havblik, masser af fugle og kun bløde dønninger var
det en fornøjelse at sidde i pontonbåden. Så flere store stimer småfisk (tobiser?) mest i områder med lys bund. Observerede også et par
ørreder i overfladen, dog uden at få dem til at hugge. Fik dog to målsørreder på omkring målet som dog blev genudsat til en anden god
gang. Målte i øvrigt vandtemperaturen til fem grader. Blank ørred på juletræ Flere billeder fra Djursland
122. 14-12-07. Mariager Fjord. En hurtig eftermiddagstur i Ørnedalsbugten med pontonbåden gav ikke nogen kontakt til fjordens
ørreder. Da jeg kom hjem lå der følgende mail fra fra min ven Tommy: "Ja; det blev lige til en kort forfrossen tur til Mariager i dag.
Satte havestolen i ved Ørnedalen ved 9 tiden og smækkede bagklappen i bilen for at flytte lige over middag. Det med at forsøge andet
sted blev så kun ved tankerne, jeg ville hjem i varmen, det var da skide koldt at sidde i den havestol i dag. Den får nok lov til at blive
hjemme på hylden, for at vente på der bliver lidt varmere i vejret. Fluelinerne er da også helt umulige nu. Det er kun mit Rio
skydehoved og line der er til at have med at gøre på sådan en dag. Mine WF'ere leger fjeder stål og er helt umulig at få til at blive
liggende på pontonen, selv om jeg har lavet et pindsvin. Så den næste tid, bliver det neopren vaderne og lidt kystvandring, hvis jeg skal
til fjorden igen. Fisk,,,,, intet, så nogle forsigtige ringe på vandet et par steder i området og en lilleput der absolut ville svømme i zik
sak foran båden, da jeg roede ind". Mon ikke fiskene er lidt svære lige nu? Så da også selv kun en enkelt ørred vise sig i overfladen en
enkelt gang.
121. 08-12-07. Randers Fjord, Bredningen. Efter en uge med tre hyggelige julefrokoster gjorde et par timer i Bredningen underværker.
Oven på en uge med store mængder regn lignede vandet mere chokolademælk end fiskevand. Fiskede i kanalerne og fangede en enkelt
gedde på omkring tre kilo. Vinterstemning fra Bredningen
120. 02-11-07. Mariager Fjord. Flere havde fundet fjorden denne milde december eftermiddag. Selv om jeg tog en tur i pontonbåden
langs kanten i Ørnedalsbugten, blev det kun til en mindre blank fisk. Så for øvrigt heller ikke noget til, at de øvrige spinde og fluefiskere
havde fast fisk. Pakkede sammen i tusmørket lidt over fire og kunne her hilse på et par rådyr.
119. 25-11-07. Mariager Fjord ved Hobro. Lars Pedersen ringede og hentede mig kort tid efter for en hurtig formiddagstur. Med udsigt til
frisk vind eller kuling fra nordvest, valgte vi at parkere på lystbådehavnen og fiske i læ af bakkerne på fjordens nordside. Trods
intensivt fiskeri mærkede vi intet til ørreder.
118. 24-11-07. Mariager Fjord ved Hobro. Fiskede et par timer i Ørnedalsbugten uden at mærke eller se noget til fisk og snakkede med
et par andre, der havde gjort samme iagttagelse. Først da jeg var på vej ind og tæt på bilen var der pludselig fisk som også viste deres
tilstedeværelse i overfladen. Hurtigt blev til hug samt fangst af tre grønlændere, der blev genudsat. Målte vandtemperaturen til 4-5
grader. Min pontonbåd, is i græsset og bilen Grønlænder på juletræ
117. 23-11-07. Randers Fjord Bredningen. Havde et par timer, hvor jeg oplevede et imponerende vejrskifte fra klar solrigt til vådt,
blæsende og skyet. Oplevede også at vandet steg mere end 50 cm. Gedderne var ikke specielt i biddet så det blev blot til to fisk på
mellem 3 og 4 kilo. Geddespot i novemberlys Gedde på flashflue
116.12-11-07. Mariager Fjord. Havde en aftale med nogle tjekkiske venner der skal fiske i området de næste fire dage. Nattefrosten
bevirkede at jeg måtte i gang med isskraberen inden turen til Helstedbageren, hvor jeg blev mødt af en kold Torben Hansen, der med
roser og pjecer sagde go' morgen til de mange borgere. Ankom til mødestedet ved Bilfragmenteringen næsten samtidig med tjekkerne,
der havde kørt hele natten i camperen. Rundstykkerne og den varme kaffe gjorde lykke, og da solen samtidig havde skuet op for
varmen, var der lagt op til fiskeri. - Med en spejlblank og krystalklar fjord gjorde ikke ørrederne, i hvert fald de store, medgørlige. Tror
at vi alle fangede og genudsætte mindre ørreder, inden jeg ved middagstid blev ringet op og kaldt til KBH. Tjekkerne ved deres camper
med Mariager Fjord i baggrunden
115. 04-11-07. Mariager Fjord ved Hadsund. Nød den smukke efterårsdag sammen med Morten Valeur og Lars Pedersen. Morten fiskede
fra flydering, mens jeg fiskede fra pontonbåden. Så enkelte fisk i overfladen og fangede tilsammen 15 -20 mindre ørreder som vi
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genudsatte. Lars Pedersen kunne efter nogle flueskift lande dagens flotteste ørred på omkring 65 cm. Morten kunne ud over ørrederne
også tælle to fede efterårssild med under dagens fangst. Godt med lidt luft og lidt fiskeri inden det går løs med endnu en ugens intensiv
valgkamp. Se Lars Pedersen med dagens flotteste fisk Fluesild Min stang og en god fiskeplads
114. 27-10-07. Dan Borup, en af bagmændede til den nye geddeflue-ponbåds DVD, var med på lidt gedde-morgen-fiskeri i Bredningen.
Da vi ankom ved to-tiden var det diset og vindstille. Vi aftalte at drifte og fiske en tur langs sivene. I stor stil lagde jeg ud med at tabe
mine briller, og værre jeg kunne ikke se dem på bunden. Fik af en lille plastpose noget monofilline og min gabåbner lavet en
afmærkning. Nu kunne jeg så blot fiske og vente på mere lys…. Lystigt gik det. Snart havde Dan bid og så var det min tur. Fangede i
løbet af et par timer hver tre gedder. Dan fangede dagens største - et pragt eksemplar på + 10 kilo. Heldigvis brød solen gennem
tågebankerne så jeg nu kunne se mine briller ligge på bunden. Godt det kun var på lidt over en halvmeter vand. Dejligt med en fisketur
inden valgkampen til fordel for SOCIALDEMOKRATERNE og Torben Hansen for alvor går i gang!. Dan Borup med dagens største gedde
Videoklip med fight og gedde
113. 20-10-07: Mariager Fjord, formiddagstur. Kørte til Hadsund og tog en drifttur ud omkring den yderste lergrav. Fangede og
genudsatte 7 ørreder på mellem 35 og 45 cm. Efterår og fiskeoplevelser En af dagens fisk
112. 19-10-07. Bredningen, Randers Fjord. Første morgen i dette efterår hvor isskraberen måtte i aktion. Skulle dog først arbejde inden
jeg kl. 16.00 kunne søsætte pontonbåden. Fiskede et par timer i det skønne efterårsvejr og fangede en enkelt gedde på omkring 3 kilo.
111. 14-10-07. Mariager Fjord. Har de sidste par dage døjet med feber, forkølelse og ømme led. - Så var det ikke for en aftale med
Michael Hedensted fra Århus, var vej nok blevet hjemme under dynen. Vi kørte til Skellerup, hvor jeg kunne holde til omkring 4 timers
fiskeri. Udover den utroligt smukke efterårsdag blev det indtil jeg kørte hjem, kun til lidt mindre ørreder. (Michael ville tage et par
timer ekstra) Michael Hedensted Efterår ved Mariager Fjord
110. 09-10-07. Mariager Fjord - fyraftenstur. Kørte til Hobro for fiske lidt fra pontonbåden i Ørnedalsbugten. Fiskede et par timer og
havde udover lidt hug også tre smukke fjordørreder, som jeg genudsatte, i hånden. Blev lidt overrasket over at se enkelte små (3-5 cm)
rødlige børsteorm sværme i overfladen - andre der har set dette i efterårsmånederne? Fjordørred og flue
109. 07-10-07. Randers Fjord, Udbyhøj. var lidt i tvivl om hvor dagen tur skulle gå hen... Valget faldt dog på Udbyhøj, hvor jeg i det
smukkeste efterårsvejr søsatte pontonbåden. Nød synet af gæssene og de mange andre fugle der også holder af tilværelsen i
fjordmundingen. Fiskede i "Gammeldybet", der endeligt er blevet fri for de mange ruser... Det blev til 7 mindre genudsætter ørreder
inden jeg sluttede med en flot blank eksemplar på 65 cm. Henrik Leth med dagens største ørred
108. 05-10-07. Glenstrup Sø. Smuk eftermiddag hvor jeg satte pontonbåden i vandet i søens østende. Startede med tre geddehug, der
dog ikke resulterede i fast fisk. Oplevede derefter en flot ørred slubre nogle vårfluer i sig. Næste hug var en 4 -5 kilos gedde, der blev
hængende på fluen. Roede lidt rundt inden jeg på omkring tre meter vand kunne se en død, blank og mega stor helt ligge på bunden.
Jeg vil skyde på at helten var over 60 cm. Sluttede med en herlig gedde, lidt mere end dobbelt så stor som den første. Pontonbåden ved
Glenstrup Sø Flot velproportioneret Glenstrup Gedde
107. 30-09-07. Gudenåen ved Randers. Sammen med Lars Rasmussen og Torben Kondrup. Vi benyttede chancen for at søsætte
pontonbåden ved Stevnstrup for derefter at drifte og fiske strækningen mod Randers. Desværre havde gårsdagens og nattens store
mængde regn farvet åen, så vandet mest og alt lignede tynd chokolademælk. Vi fiskede og fiskede.... Først da vi sejlede ind i "Det
Blinde Løb", hvor vandet var klart, var der nogle gedder der viste interesse for vores fluer. Torben fik her en, jeg to og Lars havde et
tilbud... Ude i åen gik det med faldvandet rask mod Randers. Fangede her yderligere fire smågedder, inden vi ved Kajakklubben kunne
trække bådende på land og se tilbage på et dag med fiskeriet under middel, men ellers mange gode oplevelser. Gudenåen ved
Stevnstrup Lars og Torben Gudenågedde på flashflue
106. 23-09-07. Skåne, Blekinge. Ikke en vind, sol og en spejlblank Østersø. Søsatte igen pontonbådene fra havnen. Lagde ud med at
kroge en tre kilos gedde i en lille vig lige nord for indløbet til havnen. Det var i mit tredje kast – forhåbningerne til de næste timers
fiskeri, inden hjemturen, var tændt! Umiddelbart inden landingen slap gedden af fluen, måske et varsel om at fiskeriet ikke skulle leve
op til vores høje forvendtninger… Ellers blev til et formiddagsfiskeri, hvor det kun lykkedes for Frank Oksborg at lande en lille gedde. En
lille trøst var det imidlertid at 9 svenskere der fiskede med blink og woblere fra tre både heller ikke havde fangst. – Kan se tilbage på
nogle oplevelsesrige dage, hvor det sådan set blev til fisk nok, men hvor størrelsen til gengæld manglede. Vil næste gang lægge turen i
uge 43 og så håbe på at storgedderne er trukket ind på det lavere vand og er mere i biddet! Billeder på LiveSpace
105. 22-09-07. Skåne, Blekinge. Kørte til Torstaberge Havn og søsatte bådene. Jeg valgte sammen med Ole Jacobsen, Frank Oksborg at
fiske nord for havnen. Lars Rasmussen, Torben Kondrup og Thomas Sams startede med at fiskede syd for havnen i samme område som i
forgårs. Havde de første tilbud allerede ved havnemolen inden der kom gang i løjerne. De næste par timer blev det til 9 gedder, med
største på godt 6 kilo. Også Frank havde i dag held i med fluerne med fangst af 13 gedder med største på ca. 3 kilo. Ole havde også bid
og den tvivlsomme fornøjelse, at knække sin Zodiac stang under fighten af en stærk 6 kilos gedde - pinligt! - Sejlede efterfølgende ned
til en af øerne syd for havnen hvor vi spiste fælles frokost og evaluerede formiddagens fiskeri. - Da "sydholdet" ikke havde oplevet et
særligt intensivt formiddagsfiskeri valgte de øvrige at tage turen til området nord for havnen, mens jeg blev i området, hvor jeg i løbet
af eftermiddagen fangede fire gedder mere. Resultatet af dagens anstrengelser blev Frank (15) - Henrik (13) - Lars ( 7) - Torben (3 / en
på pupper) - Ole (2) - Thomas (1 mistet). - Efter den lange dag i den friske luft og rigelig motion af arme og benmuskler, var det super
velgørende at Eva kunne servere mørbrabøffer.... Billeder på LiveSpace
104. 21-09-07. Skåne, Blekinge. Efter et supergodt måltid morgenmad, kørte vi forventningsfulde mod fiskevandet. Startede i området
omkring det yderste næs, hvor der imidlertid var høje bølger og en god brænding. Kørte efterfølgende til en lille jollehavn hvor der var
mere læ. Jeg valgte her, at sejle ud mod de yderste rev, hvor store sten og masser af blæretang indikerede, at der her var mulighed for
fisk. Fangede i løbet af den næste time to gedder på omkring tre og fire kilo... Frank Oksborg ringede.... De havde fisket i den rolige
del af vigen uden at fange noget og ville gerne skifte sted. Ups! Da jeg kom ind og skulle til at lukke bilen op, var nøglerne ikke til at
finde nogen steder... Alt blev uden held gennemsøgt og det stod klart, at jeg blev nødt til at åbne bildøren med lidt snilde og et stykke
hegnstråd... Nøglerne må være smuttet ud af lommen i forbindelse med flueskift og geddefight - det er det der bare ikke må ske!
Heldigvis havde jeg en ekstranøgle i handskerummet og snart var vi på vej mod Torstaberget hvor vi også ville spise frokost. Der er
herfra langt til vandet, så vi Torben ned så han kunne fiske fra sin nye pontonbåden, mens resten af holdet valgte at vadefiske.
Resultatet af dagens anstrengelser blev 2 gedder til Frank Oksborg, 2 til Torben Kondrup, 1 til Lars Rasmussen, 1 til Ole Jacobsen og 2
til mig selv. Vendte hjem til Eva's kåldolmer kl. 18.00... Spændende om dynen letter... Billeder på LiveSpace
103. 20-09-07. Skåne, Blekinge. Sammen med Lars Rasmussen, Torben Kondrup, Ole Jacobsen, og Frank Oksborg. Efter at have kørt 500
KM og over Randers Bro, Vejle Bro, Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og Øresundsbroen nåede vi frem til vores B&B i Nymölle., var det
velgørende at ligge lidt på langs. Vi besluttede at søsætte vores pontonbåde fra den lille Torstaberge Havn. Fiskede i området syd for
havnen. – Næste med det samme var der fisk! Desværre kun gedder i pubertetsstørrelse…. Lars fangede 2, Frank 4, Torben 3, Ole 2 og
jeg selv 9 af de kære junior gedder. Sluttede dagen med gode fiskehistorier og lidt fluebinding med Torben som hovedaktør. Bor for
øvrigt rigtigt godt hos Eva' s B&B hvor Thomas Sams sluttede sig til os sidst på dagen. Se: www.geocities.com/nymollabob Pontonbåde
ved havnen Billeder på LiveSpace
102. 16-09-07. Randers Fjord. Fiskede sammen med Torben Kondrup fra pontonbådene i frisk til stormende vestlig kuling. Vandstanden
var lav, og vi har på fornemmelsen at aborrerne er trukket med vandet ud i fjorden. Fangede dog seks mindre aborrer inden vi drog
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hjemad for at se eftermiddagens bold mellem Randers FC og AGF. Aborrer fra yderhavnen
101. 09-09-07. Randers Fjord, Udbyhøj. Driftede og fiskede i faldvand og høj sol fra havnen i Udbyhøj Nord til sømærket ved ved den
yderste af pollene. Der var rigeligt med bidevillige småørreder og jeg fangede vel nok omkring 15 -20 stykker. Mistede desuden et par
stykker i i lidt pænere størrelse og hjemtog en blank tyksak på ca. 45. cm. Nød synet af store flokke af viber og ryler samt mindre
grupper af edderfugle. Målte vandtemperaturen til ca. 15. gr. og driftede med det stigende vand retur til havnen. En god CO2 neutral
dag på fjorden, der gav en opstramning af ansigtshuden og en god naturlig træthed.
100. 05-09-07. Mariager Fjord. En aftentur gav kontakt til lidt hornfisk og nogle ørreder, hvoraf den største målte omkring 60 cm. Fik
samtidig benyttet lejligheden til at teste en 7 delt #6 stang med hjul og line - et sæt som min nabo og ven Steen Ulnits har brugt
sommeren på at sammensætte, og som han agter at udbyde til fornuftig pris i nærmeste fremtid. Anmeldelse /test følger senere!
Rejsestang, hjul og ørred
99. 02-09-07. Randers Fjord. En morgentur i fjorden og yderhavnen gav rigeligt med aborrer, der desværre ikke var særligt store.
Rundede ellers både Venzuela og "Det Blinde Løb". Fiskede i stigende vand og sluttede med at hilse på et par Esbjergensere der ville
fiske fra kajak.
98. 01-09-07. Mariager Fjord. Mødtes i Ørnedalsbugten med Tommy Lundbæk der netop har investeret i en pontonbåd. Efter mange
overvejelser og en del korrespondance valget Tommy at investerer sparepengene i en Outcastboats "Fish Cat Cougar", som Brasholt i
Hjørring, kunne skaffe hjem for 6.800 kr. Jeg var spændt på at se nærmere på investeringen og må sige at jeg blev særdeles positiv
overrasket over fartøjets design og kvalitet (bl.a. alustel, pontoner med dobbeltkammer, førsteklasses sidetasker og et super sæde).
Desværre manglede Tommy svømmefødder, så det var lidt problematisk for ham, at fiske og holde kursen i den friske vind. Lykkes for
mig at fange to ørreder, hvoraf den ene, en hanfisk på omkring 50 cm., kom en tur med hjem i køkkenet. Mistede for øvrigt en anden
pæn ørred. Vandtemperaturen er nu nede på 14 - 15 gr. Pontonbådsfiskere se her Se også samlingen af pontonbådsbilleder her
97. 31-08-07. Randers Fjord. Satte pontonbåden i ved slæbestedet og fiskede et par timer i yderhavnen. Vandet var faldende og
aborrerne rigtigt godt i biddet. Desværre var der igen flest af de små, men det lykkedes dog at fange en portion der skal nydes som
filet'er lørdag. Fiskede med en belastet gul flue og synkeline. Dagens aborrer
96. 30-08-07. Mariager Fjord. Kørte en smuttur til Ørnedalsbugten hvor jeg have et "par tilbud" og i øvrigt nød det gode vejr indtil jeg
blev afbrud af nogle hysteriske rusefiskere, der fra der båd råbte og truede. Læs mit indlæg om de hidsige rusefiskere
95. 25-08-07. Bredningen og Randers Havn. Deltog sammen med Torben Kondrup i den traditionsrige aborrer konkurrence i Randers.
Lagde i Bredningen hvor jeg havde fornøjelsen af, at en 1,5 kilo rudskalle huggede min geddeflue. Havde også et enkelt geddetilbud
inden vi besluttede at flytte til yderhavnen. Her fiskede vi med belastede fluer og synkeline. Fangede tilsammen i nærheden af 20
aborrer, der dog ikke var i konkurrence størrelse. Uheldigvis lækkede Torbens pontonbåd, til sidst så meget, at vi måtte afbryde
fiskeriet et par timer før planlagt. Aborrerdag i Randers
94. 23-08-07. Søen. havde aftalt en aftentur for at fiske og teste silkeliner sammen med Bjarne Fries. Det var rigtigt hyggeligt at rigge
splitcane stængerne til med 2007 silkeliner, der i forhold til de konventionelle liner har en betydelig tyndere diameter og en mere
delikat præsentation. Linerne virkede meget overbevisende og jeg nu spændt vente hvorledes de udvikler sig efter flere fisketure.
Fangede lidt ørreder og bemærkede i øvrigt at silkeliner ikke gi'r sig hvilken betød et par knækkede forfangsspidser. Med silkeliner og
splitcane!
93. 19-08-07. Mariager Fjord. Sidste feriedag i denne omgang. Kørte hjemmefra kl. 05.00 og var klar i pontonbåden mindre end en
halvtime senere. Fjorden lå helt blank og jeg lagde da også ud med at skræmme fem ørreder med min flueline. Tydeligt at se hvorledes
de skræmte fisk producerede en bølge, når de nervøst søgte mod lidt dybere vand. Fik endeligt placeret fluen korrekt i forhold til en
fisk der viste lidt sin ryg og halefinner og som i øvrigt stof mindre end en meter fra bredden. Spændende at følge hvorledes ørreden
satte af efter fluen for et brøkdel af et sekund senere at hugge. Den vægtige ørred tog blot et enkelt udløb på langs med bredden inden
den måtte en tur i fangstnettet. Så flere isfugle der søgte føde også tæt på bredden og fangede og genudsatte desuden to mindre
fjordørreder. Kan nu se tilbage på tre ugers dejlig hjemmeferie med godt vejr og spændende fisketure i mine nærvande. Henrik Leth
med morgenens ørred Billeder på LiveSpace
Billeder på LiveSpace92. 17-08-07. Kørte først til Villestrup å og opdaterede at, de meget lidt grødefyldte å for nylig var grundigt
rundbarberet. Kommunen har helt tydeligt valgt en mere hårdhændet grødeskæringspraksis end den vi tidligere så hos Nordjyllands
Amt. Fangede fem bækørreder på den store havørred tørflue og så intet til havørrederne, der sikkert er svømmet i skjul under
brinkerne. Kørte efter et par Stinesminde hvorfra jeg søsatte pontonbåden. Fiskede på både øst og vest fra den lille havn, for øvrigt et
maget varieret område med skrænter, flader og muslingebanker. Så en enkelt ørred og fangede tre hornfisk inden turen atter gik mod
Randers og aftenens spisning i Fiskehuset på Havnen. Billeder på LiveSpace
91. 16-08-07. Mariager Fjord med Bjarne Fries. Kørte fra morgenstunden til Katbjerg Odde hvor vi søsatte pontonbådene. Driftede og
fiskede intens nogle kilometer østpå. Må erkende, at vi nogle gange nok var lidt for tæt på de mange ruser, der er placeret så tæt, at
stangfiskeri er umuligt såfremt afstandskravet på 75 meter skal overholdes. Kan selvfølgelig godt forstå, at den udrydningstruet ål skal
fanges så den ikke kan svømme til Sargassohavet og yngle. Om der så går 5 eller 10 år før end det er endeligt slut med stegt ål er en
anden sag... Fangede for øvrigt kun en enkelt mindre regnbueørred og nogle hornfisk på den lange tur, som vi sluttede ved Hobro.
Billeder på LiveSpace Ps. kørte på vejen hjem forbi Purhus Bæk for at se nærmere på den forurening Svend Pape tidlige på dagen pr
telefon havde informeret mig om. Læs mere
90. 15-08-07. Mariager Fjord, eftermiddagstur. Lagde ud med, at en pæn ørred på det lave vand, fulgte fluen og derved producerede en
trykbølge. Hugget kom da også meget kontant, men desværre uden at fluen fik tilstrækkeligt fat.... Næste fisk huggede ,men jeg et
øjeblik var uopmærksom (var netop ved at gøre kameraet klar). Havde ikke ordentligt fat i linen, hvorved ørreden ikke blev kroget.
Sidste fisk, en ørred på ca. 50 cm., sad der imidlertid... Billeder på LiveSpace
89. 12-08-07. Bredningen. Formiddagstur hvor jeg fiskede i højvande. Kunne glæde mig over at vandet fortsat er meget klart og at der
er rigtig meget fiskeyngel. Så kun en enkelt gedde, som jeg skræmte. Oplevede derudover et par aborrer jage i overfladen.
Vandtemperaturen målte jeg til 18 gr. Billeder på LiveSpace
88. 11-08-07. Randers Fjord, Udbyhøj. Driftede med faldvandet ud til sømærket ved pollene og fiskede derefter med det stigende vand
ind mod Udbyhøj. Vandtemperaturen varierede fra 19 - 21 gr. havde en enkelt ca. 50 cm. ørred på fluen et kort øjeblik. Fangede
derudover en håndfuld mindre hornfisk. Så på trods af ellers ideelle forhold ikke noget til multerne. Andre der for nylig her set multer
på Randers fjord? Billeder på LiveSpace
87. 10-08-07. Hobro Vesterfjord. Aftalt karpetur med Per Lanng. Var fiskeklar ved titiden... Desværre var det endnu en dag med høj
vandstand og derfor maget vanskelige karper. Fangede tre mindre karper inden vi ved totiden besluttede at holde fyraften. Billeder på
LiveSpace
86. 09-08-07. Mariager Fjord. Havde en aftale med Jimmy Larsen, der netop har investeret i fluegrej og nu ønsker det lært! Vi kastede
og fiskede i den spejlblanke fjord uden at det blev til fast fisk. Bedst af alt fik Jimmy en god fornemmelse for fluekastet, herunder
stoppet og opladningen af stangen.... Bemærkede at en uges sommervarme har gjort sin virkning på fjorden, der nu vil nyde godt af lidt
vind og køligere temperaturer. Billeder på LiveSpace
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85. 08-07-07. Gudenåen ved Motorvejsbroen . Åen må så sandelig være et eldorado for gedder og andre rovfisk! I det klare vend var der
masser af skaller og småaborrer, der må være let tilgængelige for den sulte gedde eller sandart. Grøden står optimalt og vandet er
sjældent klart, sikkert fordi at algeproduktionen i Tange Sø har været holdt tilbage som følge af manglende sol. Fangede to mindre
(baby gedder) og blev igen i dag godt og grundigt solstegt! Billeder på LiveSpace
84. 07-08-07. Mariager Fjord. Satte pontonbåden i vandet ved Ørnedalsbugten og roede langs kanten ud til området mellem Skellerup og
Katbjerg Odde (man lærer faktisk rigtigt meget om bundforholdene på denne måde). Havde kontakt til et par småørreder og et par
hornfisk. Så også en mere vægtig fisk, der dog ikke var interesseret i fluen. Blev på trods af indsmøring med sololie alligevel lidt
brændt :-( Billeder på LiveSpace
83. 06-08-07. Randers Fjord, "Sækken" / yderfjorden. Søsatte pontonbåden kl. 04.00 og satsede på ørreder og håbede på multer.
Fiskede i kraftig faldvand og så ikke noget til de mere vægtige ørreder eller multerne (er de mon omringet og opfiskes alle sammen?) Fangede og genudsatte 6 mindre ørreder og prøvede slutteligt en streamer fisket dybt i håbet om en makrel eller ørred. Sluttede
morgenen med samle en pose affald, hvad der efterhånden næsten er blevet en kutyme her.... Billeder på LiveSpace
82. 05-08-07. Mariager Fjord. Med solen højt på himlen og sommerens højeste temperatur valgte jeg at søsætte pontonbåden. Fiskede
langs kanterne og krogede rimeligt hurtigt en ørred, der dog røg af fluen umiddelbart før fangstnettet. Kunne mærke at solen var ved at
gøre sin virkning på skuldre og lår, da en ørred der huggede hårdt fik mig på andre tanker. Ørreden blev i det lave vand og måtte
således fightes i de store bræmmer af søsalat. Målte temperaturen, der i løvet af eftermiddagen steg til næsten 20 grader. Henrik Leth
med sommerørred - Billeder på LiveSpace
81. 05-08-07. Fristet af det gode vejr kørte jeg til Vesterfjorden for igen at friste de vægtige karper. Igen var vandstanden høj og
karperne svære at spotte. Lykkes at lande to og miste en enkelt. Fangede også en lille skalle. Billeder på LiveSpace
80. 03-08-07. Karpetur til Hobro sammen med Lars Pedersen. Høj vandstand, frisk vind skydække og uklart vand gjorde det næsten
umuligt seriøst at præsenterer fluen for fødesøgende karper. Vi havde begge to tilbud og to knækkede forfang. Ellers blev det for mit
vedkommende kun til en skalle. Snakkede på hjemvejen om, at det sikkert er den store mængde brak fjordvand med bl.a. vandmænd,
der har passiveret de ellers aktive karper. Målte her vandtemperaturen til hele 20 grader! Billeder på LiveSpace
79. 03-08-07. Randers Fjord, Udbyhøj. Var i pontonbåden klokken 04.00 og startede fiskeriet til faldende vand i "Gammeldybet" hvor jeg
kun så en enkelt lille ørred og lidt hornfisk. Tog ud på kanten af sejlrenden, hvor jeg kunne drive med det faldende vand ud til enden af
øen. Umiddelbart efter vandvendingen kom der gang i fiskenes bidelyst og jag kunne lande og genudsætte 10 - 12 ørreder på mellem 33
og 42 cm. samt et par hornfisk (så ikke til morgen noget til multerne). Havde et enkelt tilbud fra en større fisk, der dog desværre ikke
blev hængende på fluen. Oplevede, at en ældre gråsæl fulgte mig kun få meter fra pontonbåden. Målte vandtemperaturen til 16 gr.
Billeder på LiveSpace
78. 02-08-07. Glenstrup Sø. Benyttede det gode vejr til en tur sammen med Lars Pedersen, som også har ferie. I søen står grøden de
fleste steder høj ligesom vandet er fint klart. Lang kanterne kan vi følge næsten uendelige stimer af årsyngel. På overfladen kan vi nyde
synet af døgnfluer, vårfluer, tomme myggepupper og ikke mindst masser af vandpragtnymfer. Fisker nogle timer uden at jeg fanger
andet end to mindre gedder. Ser en enkelt ørred på et par kilo springe. Måler vandtemperaturen til 16. grader. Billeder på LiveSpace
77. 30-07-07. Villestrup Å og Mariager Fjord. Havde en Messenger-aftale med Ivar om at vi skulle mødes ved åen. Vi aftalte, at Ivar
skulle forsøge sig med en nymfe, men jeg skulle sætte en af de store tørfluer på enden af forfanget. Fiskede på skift, men ingen af os
havde held til at lokke havørrederne til biddet. Fiskede opstrøm og skræmte flere pæne opgangsørreder, der med garanti både har
været præsenteret for nymfen og for tørfluen. Kastede på et tidspunkt min fluen over en ørred der stod frit fremme over den lyse
bund. Fik fluen til at drive over fisken to gange inden at fisken svømmede ind til bredde og skjulte sig i en en grødeklat. Da Ivar kørte
riggede jeg om og hyggede mig lidt med bækørrederne. Kørte over middag en tur til fjorden hvor jeg bland andet mødte en
vandkontrollør. PH værdien over 8,5 og kom til at tænke på om det er den relativt høje PH værdi der er skyld i at vi sjældent ser
multer i fjorden? Fiskede et par timer fra pontonbåden og fangede tre ørreder - største på 56 cm. Billeder på LiveSpace
76. 29-07-07. Mariager Fjord. Tog af sted efter aftensmaden og fandt en bugt med kildevæld og læs for den kraftige vestenvind.
Startede med nogle småørreder og lidt hornfisk der slog til fluen. En bølge rejste sig og en velnæret ørred huggede fluen kontant.
Fighten forløb problemløst og jeg kunne snart nyde synet af den smukke og meget pletmarkerede ørred. Henrik Leth med sommerørred
- Billeder på LiveSpace
75. 28-07-07. Løkken P&T. Besøgte Lars og hans familie i sommerhuset. Vinden umuliggjorde fiskeri i Vesterhavet så det blev til 4 timer
i det lokale P&T, hvor stimer på 20-30 ørreder svømmede dovent rundt, men dog kunne lokkes til at tage små nymfer.
74. 26-07-07. Mariager Fjord, området mellem Skellerup og Katbjerg Odde - aftentur sammen med Per Kjemstrup. Den våde, kølige og
ikke mindst blæsende sommer er god for fjorden. Vandet er klart og frisk og vi kunne på strækningen nyde synet af små
ålegræsplantager. Bemærkede også at der overalt langs bredden var dræbersnegle i store mængder. Ser ud som om de godt kan lide
der det nyligt opskyllede fugtige søsalat? Fiskede hovedparten af tiden langs bredden og så da også hvirvlen efter en enkelt lidt større
ørred. Da mørket for alvor sænkede sig kunne vi fiske til en del mindre fisk, der viste sig ved at fouragerer myg og andre insekter på
den spejlblanke overflade. Det blev til hornfiskekontakt og en enkelt mindre ørred til hver. Mødte en forskrækket grævling på vejen
hjem. Henrik Leth parat til at genudsætte mindre fjordørred.
73. 24-07-07. Randers Fjord, Stenrevet. En hyggelig aftentur sammen med Ivar Thordal, der desværre ikke gav fiskekontakt. Vi ankom
sammen med at vandet begyndte at falde. De sidste dagens store mængde nedbør kunne ses på sigtbarheden - vandet var rimeligt
plumret. Ivar så en enkelt ørred springe, mens jeg skræmte en større fisk (måske en multe) med fluelinen.
72. 23-07-07. Mariager Fjord sammen med Lars Pedersen. Sommeren har indtil nu været sparsom på de gode sommeraftener. Derfor var
det om at komme af sted nu da lejligheden bød sig. Fiskede intensivt i næsten tre timer uden kontakt med fast fisk. Så blot en enkelt
ørred springe og nogle enkelte hornfisk. Lars Pedersen skifter flue
71. 22-07-07. Mariager Fjord. Efter aftensmaden regnede det stadig. Jeg valgte dog at køre en tur til fjorden for at fiske efter
"snusere" (ørreder der trækker rundt tæt på land for at finde deres vandløb). Fangede først to mindre fjordørreder, der åbenbart også
gerne søger føde på omkring 25 cm vand. Rejste pludselig en større bølge for i næste kast, at opleve et voldsomt hug af en ca. 60 cm
stor ørred. Fik hurtigt linet op og var fight klar. Ørreden der havde taget fluen mindre end en meter fra strandkanten tog nu et udløb på
langs med standen, hvilken fik min flueline til at kolliderer med den store mængde søsalat.... Nu skulle der så kun et par rulninger til
før en at fluen mistede grebet for at ørreden efterladende en god trykbølge kunne søge sikkerhed ude på det dybere vand. Så endnu et
par fisk på det lave vand. Jeg kaster mod land når det gælder sommerens og sensommerens "snusere"
70. 21-07-07. Mariager Fjord ved Hadsund. Startede morgenen med at køre til Udbyhøj, hvor jeg imidlertid syntes der var lidt rigeligt
med østenvind. Ved Hadsund var forholdene perfekte og jeg skulle komme til at opleve en rigtig smuk morgen med udsigt til rådyr, ræv
og alle de gængse fugle. Desværre var ørrederne i specielt i biddet hvorfor det kun blev til to mindre genudsættere og lidt efterfølgere.
Pontonbåden klar til tidlig morgenfiskeri - Se morgenens billeder på LiveSpace
69. 20-07-07. Bredningen sammen med Lars Pedersen. Benyttede det gode vejr til en pontonbådstur. Satsede på gedder, men så ikke
andet end nogle enkelte mindre eksemplarer. Kunne derimod nyde synet af yngel (skaller, brasen og skaller) overalt i vegetationen. Så
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enkelte aborrer jage. Lars fangede en lille gedde.
68. 19-07-07. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Fiskede på lavt vand og fangede og genudsatte to mindre ørreder på en nandu fjordreje
imitation. Erfaringsmæssigt søger opgangsørrederne deres vandløb ved at følge kystlinien og snuse sig til ferskvand. Lokaliteter hvor der
er en bræmme af det grønne søsalat, er erfaringsmæssigt rigtigt gode lokaliteter som ørrederne ynder. Ud over dagens fangst så jeg et
par fisk der fulgte fluen.... Mariager Fjord ved Hobro Typisk fjordørred
67. 16-07-07. Sommerens "genkomst" blev fejret med et dejligt udendørs ostebord hos Lars og Betina. Kørte efterfølgende en tur til
søen hvor vi de næste timer havde et fint fiskeri med vårfluer og pupper fisket lige under overfladen. Sluttede aftenen med at opleve
et par kåde rådyr lege tagfat i skovbrynet. Henrik Leth med ørred - Videoklip fra aftenens fiskeri
66. 15-07-07. Mariager Fjord sammen med Lars Pedersen. Startede ved Hobro på fjordens sydside. Fiskede en times tid før end at jeg så
en ørred i overfladen. Fluen blev præsenteret... og hug! Det var en smuk brun fjordørred midt i fyrrene, der forsigtigt blev genudsat. Så
ikke flere fisk her, så vi valgte at køre til Katbjerg. Her fiskede vi endnu et par timer uden at mærke noget. Lars Pedersen fisker ved
Katbjerg Odde - Billeder fra uge 28 på LiveSpace
65. 14-07-07. Formiddags/middags fisketur i Søen sammen med min bror Erik og hans datter Laura. Fluestængerne blev luftet og vi fik
motioneret et par af de flotte ørreder, der tog godt for sig af myg, vårfluer og forskellige landinsekter. Ørred i smukke farver
64. 12-07-07. Morgentur til Polderrevet og Sangstrup. Hentede Ole Jacobsen kl. 02.00 og satte kursen mod nogle heftige regnbyger og
Grenå. Ole lagde ud med at fange en fjæsing. Ellers var der ikke, udover den kraftige sydgående strøm, tegn på fiskeliv. Først da det
lysnede, fik vi kontakt til nogle hornfisk. Pludseligt og uvarslet havde Ole imidlertid havørredbid, som dog kun var kortvarigt... Få kast
efter var der igen. Denne gang var det en havørred på omkring tre kilo, der umiddelbart efter hugget sprang fri af vandet, for derefter
at slippe fri af fluen - ærgerligt Ole :-( Fangede og genudsatte selv en mindre havørred inden vi besluttede os for at flytte plads.
Fiskede efterfølgende et par timer ved Sangstrup uden at mærke eller se noget til fisk. Pontonbåd med Sangstrup i baggrunden
63. 11-07-07. Glenstrup Sø. Formiddags/middagstur. Søsatte pontonbådene i den vestlige ende af søen, hvor et par skræmte smågedder
der holdt til på det lave vand, lovede godt for dagens fiskeri. På trods af intensivt fiskeri (både dybt og lavt vand) krogede vi hver kun
en enkelt gedde. Modsat metrologerne melding, var der stort set ingen vind og for det meste en sejlblank, og ikke mindst klarvandet sø.
Gedderne? Ja, mon ikke de har tilbragt dagen på lidt dybere vand? Ole i pontonbåd
62. 10-07-07. Sov længe, så der var først afgang fra Skytten klokken 06.00. Ole Jacobsen lagde bil til, så jeg kunne fuldt ud nyde turen
mod Gjerrild, hvor vi havde besluttet at starte dagens sats. Desværre viste det sig at vandet var temmelig uklart hvorfor vi kørte sydpå
til Sangsirup. Så her et par ørreder springe fri af vandet, dog uden for rækkevidde. Efter et par timers fiskeri kørte vi videre til
Polderrevet, hvor vi lagde ud med lidt hornfiskekontakt. Også her så vi et par mægtige ørreder, men desværre ingen multer. Efter
endnu et par timer gik turen til Rugaard, hvor der igen - desværre - var temmelig uklart vand i "multezonen". Efter lidt hvil og lidt
cykelløb bød aftenen på lidt ørredfiskeri... Videoklip fra aftenens fiskeri
61. 09-07-07. Ferie.... Startede med at køre til Villestrup Å for at prøve et friste en nyopstegen havørred med en stor tørflue. Blev lidt
overrasket over at se, at vegetationen i åen ikke er særligt langt fremme (nogen der kan give en fornuftig forklaring på dette?) Havde
ikke havørred kontakt, men "hilste på et par mindre bækørreder. Kørte derefter til fjorden, hvor vandet på trods af den heftige vind og
de pæne bølger, var rimeligt klart. Have et par tilbud fra mindre fisk inden en muskuløs regnbue tog fluen og gav mig en herlig fight. Maveindholdet viste sig at bestå at tanglopper, orm, rejer og lidt landinsekter. Så sandelig ikke en kostforagter! Henrik Leth med
regnbueørred på 55 cm.
60. 07-07-07. Mariager Fjord med Per Kjemstrup. Var ved Kongsdal 02.30 efter en køretur hvor vi kun havde mødt få biler, heriblandt en
patrulje med et par venlige betjente, der lige ville tjekke om vi var i lovligt ærende. Havde regnet med, at vi i halvmørket kunne fiske
til jagende ørreder på lavt vand.... men nej. Desværre så vi kun få ørreder og nogle små hornfisk. Kørte efterfølgende til Hadsund ,
hvor jeg havde den pudsige oplevelse, at en ørred huggede hidsigt efter min flue, netop som jeg skulle til at trække den fri af vandet
for at få noget græs, der havde sat sig på krogen, til at løsne sig. Fiskede igen nogle timer uden seriøse hug - det skulle altså ikke være
i dag! Efter mange timers intens fiskeri har linen gjort sit!
59. 06-07-07. Mariager Fjord. Ville tjekke om forholdene i Ørnedalsbugten havde ændret sig siden tirsdag aften. Vandet var tydeligvis
klaret lidt op og var i dag kun svagt rødligt. Fiskene var der stadig, men de var ikke særligt hugvillige. Havde fornøjelsen af at krone et
par hornfisk samt en smuk sommerfjordørred der blev genudsat. Sommerørred fra fjorden
58. 03-07-07. Mariager Fjord ved Hobro sammen med Ole Jacobsen. Lagde ud med at indsamle tomme øldåser og andet affald der var
efterladt ved P-pladsen - utroligt at nogen kan finde på at efterlade deres affald her.... Fjorden lå blank og tæt på land skæmte vi flere
større fisk, der efter kort tid vendte tilbage, dog uden at være det mindste interesseret i vores fluer. Om det var ørreder eller multer
skal desværre være usagt.... Hvorfor de opholdt sig på det lave vand kan måske skyldes, at vandet længere ude var temmelig rødfarvet
og uklart (iltfattigt). Fiskene er måske blevet fanget i bugten, og har fundet det mest bekvemt at opholde sig i det klare og friskere
vand, der fandtes tæt på standen? Er der nogen der skulle have en anden forklaring høre jeg gerne!
57. 01-07-07. Randers Fjord, Udbyhøj. Tidlig morgentur sammen med Torben Kondrup. Lidt i tre var ved en fredfyldt Udbyhøj Havn.
Vandet var meget svagt faldende og vi fiskede sydsiden af sejlrenden ud til "Sækken". Pludselig steg vandet en anelse og vi roede over
på nordsiden hvor vi kastede fra sejlrenden og ind mod pollene. Efter mindre en en time stod vandet igen stille. Vi havde håbet på
nogle overflade fouragerende multer langs sejlrenden, men så kun nogle enkelte, der nok var mere slumrende end fødesøgende. Roede
ind på det flade vand, hvor vi også så lidt nervøse multer, der var næsten umulige at komme på kastehold af. Målte i øvrigt
vandtemperaturen til 15 gr. Fangstmæssigt blev til 5- 8 ørreder til hver, der alle , på nær to (en til hver) blev genudsat. Torben
Kondrup med flot fjordørred Morgenens billeder på LiveSpace
56. 25-06-07. Aftentur til Mariager Fjord sammen med Rasmus Ovesen. Valgte at køre til Kongsdal hvor det desværre viste sig at vandet
i det meste af bugten var rødligt iltfattigt bundvand. Fangede tre mindre hornfisk, men så ikke noget til ørrederne, der sikkert er
forduftet til en lokalitet med mere frisk vand. Rasmus Ovesen fisker
55. 24-06-07. Eftermiddagstur til Gudenåen sammen med Lars Pedersen. Vi søsatte pontonbådene ved Pumpehuset nedstrøms
Motorvejsbroen. Allerede i første kast kastede en mindre gedde bogstaveligt sig over Lars's flue, og endnu inden jeg var kommet gang
var der igen gedde. Vi roede efterfølgende opstrøms motorvejsbroen hvor vi fiskede i det stille vand lang de mange holme og småøer.
Lars mistede her en pæn gedde der umiddelbart efter hugget og en enkelt rulning i overfladen, søgte ind i sivene... Inden vi pakkede
sammen nød vi en pilsner mens vi ankkede om hvor meget trafik støj en bro producerer - lad os slås for, og håbe på at politikerne
vælger en tunnelløsning, når der skal etableret en ny fjordforbindelse øst for Randers! Efter et par timer fiskeri kunne vi gøre op at det
var blevet til tre gedder til hver. Lars Pedersen fisker opstrøms Motorvejdsbroen Videoklip fra området opstrøms og nedstrøm broen
54. 23-06-07. Djursland, Fornæs. Pontonbådstur sammen med Ole Jacobsen. Både og grej var "sat op " lidt over tre. Forventede at se
nogle ørreder som vi kunne kaste til. Prøvede også at fiske dybt i håbet om at en makrel eller torsk ville tage fluen.... Multerne så vi
heller ikke noget til.... Målte vandtemperaturen til 15 - 16 grader og kørte retur til Randers ca. 08.30.
53. 20-06-07. "Søen". Aftentur sammen med Torben Kondrup. Med myg, cäenis og lidt vårfluer på overfladen, var der rigeligt med fisk at
serverer vores fluer for. Efter omkring små tre timers fiskeri kunne vi se tilbage på en våd (regn) aften, hvor vi begge fangede og
genudsatte tilstrækkeligt med smukke og bomstærke ørreder. Ikke den værste beskæftigelse her på årets næst længste dag! Torben
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Kondrup med ørred Se filmklip
52. 17-06-07. Randers Fjord Udbyhøj. Morgentur. Fulgte det faldende vand ud til "Sækken" og kunne i mørket høre nogle enkelte fisk i
overfladen. Umiddelbart efter vandvendingen huggede første ørred, og det blev til til yderligere et par stykker samt nogle hornfisk, da
jeg roede over på nordsiden og fulgte det stigende tidevand retur til Udbyhøj. Bemærkede at vandtemperaturen faldt fra 16 til 14
grader kort tid efter at vandet var begyndt at stige. Retur til Rander ved nitiden. Udbyhøj-ørreder i god kondition.
51. 11-06-07. Grenå. Polderrevet. Startede igen dagen tidligt og var revet kl. 03.00. Pontonbåden blev søsat og allerede i første kast var
der bid – en fjæsing havde taget fluen! Endnu et par kast og det var igen fjæsing som jeg fangede utallige af. Håbede på at finde en
sulte morgenørred, men så kun enkelt springe to gange ud af vandet. Prøvede at ro lidt længere ud i håbet om at kunne finde en torsk,
men også her var der fjæsing. Målte vandtemperaturen til 18 grader og så mega stimer af tobiser i det klare vand. Da vandet begyndte
at stige og vinden samtidig løjede helt af, samledes der en bræmme af grøde og andet godt. Snart var der overfladeaktivitet godt 50
meter uden for revet. En flok multer var i gang med morgenmaden. Fik skiftet over til en grønlig nandu flue som hurtigt blev taget af en
multe. Det blev her til et enkelt udløb inden krogen mistede sit greb…. Bedre gik i næste kast. Denne gang blev multen hængende og
jeg kunne efter ca. 10 minutters fight nette en fin fisk – årets anden multe! Havde endnu multe som efter få sekunder røg af fluen.
Fangede desuden et par hornfisk. Henrik Leth med multe Morgenens billeder på LiveSpace
50. 10-06-07. Med høj sol og omkring 30 grader er pontonbåden og fluestangen ikke det værste tidsfordriv. Havde sat Lars Rasmussen,
Ivar Thordal og Torben Kondrup stævne kl. 10.00. Da vi ankom var karperne yderst aktive og jeg lagde da også ud med en god krogning,
men desværre også et knækket forfang - de sku stærke! Havde endnu to karper der efter et par udløb slap fri af fluen før end jeg lige
før vi holdt fil en mindre karpe i nettet. Nakke, arme og ben er selvfølgelig blevet skoldet. Hvorfor lære man det aldrig? Lars Rasmussen
og Torben Kondrup på vej ind i deres pontonbåde. Se Videoklip om fluefiskeri efter karper - Se filmklip fra dagens tur!
49. 09-06-07. Djursland, Kobberhagen. Sammen med Ivar Thordal. Da vi kørte fra Randers allerede kl. 02.00 havde vi udsigt til en god
lang morgen. På trods af blank vand og i øvrigt ideelle forhold, så vi kun få fisk i overfladen. Jeg startede dog med at have en
efterfølger ørred på omkring 50 cm. Spredt og langt ude, sprang der dog i ny og næ en ørred hel fri af vandet. Fangede og genudsatte
10 - 15 hornfisk. Målte denne smukke sommermorgen vandtemperaturen til hele 17 gr. hvilken er flere grader over normalen for
årstiden. Konstaterede også, at det ikke kun er i Randers Fjord der er gang i garnfiskeriet: Ivar, der vadefiskede få meter fra
strandkanten var pludseligt viklet ind i et umærket garn, der selvfølgelig blev bjærget og lagt op på land! (Er anmeldt) Ivar med garn
48. 08-06-07. Randers Fjord, Udbyhøj. En "før job tur" i pontonbåden var bestemt umagen værd. Pludselig var der en stor stime multer
inden for rækkevidde. En grøn nandu blev hurtigt bundet på forfanget og i første kast sad den der! Havde næsten glemt hvor stærke
multerne er.... Igen og igen blev der trukket line af hjulet. Da den kraftigt udadgående strøm ligeledes var på multens side, gik op i
mod 20 minutter før end fisken var bjærget! Selv om dagen var reddet, ville jeg fortsætte fiskeriet, men desværre stimen var
forsvundet. Tog dog nogle kast henover muslingerevet hvilken resulterede i en velnæret ørred på 65 cm. Startede ellers dagen allerede
lidt i tre. Sejlede i første omgang ind i "Gammeldybet" hvor der fortsat er blokeret af tæt stående ruser. (Mon ikke snart de har fanget
den sidste ål?) - Endnu mens det var halvmørkt, blev stilheden dog brat afbrudt af en rungende påhængsmoter. Der skulle åbenbart
bjærges garn inden det blev alt for lyst. Kunne høre hvorledes fiskene (sikkert multer og ørred spællede i baljen. Garnene må efter
lyden have været sat uden for pollene og sikkert for tæt på sejlrende eller lavtvandslinie - alt anden er næsten umuligt her! Se multe
og ørred - Multe på flue - se filmklip! Billeder på LiveSpace
47. 05-06-07. Randers Fjord. Var ved Udbyhøj 02.45. Vandet var faldende og jeg besluttede mig for at drifte og fiske langs den sydlige
del af sejlrenden. På trods af en helt blank overflade så jeg kun få fisk i overfladen. Havde dog på vejen ud fornøjelse af at have en
godt 50 cm. ørred på fluen i et kort øjeblik . Konstaterede at "Sækken" var broderet med både ruser og ulovligt satte garn, hvoraf den
ene flere hundredmeter lange garnkæde, blev røgtet mens det stadig var tusmørke. Kort tid efter kom der en lys Toyota Sportsvan
lignende bil med en anden garnfisker der havde vadet sine garn ud. Jo, multerne er nu kommet til fjorden og garnene, der oftest bliver
sat ulovligt er fundet frem - alt ved det gamle. - Fiskeri i "Sækken" var selvfølgeligt umuligt. I stedet fortsatte jeg med strømmen og
fiskede ud af fjorden. Før vandvendingen, krydsede jeg fjorden for at fiske i stigende vand på nordsiden. Ved Sømærket huggede en
svagt gylden opgangsfisk fluen. Der var virkelig vægt og træk i det første udløb. Men desværre.... også her mistede krogen sit hold :( Havde på vejen ind mod havnen flere gode efterfølgere, der fik mig til at prøve lidt forskellige fluer. Så enkelte multer der virkede
meget nervøse. Målte vandtemperaturen til 16 grader Da jeg pakkede sammen blev jeg pirret af duften fra "Kabyssen" der i øvrigt
serverer nogle yders velsmagende ristede .-) Det var nu også blevet middag! Dagens fluer - Stemningsvideo fra yderfjorden - På
debatsiden spørges der til ulovlige garn
46. 03-06-07. Mariager Fjord, Sønderup å og Halkær Å. Mødte Ivar Thordal og Torben Kondrup kl. 03.00 ved Hadsund. Ikke en sky på
himlen og en spejlklar fjord, hvor enkelte fisk afslørede deres tilstedeværelse. Jeg tog pontonbåden, mens Ivar og Torben valget at
vadefiske. Allerede fra starten var der flere fisk at præsenterer fluen for - det lovede godt. Bølger og ringe fra store og små fisk, der
dog ikke lige lod sig friste af vores fluer, men til gengæld krævede hele vores opmærksomhed, satte tydeligvis stemningen i vejret.
Meget tyder på at de meget mobile fisk var en skøn blanding af hornfisk, multer og ørreder. Fangede og genudsatte et par hornfisk og to
målsørreder. - Lidt over otte pakkede vi sammen. Torben kørte til Randers for at være sammen med familien, men jeg og Ivar drog mod
morgenkaffe og blødkogte æg i Ivars Himmerlandske domicil. Så kik turen først til Sønderup Å hvor vi så enkelte majfluer og fik fristet
nogle mindre bækørreder til at tage vores tørfluer. Efter nogle timer her gik turen til Brugsen for nye dagkort, en pilsner og en is; vi
skulle nu prøve fiskeriet i Halkær Å. Også her var der lidt majfluer, men desværre kun få ringende ørreder. Fik dog overlistet nogle
stykker i mindre størrelse inden vi afsluttede en langs dags fiskeri. Morgenstemning på film
45. 02-06-07. Randers Fjord, Bredningen. Middagstur sammen med Lars Pedersen. Lars lagde ud med en gedde på omkring 5-6 kilo. men
havde glemt sin krogløsertang hvilken betød rifter og blod. Fik lidt senere en lidt mindre på omkring et par kilo. I området hvor vi
fiskede var der pludselig en del aborrer, og det lykkedes mig at fange en enkelt på min geddeflue. Sluttede af med et par gode
"geddetilbud" og en enkelt fast fisk på omkring tre kilo. Lars Pedersen efter nærkontakt med geddetænder - Dagens billeder på
LiveSpace - Se Lars fighte gedde på lidt "støvet film"
44. 01-06-07. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Så er det blevet sommer! Kom endnu en gang tidligt op og var klar til afgang da Ivar Thordal
ankom på Skytten kl. 03.00. Fik på vejen drøftet de seneste ugers fiskeri, herunder manglen på et rigtigt godt velfortjent tørfluefiskeri,
som vi begge elsker. Da vi kom på fjorden, og ud i nærheden af muslingerevene viste de første fisk sig snart. Ivar lagde ud med en pæn
ørred. - Bemærkede, at der var en del vand i fjorden og at vandet tilsyneladende var svagt stigende. Vi regnede begge med, at der
ville komme mere fart på strømmen, men det skete ikke... I stedet blev det til en morgenstund med næsten stillestående vand, hvilken
er yders sjældent. Målte vandtemperaturen til 14 grader og kunne ved titiden, da vi pakkede grejet sammen, gøre fangsten op til to
ørreder til hver. Ivar Thordal med morgenørred - Se dagens billeder på Live Space
43. 28-05-07. Gram Å. Sammen med Torben Kondrup, Lars Rasmussen, Christian Møller, Lars Schjøler og Ole Anderson fra Randers
Fluebinder Laug.. Masser af Empemera Danica på vandet, i vegetationen og i luften - desværre kun få fisk... Prøvede også at fiske en
nymfe dybt uden at det gav en fornemmelse af, at der alligevel gemte sig fisk i den ellers smukke å. Fangede i alt to ørreder og to
stallinger, nogenlunde det samme samme som vennerne. Tænkte på hvor godt tørfluefiskeriet kunne blive hvis der i en å som Gram var
obligatorisk C&R. Med majfluen i centrum! - Se dagens billeder på LiveSpace
42. 27-05-07. Udbyhøj. Kom tidligt nok ud af sengen til at være ved haven inden solopgang. Fiskede nogle timer i "Gammeldybet og på
kanten i området mellem pollene og havnen. Vandet var svagt stigende og meget algefyldt....? Observerede bl.a., at der er mere vækst
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i de brune trådalger end i ålegræsset. Målte temperaturen til 11 grader hvilken skulle være perfekt. Så dog ikke noget til ørrederne,
men fangede derimod 5 mindre hornfisk. Udbyhøj Havn før solopgang - Morgenens billeder på LiveSpace
41. 25-05-07. Bredningen. Eftermiddagstur med Dan Borup, Torben Kondrup, Morten Valeur og kameramanden, der er ved at producere
en geddefluefilm. Desværre var der ikke særligt meget bid i gedderne, hvorfor der skulle slides hårdt i det. Lagde ud med en slank
gedde på omkring 90 cm., der dog efter at have medvirket i filmen slap fluen lige i landingsøjeblikket. Fiskede, fiskede og fiskede før
end at en bredrygget gedde på omkring 8 kilo tog min flashflue. Sluttede af med en gedde på omkring 50 cm. inden jeg roede ind og
snakkede med den øvrige del af teamet hvor det kun var Torben der havde haft fisk. Dejligt med en fisketur efter gårdsdagens
demonstration. Gedde i sikkert greb Flere billeder
40. 19-05-07. Grindsted Å. Fiskede om formiddagen sammen med Jørgen Skårup, Lars Pedersen og Ole Hildebrandt. Der var heldigvis
fisk til alle. Flotteste fisk fangede Ole – en bækørred på omkring 44 cm. Ellers var det endnu en formiddag uden klækninger og med kun
få fisk i overfladen. Desværre er der i vinterens løb flyttet store mængder sand. Meget grøde er begravet og der var kun få døgnfluer
og måske et mindre fødegrundlag i den ellers produktive å. Billeder fra turen og årsmødet i Danske FluefiskereÅrsmødet efter frokosten
forløb planmæssigt. Du kan læse udtalelsen her – ellers mere herom på www.danskefluefiskere.dk snarest.
39. 18-05-07. Grindsted Å. Formiddag: Endnu en nat uden nedbør kunne ses på åen, der i dag var klaret betydeligt op i forhold til
gårdsdagen. Kørte opstrøms Grindsted og gik et godt stykke inden jeg begyndte at fiske. Så ingen insekter og overflade fisk så jeg
startede med lidt nymfefiskeri med strike-indikator, der gav lidt små-stallingerne. Ved godt ellevetiden kom der lidt Bäetis på
overflader, og straks var der enkelte fisk, som jeg kunne præsenterer min #16 CDC tørflue for. Fangede nogle enkelte, stadig ikke store,
stallinger inden turen, via Rema gik retur til campinghytten. - Eftermiddagen gik med en slapper, lidt fluebinding og et interview med
Østjyllands Radio om demonstrationen for en fritløbende Gudenå torsdag den 24. maj. Aftenfiskeriet foregik på ”bystykket”, hvor jeg
mødte Lars ”Billund” Pedersen. Snakken gik på åens tilstand, og om hvorvidt det var vinterens store mængder vand og høje vandstand,
der havde haft indflydelse sandvandring og insekt- og fiskebestand? – Fiskede med både nymfe og slutteligt med tørflue til et par 40
centimers stallinger. der tog for sig af de sparsomme døgnfluer, Fangede også en ørred på ca. 30 centimeter.
38. 17-05-07. Grindsted Å. Har indlogeret mig i en hytte på Grindsted Camping og har medbragt fluebindingsgrej og lidt læsestof. De
næste par dage skal der slappes af og fiskes! Startede med at køre ned til P-pladsen ved Engsåen hvor jeg mødte Randers-drengene Lars
Pedersen og Manne Berg. Konstaterede med det samme, at gårdsdagens og nattens nedbør havde gjort den ellers klarvandede å uklar.
Værre var det, at vi på de strækninger, der de seneste år havde været sikre for pladser for mange og pæne stallinger, i dag kun kunne
fravristet 5 – 6 stallinger i fingerstørrelse. Kørte ved middagstid forbi grillen, hvor det blev til en stor chinabox efter fulgt af lidt
nørkleri ved bindestikket og lidt senere en middagslur. – Eftermiddagsturen foregik lidt længere opstrøms, hvor jeg så lidt ringende fisk,
og fangede stallinger lidt større end formiddagens eksemplarer. Stalling fra Grindsted Å
37. 13-05-07. Randers Fjord. Ingen af vennerne på SMS-flydelisten gav respons da jeg lørdag eftermiddag spurgte om interessen til en
morgentur - mon det kniber med at komme fra dynerne? . Var ved Udbyhøj Havn klokken 03.45 og kunne startefiskeriet i svagt stigende
vand. Kunne i mørket se at der blev blitzet flittigt i "Gammeldybet", der ellers er plastret til med ruser så det næsten er umuligt at
overholde afstandskravene - hvad mon der blev fotograferet? Oplevede også at møde fiskerikontrollen, der ved ca. halvottetiden skød
god fart ud af fjorden - er sikker på, at de også har fået en god fangst... Fiskeriet var jævnt med flere tilbud og fire fisk omkring båden.
To ørreder på 46 og 58 cm blev hjemtaget. Begge var proppet med fjordrejer, der jo er ideelle for os fluefiskere at imiterer.
Vandtemperaturen målte jeg 11 gr. Et par ørreder i pontonbåden Maveindholdet bestod udelukkende af fjordrejer - bemærk også
fluen Debatindlæg om ålens fremtid
36. 12-05-07. Dronning Bredning. Startede med at at smække mig ude af bilen ved Rema. Fik dog fat i Torben Kondrup der mødte op
med stål.... og så er det jo bare et spørgsmål om fingersnilde... På årets første tur i Bredningen lagde Torben ud med en mindre gedde,
hvorefter der ikke var den store aktivitet. Efter Torben tog ind (direktøren havde ringet efter ham) havde jeg et godt tilbud samt to
mindre gedder en tur omkring pontonbåden. Undrede os i øvrigt at Bredningen er "tapeseret" med åleeruser der næsen umuliggør et
lovligt stangfiskeri (afstandsreglerne) - ja, selv om alle taler om at ålen er ved at uddø, og der kun er en brøkdel af bestanden intakt
fiskes der endnu mere intensivt efter den truede fisk! Fiskede i faldende vand og målte vandtemperaturen til 12 gr. Torben med gedde
35. 11-05-07, Grenå, Polderevet. Fyraftenstur sammen med Ivar Thordal. Vi startede ved Rugaard, hvor der imidlertid var meget uklart
vand. Kørte derefter mod Grenå hvor vi første fiskede ved Polderevet. Kørte derfra, via pølsevognen på havnen, til Fornæs hvor jeg
søsatte pontonbåden. Fangede nogle hornfisk, en skrubbe og en ørred. Målte vandtemperaturen til 10 gr. Ivar med skrubbe .
34. 06-05-07. Mariager Fjord mellem Hadsund og Ajstrup. Mødtes kl. 03.00 med Bjarne Fries hvorefter vi kørte til Havnø for at søsætte
pontonbådene. Startede i mørke, hvor vi også så og hørte enkelte ørreder i overfladen. Fulgte det faldende vand ud til Ajstrupbugten,
hvor vi kunne se, at alle revler var tæt besat af skarv, måske mellem 500 og 800. Fangede en enkelt ørred, der viste sig at være godt
fyldt op af børsteorm (Fjordrejerne er åbenbart ikke kommet endnu...) Sejlede efterfølgende ind til den ydre Lergrav på sydsiden af
fjorden hvor vi håbede på at kunne overliste et par ørreder. Havde her et par følgere og nogle hornfisk, der kom med hjem på panden
for at blive serveret som søndagsmiddag til svigermor. Bjarne Fries lander hornfisk
33. 04-05-07. Tange Sø og Gudenåen. Mødtes ved Torben Kondrup kl. 03.00 hvorefter turen gik til Tange Sø for at friste eventuelle helt
og ørreder. Det var stadigvæk nat da vi ankom til pladsen ved Golfbanen (tidligere var der her en fin P-plads med let adgang til søen. I
dag er der flere rækker elhegn der skal passeres inden entreen i søen :-( Da vi roede ud kunne vi observerer en del dansemyg på
overfladen. Samtidig med "rullede" en kold tågedis ind over vandet, så vi kun kunne se få meter. Da det lysnede var der flere helt, mest
småfisk, som vi kunne fiske til. Fangede tre helt på mellem 30 og 35 cm. (Hvor er de store blevet af? - Er det Gudenåcentralens
kommercielle fiskeri der har nedfisket heltbestanden?) - Pakkede det lette grej sammen og kørte til bageren i Ans. Derefter gik turen til
Kongensbro hvor der blev læsset af og kørt en bil til P-pladsen ved Ans. Efter kaffen var det endelig tid til gedderne og den smukke
drifttur i Gudenåen. Bemærkede at Gudenåvandet ved Kongensbro var så klart at vi kunne se bunden på flere meter vand samt at
mænge af alger tiltog efterhånden åen ændrede sit løb fra strømvand til næsten stillestående vand. Gjorde dagens fangst op til 6 helt,
nogle skaller og 24 gedder - ikke dårligt! Thomas Sams med Gudenågedde Billederne fra St. Gededag
32. 29-04-07. Randers Fjord, Udbyhøj. Sover i bilen og vågnede kl. 06.00 til fuglene og lyden af havet. Efter kaffen gik turen til havnen
hvor jeg søsatte. Fiskede i faldvand langs kanten og landede 5 ørreder og en enkelt hornfisk. Kunne også nyde synet at store stimer
smolt der nysgerrigt fulgte fluen helt ind samt at sommeren åbenbart starter i april. Ørreder og hornfisk Frokost i det våde! Randers
Fluebinderlaug
31. 28-04-07. Randers Fjord, Udbyhøj. Kørte til havnen på nordsiden hvorfra pontonbådene (Ole Jacobsen, Lars Rasmussen og Henrik
Leth) blev søsat. Øvrige sejle i jolle, gummibåd eller vadede. Vinden var tiltaget og vi begyndte fiskeriet i faldvand. Roede over på
nordsiden af sejlrenden, hvor jeg fangede nogle ørreder på strækningen mellem havnen og pollene. Tog derefter ind i Gammeldybet,
der var plastret godt til med ruser, måske sat som en kommentar til til de seneste meldinger om at ålen er udrydningstruet? Roede
efterfølgende ud til pollene for at fiske på kanterne langs sejlrenden. Fangede og genudsatte i ny og næ en ørred og havde såmænd
også fornøjelse af at se en 60 - 70 cm blankfisk ta' fluen, for derefter at tage et meter højt spring.... og gæt slippe :-( Fiskede i læ
langs polen indtil vandet ved tre-tiden begyndte at stige hvilken gav en god mulighed for at komme bekvemt retur til havnen. Måtte
lige besøge det udmærkede sted Madkassen inden returturen til sommerhus og grill. Kunne gøres dagen fangst op til 10 ørreder og 2
hornfisk.
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30. 27-04-07. Randers Fjord, Udbyhøj. Havde Frank Oksborg med, da vi efter fyraften fredag eftermiddag kørte til "Sækken". Vandet var
kraftigt stigende. Vi fiskede fra pontonbådene og jeg lagde ud med ørred i et af de første kast. Driftede sammen med Ole Jacobsen med
strømmen mod Udbyhøj. Vi ville have vandvendingen kl. 21.00 med. I den smukkeste solnedgang der præsenterede den spejlblanke
fjord på bedste vis kunne man godt være tilfreds. Jeg fiskede med en (nandu) rejeflue og fangede og returnerede 6 ørreder og en
enkelt hornfisk. Vendte tilbage til sommerhuset ved ti-tiden, hvor vi blev mødt af bål og en varm grill. Aftenen gik med snak og spisning
af mega bøffer. Jo, der skal kød til!
29. 25-04-07. Djursland, Fjellerup/Skovgårde. Møder på Djursland var en god anledning til at stå op kl. 03.30 og trække i fisketøjet.
Satte River Otteren i vandet neden for Fyrbakkevej. Allerede da jeg var ved at iføre mig svømmefødderne sprang der en ørred fri af
vandet i det dybere vand mellem revlerne. Rejefluen blev hurtigt placeret, og med det samme var der bid af en mindre blank
returørred. Tænkte det bliver en kanon morgen, men nej.... sejlede og fiskede nogle timer uden af se skyggen af flere ørreder. Først
uden for den sidste revle tæt på campingpladsen var der igen bid. Denne gang var det en smuk fisk på cm 50 cm. der måtte lide den
tort at blive serveret i en salat her til aften. Typisk var mavesækken helt tom (?) Så en del hornfisk og havde også nogle "løse" horn-bid.
Målte vandtemperaturen til 9 grader.
28. 22-04-07. Mariager Fjord, Katbjerg Odde området. Var ved fjorden kl. 07.30 hvor vi kunne se et par fisk i overfladen mens vi
klargjorde grejet og ikke mindst vores fiskefartøjer. - Jo, det var første gang jeg skulle se det næsten færdige eksemplar af Peters egen
designede FischerCat, der er en hybrid mellem en pontonbåd, en jolle og en fiskeplatform. - Fiskede både på sydsiden og fjordens
nordside. - Jeg talte til i alt 11 ørreder, der alle tog nandufluen (tre ørreder blev ikke returneret til fjorden). - Da vi omkring femtiden
returnerede til odden, var der flere interesserede fluefiskere der ønskede at bese fartøjerne og en fiskesnak....Se hjemmesiden om
FicherCat - Fischer Catten og fiskere
27. 20-04-07. Mariager Fjord ved Bilfragmenteringen. Nød godt selskab, foråret og at der er kommet hornfisk. Fyraftensfiskeri fra
pontonbåden resulterede i to mindre ørreder og kontakt til en del hornfisk. Har bemærket, at der stort set ikke længere findes
bundvegetation i den hårdt prøvede fjord, der efter vinterens rekordstore mængde nedbør og den aktuelle tilførsel af gylle, bestemt
ikke har brug for en varmt vindstille sommer...For øvrigt, hornfiskene plejer at gyde over vegetationen. Hvad nu? Målte
vandtemperaturen til 9 gr. Bilfragmenteringen i sidespejlet
26. 19-04-07. Mariager Fjord ved Hobro. Havde forventet at der var lidt læ for den kraftige vind, og at der for kunne blive tid lidt
fyraftensfiskeri inden aftenens fluebinding med A.K. Best i Ålestrup. Prøvede at fiske lidt, men fandt hurtigt ud af, at skumsprøjt og den
kraftige vind ikke var det mest produktive. Måtte, da jeg skulle ind til Hobro, fjerne et mindre træ der i stormen var væltet ud over
vejen. Aftenen bød som nævnt på inspirerende fluebinding med fokus på trådkontrol og tørfluer. Tak til A.K. Best og til arrangørende
Søren Glerup og Morten Valeur!
25. 15-04-07. Mariager Fjord ved Havnø. Pontonbådstur sammen med Ole Jacobsen og Thomas Sams Jensen. Startede med at fiske langs
sejlrenden på fjordens sydsiden i stigende vand. Fiskene var desværre ikke i biddet og der blev prøvet forskellige fluer. Mest succes
havde jeg med en Pinky, producerede flere efterfølgere og to kontante hug, af først en 2-3 kilos ørred, der tog fluen på lavt vand for
derefter at præstere et hidsigt udløb og en serie luftture inden linen igen blev slap, og jeg skuffet... Anden ørred huggede sidst på
dagen da vi fiskede i lergraven på fjordens nordside. Denne gang blev hugget efterfulgt at et meterhøjt spring, der sikrede fisen sin
frihed. Målte vandtemperaturen, der i løbet af dagen steg til 12 gr. Alt i alt en god dag hvo der var god mulighed for at studerede
bundforholdene i denne del af fjorden samt endnu engang nyde det ekstremt flotte forårsvejr Pontonbåden ved Havnø
24. 12-04-07. Mariager Fjord med Torben Kondrup og Lars Rasmussen. Vi satte pontonbådene i vandet ved Katbjerg Odde og krydsede
fjorden for at kunne fiske i området på fjordens nordside, der ellers ikke er særligt tilgængeligt. Jeg oplevede, at en ørred allerede i
første kast tog fluen for efterfølgende at give en omgang springopvisning inden den slap af fluen. Fangede efterfølgende et par ørreder
og nød den smukke forårsaften og det næsten 10 grader varme fjordvand. Bemærkede en del dansemyg og at ørrederne lige efter
solnedgang tog føde på overfladen. Observerede desværre også et par garnfiskere, der der satte deres monofilgarn helt inde i
strandkanten inden de for fuld skrue satte kursen mod aftenkaffen. Desværre også tydeligt, at fjorden ikke har det godt hvilken blev
tydeliggjort af, at få dages sol har kunne producerer en stor mængde grøn og brunalger. Fjordørred på Pinky Tre pontonbåde på stribe
23. 09-04-07. Mariager Fjord, Hadsund. Eftermiddagstur i pontonbåden. Fangede og genudsatte fire ørreder i det 7 grader varme og
stigende vand.
22. 08-04-07. Mariager Fjord. Kørte en tur til Ajstrup hvor jeg fiskede det meste af dagen i stigende vand uden at mærke eller se noget
til ørrederne. Så heller ikke meget til kutlinge og børsteorm her i denne del af fjorden. Kunne slutte dagen med at nyde de mange blå
anemoner, der findes netop på denne lokalitet.
21. 06-04-07. Mariager Fjord. Mødte Dan Borup, der også var ude at lufte pontonbåden i det friske vejr. Sidste dages hårde vind og
højvande har væsentligt reduceret antallet af brunalger. Fangede sæsonens første smolt, en nedgænger og en tyksak på 47 cm. - fyldt
godt op med børste orm. Målte i øvrigt vandtemperaturen til 7 grader. Velnæret blank fjordørred
20. 01-04-07. Randers Fjord, Udbyhøj. Ankom til til fjorden samtidig med at vandet skulle til at falde. Målte vandtemperaturen til 8
grader og lagde ud med tre nedgængere på mellem 60 og ca. 70 cm. Fortsatte derefter med lidt blankfisk på mellem 42 og 45 cm.
Havde også fornøjelsen af at kroge en rigtig sølvblank skønhed på omkring et par kilo. Her var der for alvor fight, men desværre slap
skønheden af krogen lige som jeg skulle til at nette den. Målte over middag vandtemperaturen til 10 grader, og kunne samtidig gøre
dagen fangst op til i alt 9 ørreder og nogle gode hug. Glæder mig over, at både lystfiskere og andre ikke respekterer digelagets tåbelige
forbud mod at færdes på digestien - sådan skal en god dag være! Nedgænger på næsten 70 cm. Tre blanke til køkkenet
19. 31-03-07. Mariager Fjord. Kørte sammen med Steen Ulnits på fyraftensfisketur til Katbjerg Odde. Stort set overalt bære fjordbunden
præg af børsteormenes aktivitet. Enkelte orm var "halvt ude af hullet", mens nogle enkelte kunne observeres ude i de frie vandmasser.
Steen målte vandtemperaturen til 10 grader, hvilken er overraskende højt for årstiden. Startede fiskeriet med at mærke tre ørreder
forsigtigt puffe til fluen. Det lykkes mig derudover at lande tre mindre blanke fisk. Endnu herlig aften med en smuk solnedgang.
18. 28-03-07. Mariager Fjord, Katbjerg Odde. En fyraftens tur i pontonbåden var bestemt det helt rigtige valg på denne herlige
forårsdag. Den friske østenvind resulterede i en ekstrem lav vandstand. Målte vandtemperaturen til 6 grader og kunne konstaterer at
der er god gang i børsteorm og algeproduktionen. Fangede og genudsatte 6 ørreder, hvoraf den største var en nedgænger på omkring 60
cm. Havde derudover en del hug og nogle efterfølgere. Pontonbåden på strandkanten Nedgænger som genudsættes
17. 25-030-07. Mariager Fjord ved Hadsund. Benyttede overgangen til sommertid og det særdeles gode vejr til en pontonbådstur i
området øst for Hadsund. Fiskede intensivt over en strækning på et par kilometer, hvilken resulterede i fangst og genudsætning af to
blanke ørreder på omkring de fyrre centimeter. Bemærkede kun et par enkelte børsteorm. Kunne i løbet af dagen måle at
vandtemperaturen steg fra 5 - 7 grader.
16. 24-03-07. Randers Fjord, Stenrevet i frisk østenvind. Fiskede sammen med Ivar Thordal først på Stenrevet, hvor jeg havde en enkelt
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efterfølger, der viste sin interesse for fluen, netop som jeg skulle til at foretage et nyt kast. Fik årets første middagslur på revet,
hvorefter vi kørte til Voer, hvor vandet lignede mere chokolademælk end den whisky, jeg skal nyde til aftenens bokse- og fodboldkamp.
Mødte her Verner og John, der begge havde udskiftet "softwaren" med "jern" Stenrevet med skum
15. 23-03-07. Mariager Fjord ved Vive. Eftermiddagstur sammen med min nye nabo og gamle ven, der også hellere end gerne vil svinge
fluestangen når lejligheden byder sig. Så en stor mængde kutlinge og hundestejler i stille vand tæt på land, mens enkelte store
børsteorm var kommet ud af hullerne i sandbunden. Steen så en enkelt ørred, der tilsyneladende fouragere på ormene. Jeg hverken så
eller mærkede noget til ørrederne. Sluttede dagen med Tom Petty, pizza, rødvin og whisky. Mariager Fjord i eftermiddagslys
14. 18-03-07. Mariager Fjord. Kørte sammen med Torben Kondrup til Katbjerg Odde hvor vi kunne finde en smule læ for den stormende
kulign. Fiskede et par timer uden at se eller mærke noget til fjorden ørreder. Bemærkede stor ormeaktivitet i fjordbunden. Mariager
Fjord i storm
13. 17-03-06. Deltager traditionen tro i det årlige træf: Whisky og fluebinding. Havde selv sat mig for at supplere min samling af sedge
tørfluer, der skal bruges til sommerens ture. Kunne godt mærke, at det er lidt længe side, at jeg har været i gang med "de små". Godt
selskab og en god portion velsmagende whisky hjalp dog med at få banket den værste rust af "bindefingrene". På billedet ses min
værelseskammerat Adam der var en af de sidste der gik i seng og den første der igen sad bag stikket. Adam lørdag morgen Fluerne jeg
bandt på træffet. Mere om arrangementet her
12. 14-03-06. Grenå, Fornæs. Eftermiddagstur hvor jeg fiskede et par timer fra pontonbåden og fangede to mindre blanke
genudsætnings ørreder. Målte vandtemperaturen til 4-5 grader og nød den skarpe forårssol. Fornæs, pontonbåd og fluefisker
11. 04-03-07. Djursland, Skovgårde. Pontonbådstur sammen med Torben Kondrup. Målte vandet til 2-3 grader og så ikke noget til
småfisk eller børsteorm. Fiskede mere end en time før en jeg så en ørred bryde overfladen. Oplevede at ørreden "små tjattede" nogle
gange til fluen inden den satte ind med et kontant hug. Blank, fed, 45 cm og serveret til aften er jo heller ikke så ringe. Snakkede på
vej hjem med Ivar, der vist var ved at sætte noget online fluebinding op. Se mere her Fra dagens tur: Torben Kondrup fisker fra sin gule
pontonbåd
10. 25-02-07. Mariager Fjord. Sammen med Lars Pedersen. Vejene var fremkommelige, men flankeret af meterhøje snebunker da vi ved
middagstid i tøvejr kørte ad Mariagervej. Startede med at fiske en god time uden fisk. Flyttede til en ny plads med blødere bund og
lavere vand. Lars lagde her ud med en nedgænger. Pludselig gik det så stærkt, og da vi gjorde dagen op kunne Lars noterer sig for 4
nedgængere, mens jeg havde fristet 3 blanke og en enkelt nedgænger. Lars gør klar til vinterfiskeri Nedgænger genudsættes
9. 18-02-07. Udbyhøj Nord. Søsatte ved Havnen og fiskede i nogle timer i faldvand. På trods af en del små børsteorm i vandet, hverken
mærkede jeg eller så noget til ørreder. Vandet lidt farvet. Målte vandtemperaturen til 2 gr. River Otteren og den nye kabelfærge.
8. 10-02-07. Gudenåen ved Randers. Termometeret viste minus fire grader da jeg ved titiden drog mod åen. Med en frisk opstrøms vind
bestemt ikke nogen ulempe at jeg måtte ro mig lidt til varmen. Startede med at fiske lidt i strømmen i håbet om en ørred eller sandart
ville finde fluen fristende. Da dette ikke gav fisk, men is i øjerne der besværliggjorde fiskeriet lagde jeg mig ind i det rolige vand med
en stor flash geddeflue. Her blev det til 2 gedder hvoraf den ene måtte med hjem for at blive forberedt til frikadeller.... Var hjemme
12. 30. Gedde i pontonbåd og frost
7. 04-02-07. Gudenåen ved Randers. Fiskede nogle timer fra pontonbåd sammen med Torben Kondrup. Vandet faldt kraftigt og vinden
var frisk fra vest, altså nedstrøms. Planen var at vi skulle forsøge at lokke nogle sandart til biddet, men da der skulle altså tages godt
ved i årerne for blot at holde pontonbåden op mod strømmen, var det lidt af en opgave bare at styre fluen. Pludseligt havde jeg dog
"bid" - tungt og sejt.... Efter lidt sej trækken kom fisken til overfladen, og det viste sig at være en fejlkroget brasen. Henrik Leth med
brasen
6. 03-02-07. 03-02-07. Mariager Fjord, Hobro. Sammen med Lars Pedersen. Startede i flot solskin på nordsiden hvor der imidlertid var
temmelig overbooket. Kørte derefter over på sydsiden hvor vi fiskede et par timer uden at mærke eller se noget. Bemærkede at
anemoner og løgplanter i skovbunden står på spring, samt at vintergækker og erantis de fleste steder står i fuld flor. Lars fisker i
februarsolen.
5. 27-01-07. Mariager Fjord, Vive. På trods af ugens frostvejr var der kun en anelse grødis i kanten. Solen gjorde så sit til, at det på
trods af vinterkulden også føltes bekvemt at fiske. Da jeg vadede ud rejste, eller rettere skræmte sig en fisk tæt under land. Her var
der for øvrigt også en del kutlinge... Fiskede et par timer uden at mærke eller se noget. På vejen tilbage skræmte jeg igen en fiske på
samme lokalitet som på vejen ud. Ventede et kvarters tid inden jeg forsigtigt kastede fluen ind over et lave vand.... Desværre var jeg
åbenbart så uheldig, at fisken igen blev skræmt - denne gang af fluelinen. En god oplevelse der bekræfter at fiskene kan findes
overalt.
4. 21-01-06. Mariager Fjord, Hobro. Fiskede nogle timer sammen med Lars Pedersen. Da vi ankom var der perfekte forhold med sol og
jævn vind. Lars lage ud med et hug. Herefter var det min tur. Da vi sluttede kl. 13.00 i stigende vind og bygevejr havde tilsammen haft
fat i 8 ørreder. Grønlænder fra fjorden
3. 12-01-07. Mariager Fjord. Kørte en tur til Skellerup. Vandtanden var usædvanlig høj så jeg ikke kunne vade fri. Træerne generede
mig derfor en del i bagkastet. Kunne glæde mig over mange kutlinge i strandkanten. Mærkede eller så ikke noget til fjorden ørreder.
Kørte på vejen hjem forbi Østerkær Bæk der munder ud i østenden af Glenstrup Sø og som nogle år siden ville være endevendt af
gydende ørreder på denne årstid. Så kun nogle mindre tegn på gydning, hvilken siger noget om, at det er sidste øjeblik at de ihærdige
medlemmer i Hobro Sportsfisker foreningen er gået i gang med at redde den unikke søørredstamme.
2. 07-01-07. Trængte til at lufte det lette grej. Det samme gjorde Lars Petersen. Søndagens tur gik derfor til "Søen". Den milde vinter er
tilsyneladende noget der passer regnbueørrederne godt, og der gik ikke langt tid mellem at en af de velkonditionerede fisk tog fluen. Så
flere fisk tage myg på overfladen. På et tidspunkt kunne samtidig nyde synet af fem musvåger der kredsede i opvinden over nogle
fyrretræer. Lars med regnbueørred
1. 06-01-07. Mariager Fjord ved Hobro. Brugte et par eftermiddagstimer til årets første tur, der dg ikke resulteret i årets første fisk.
Havde et enkelt tungt hug og så i øvrigt ikke noget liv i overfladen. Observerede lidt kutlingen i strandkanten og bemærkede, at der var
en del små myg der sværmede og sad på bilen.
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