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Fisk & Fangst i 2009    
Fisk & Fangst i 2008� 

128. 26-12-09. Kongsdal ved Mariager Fjord. Lidt spændt på issituationen i fjorden, drog jeg sammen med brormand nordpå mod 
Mariager Fjord. Hjemme på Skytten var der hård is på gangstier og kørebanen, hvilken selvfølgelig fik os til at sætte farten i 
krybespor.�Ankommet og klar til udpakning ved Kongsdal Havn opdagede jeg, at det var geddegrejet jeg havde fået pakket. Besluttede 
at se på at Erik fiskede, og så tage nogle billeder af det smukke vinterlandskab.�Bugten blev behørigt gennemfisket uden at vi så det 
mindste tegn på liv i det iskolde vand. 

127. 24-12-09. Hverken Nap Hans eller Gammelgedden var i bidehumør da vi torsdag den 24. december fulgte op på traditionen med en 
juleaftensdags fisketur i Gudenåen. Der blev dog skålet og ønsket glædelig JUL! 

126. 13-12-09. December gedder i solskin Selv om der var is på� bilruden og jeg fik hilst på julemanden ved Randers Naturskole, var der 
ikke meget julestemning over dagens vejr. Solen, der selvfølgelig altid er velkommen, varmede os fra en skyfri himmel. Det blev til tre 
mindre gedder. 

125. 12-12-09. Stevns. Brormands fangstrapporter har på det seneste været ophidsende læsning:Flotte, blanke, hugvillige og talrige 
ørreder. Jo, mails med billeder af rigeligt af velnærede blankfisk, havde skruet forventningerne godt i vejret. Må have spredt sig? 
Ørrederne har indtil i dag været�samlet på brormands syd-stevnske hotspot. I dag var der blot en enkelt fisk, der med en enkelt hvirvel i 
overfaden afslørede sin tilstedeværelse. �Vejret var perfekt. Solen kikkede såmænd også frem og nærmest oplyste Møn, som i det klare 
vejre tydeligt gav sig til kende �i horisonten. Næste gang skal pontonbåden i vandet! Jeg er nok blevet for gammel til at balancere på 
glatte sten, der "stjæler" alt for meget opmærksomhed fra fiskeriet. Så næste gang turen går til Sjælland og Stevns skal pontonbåden i 
vandet.�Så kan ørrederne vente sig!� 

124. 26-11-09. Fisketur i Thailand. Her 

123. 15-11-09. Har været på en god tur i Gudenåen. Læs mere her 

122. 08-11-09. Gudenåen og Tange Sø. Sammen med Horsens drengene Claus og Klaus, Thomas Sams og Jan fra Assens. På trods af årstid 
og stor mængde regn kunne vi nyde en klarvandet Gudenå. Driftturen fra Kongensbro gennem det smukke midtjyske landskab er altid en 
stor oplevelse. I dag var jeg endda så heldig at se en odder i et brøkdel af et sekund.� Fangede hurtigt et par gedder..... Men det var 
ligesom om de ikke rigtigt var i biddet. Frokosten blev holdt i området hvor åen bliver til Sø. Alle havde fat i gedder. Selv fangede jeg 
fire stykker. Lars Mathiessen og Lasse "Lusk" Elmgrem forsøgte sig på strækningen opstrøms Kongensbro. Her var der også lidt gedder, 
men også en punktering til Lars, som hurtig fik slagside og måtte have ekskorte.� 

�  
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�  

121. 01-11-09.� Gudenåen ved Randers. Havde en aftale med Tage Andersen om en pontonbådstur på Gudenåen. Søsatte ved Fladbro 
hvor jeg også fik instrueret Tage i håndteringen af pontonbåden på vandet. Lagde ud med at tre gedder gik til fluen uden at blive 
hængende. Vandet var faldende og vinden blæste køligt opstrøms. Fangede snart den første gedde.... Og lidt efter endnu en i lidt større 
størrelse. Tage der er nybegynder havde i starten rigeligt at gøre med at holde River Otteren i den rigtige retning hvilken gik ud over 
fiskeriet. Efter Motorvejsbroen blev der varmet pølser og byttet svømmefødder. Fangede og genudsatte i alt 6 gedder.� 

�  

�  

120. 31-10-09. Søen. Thomas er blevet lun på en splitcanestang fra Bjarne Fries. Havde på den baggrund aftalt, at eftermiddagen skulle 
bruges til på at fiske med de lækre stænger i min lille sø. Ørrederne var i biddet og vi blev hurtigt i rigtigt godt fiskehumør. Som vanligt 
var ørrederne til en flydende snegleimitiation som ganske forsigtigt og langsomt indtages. Fik prøvet et par stænger med vidt forskellig 
aktion. Thomas blev imponeret og meget glad for at fiske med min # 4 Delight 

�  
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119. 25-10-09. Karlsgårde Sø. Dagen, eller rettere morgenen startede med en brat opvågen: Klokken 04.30 stod Thomas uden for døren 
og var overbevist om at klokken var 05.30 og at jeg havde sovet over mig. Det skulle dog hurtigt vise sig, at det var Thomas der var en 
time for tidligt på færde. Turen til Karlsgårde Sø foregik i heftig regn der ikke lovede godt for resten af dagen. Men efter køb af 
fiskekort i Sig, holdt regnen inde og det blev flot klart solskin. Lasse havde hørt mange gode historier om store og mange gedder så 
forventningerne var endnu engang i top. Fiskede ihærdigt uden at gedderne gav sig til kende - det var en dag hvor der skulle kæmpes. 
Endelig fik Lasse� en gedde på omkring 5 kilo - optimismen vendte tilbage. Vi fiskede og fiskede..... Fangede fire gedder på mellem 1 - 
og tre kilo. Lasse fik to og Henrik fra Århus, der skulle teste sin nye pontonbåd en enkelt. Bestemt ikke en imponerende fangst! 

�  

�  

118. 24-10-09. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Trængte til lidt frisk luft og til at motionerer fluestangen. Fangede i løbet af tre timer 
en enkelt blank ørred på ca. 45 cm. Så også en enkelt i overfladen. Bemærkede, at der i nogle områder var tæt besat med små 
vandmænd, som når fluen passerede, føltes som det små pilleri ørrederne nogle gange driller med. Flere var i gang med fiskeri. Så dog 
ikke andre fange noget.� 

117. 18-10-09.� Randers Fjord ved Udbyhøj. Mødtes kl. 09.00 med Klaus Kaad og Søren Nielsen. Satsede på at vandet skulle til at stige og 
at vi drifte til Stenrevet og retur. Blev dog hurtigt klar over at den stod på faldvand og derfor fiskeri i yderfjorden. Forventede en snarlig 
vandvending, men vandstuvning betød, at vi fra start til slut kl. 16.30 oplevede at vandet løb ud af fjorden med forskellig hastighed. - 
Hvis så bare ørrederne havde været i biddet, kunne det kompenserer for den umulige strøm. Der skulle dog slides og præsenteres flue. 
Søren løb med flidspræmien i form af dagens største ørred. Ellers var det kun mindre eksemplarer vi havde inde at vende.� 
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�  

116. 17-10-09. Kolding Fjord/Lillebælt. I anledning af familiebesøg fiskede jeg nogle timer på strækningen mellem Skærbæk og 
Lillebæltsbroen. Observerede mange pæleruser/bundgarn og ruser, men så ikke noget til ørrederne.� 

115. 14-10-09. Gudenåen ved Randers. Søren Nielsen var med på at tjekke Gudenåen og sin nye pontonbåd. Var ved Kajakklubben i god 
tid og benyttede lejligheden til at indsamle affald. Tænkte endnu engang på hvad der får medmennesker til at smide deres 
efterladenskaber.... Ja, faktisk bli'r jeg ret sur. Vandet var stigende og det var ganske uproblematisk at fiske opstrøms ved hjælp af den 
fremdrift svømmefødderne kunne give. Mange steder står grøden stadig højt og besværliggøre fiskeriet. Samtidig var gedderne ikke 
særligt samarbejdsvillige. Fik dog et par stykker samtidig med vi kunne nyde den smukke solnedgang. 

�  

�  

114. 11-10-09. Dronningborg Bredning. Sammen med Bjarne Fries, Henrik�”Tømrer” Pedersen, Thomas Sams og Peder Pedersen. Med 
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skarp efterårssol og vindstille var det en fornøjelse at komme ud. Startede med at fiske langs sydkanten hvor det blev til to mindre 
gedder. Kunne høre på snakken fra de øvrige, at der var mere gang i den på det spot de havde valgt at fiske over. Fortsatte afsøgningen 
ind til middag, hvor vi roede ind under land for at koge pølser... Da vi var færdige med spiseriet og snakken slog vejret om til mere 
normalt efterårsvejr. Vandet var samtidig steget og der var for alvor kommet gang i gedderne. Alle havde fisk, nogle gange flere af os 
samtidigt. Nogle timer gik med spændte stænger inden vi lidt i tre, godt trætte i fight armen satte kursen mod land. Dagens største 
gedde var tæt på de 8 kilo.� 

�  

�  

��  

113. 09-10-09. Dronningborg Bredning. Thomas Sams var frisk på en eftermiddagstur. Da vi ankom var vandstanden på det højeste. 
Vinden var løjet helt af og solen viste sig fra sin bedste side. Jeg fandt hurtigt en flok gedder på nordsiden - der var gang i infighten... 
Pludselig dødede fiskeriet ud - gedder var overhovedet ikke interesseret i vores fluer. En øl og lidt snak gjorde dog underværker og snart 
fandt vi en ny flok bide- og stridslystne gedder. Oplevede således et par gange, at vi begge havde pæne gedder på fluen samtidig.... Jeg 
fangede i alt 13 gedder. Benyttede en rød sølv flashflue og en sinktipline fra SA.� 
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112. 04-10-09. Gudenåen mellem Stevnstrup og Randers Regnskov. Kun Søren Nielsen (Palland) var med på at trodse den dramatiske 
vejrudsigt der lød på stormende kuling. Da vi kl. 08.00 ankom til Stevnstrup så det faktisk ud som om at meteorologerne havde taget 
fejl, men.... Fik bådene søsat og fik snart den første heftige byge... Fik også hurtigt en gedde ind og vende... Vind, byger og lidt 
varmende sol var ikke mere besværligt end at der sagtens kunne fiskes. Fiskede på kort line med min SA sinktip line og en flashstreamer. 
Gedderne var med på legen og jeg kunne da vi roede i læ for at koge pølser tælle fem gedder og et par tilbud. Længere nedstrøm blev 
vandet, som følge udløb fra Vorup Enge og opstuvning farvet som chokolademælk. Fangede dog to gedder mere mens vi passerede forbi 
området neden for Randers stadion, der var godt oplyst men meget stille....� 

�  

111. 27-09-09. Tunø med bombayfly. Vinden var tiltaget så jeg opgav at fiske langs øens vestside. Affiskede imidlertid samme område 
som lørdag. Fiskede intensivt med forskellige fluer i varieret dybde uden at mærke eller se noget til ørrederne. Derimod var sælerne 
fremme.... Da jeg om eftermiddagen skulle passerer revet var det under regulære Whitewater forhold med stræk strøm store dønninger 
og skumsprøjt. Outlaw' klarede sig nærmest hjemmevant under disse forhold. På vej ombord på færgen så vi en lille flok multer - turens 
første - der fouragerede i havnen.�Læs Bombayfly beretningen om Tunøturen her�  

�  

110. 26-09-09. Tunø med bombayfly. Efter en god nats søvn på Degnegården blev fisketøjet iført. Mad og andet blev pakket i min 
vandtætte Patagonia taske som også kan benyttes som rygsæk. På havnen holdt ladvognen med alt vores kære grej og pontonbåde. 
Vinden betød, at vi valgte at fiske langs øens østside, hvor vanddybden flere hundrede meter ud er relativ lav og sikkert også fyldt med 
føde. Altså et område hvor ørrederne rigtigt kan brede sig, og derfor kan være svære at komme i kontakt med. Passerede inden det 
lange rev, der strækker sig et godt stykke over mod Samsø. Havde med det samme "nærkontakt" til 4-5 nysgerrige sæler... Fiskede 
strækningen og fangede tre ørreder - største på 53 cm. Den ellers slanke ørred gav mig en dejlig andenpræmie i form af� en hjultaske 
fra Fishpond skænket af Grejbiksen. Aftenen sluttede med en god gang forudbestilt flæsk på det lokale værtshus: Det gamle Mejeri.�  
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109. 20-09-09. Æbelø med bombayfly.dk Var i god tid inden solopgang klar til at udfordre ørrederne. Vinden havde i nattens løb lagt sig 
og alt virkede perfekt. Fiskede flere hotspot uden at se eller mærke ørreder. Havde derimod en nysgerrig sæl der fulgte mig tæt i 
næsten en time. Fangede på vejen retur endnu en genudsætter ørred. Glæder mig til igen at besøge Æbelø!�Glæder mig også til at læse 
om turen på Bombayfly.... Læs den her  

� �  

�  

108. 19-09-09. Æbelø med bombayfly.dk. Kørte fra Randers kl. 21.000 fredag aften. Ankom et par timer senere til Bogense, hvor vi også 
tog os et par timer på øjet i det fri. Var fremme ved Æbelø P-pladsen lidt over fem og fik hurtigt bådene og bagagen gjort kampklar. 
Uheldigvis var det utroligt lavvandet så det vi måtte trække og bære bådene et godt stykke gennem det lave vand - temmelig 
anstrengende (Næste gang vil tidevandet blive tjekket). Turen til øen tog et par timer....Snart blev det flot og varmt sommervejr og min 
første havørred landet. Nød den den særprægede og storslåede natur, ikke mindst den interessante bund hvor blæretang og mægtige 
sten indikere havørred! Uheldigvis er der flere der har uheld med pontonbådene og bl.a.� Michael�”Mørkøre”�Pedersen må en tur i 
baljen da stellet bryder sammen. Også Søren�”Palland” Bang Nielsen har problemer og bliver selvfølgelig lidt "bekymret" da han 
opdager, at ponton er flækket så inderblæren hænger fratruende ud... Mickael fra Århus opdager at hans ene støtte fod er ved at bryde 
sammen og endeligt taber Lars Mathiesen luften og må i gang med lappegrejerne. Eftermiddags/aftenfiskeriet gav endnu et par ørreder 
på 60 cm. (Søren)� og 55 cm. (Lasse). Fangede også selv en genudsætter inde.... Aftenen blev sluttet med fiskespisning og whiskye.  

107. 11-09-09. Randers Fjord, Dronningborg Bredning. Bjarne Fries var frisk på at tilbringe eftermiddagen i vores nærvand. Lagde med 
det samme ud med et par gedder der ikke kunne modstå min flashflue. En god pilsner og lidt snak.... Nu var der sandelig gang i de kære 
gedder, der helt afgjort har bidetider. Fangede tilsammen et par håndfulde inden vi ved sekstiden returnerede. Dejligt med lidt luft og 
aktion inden den kommende uges Metalkongres i Ålborg .�  
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�  

106. 07-09-09. Mariager Fjord. Det gælder om at nyde, at det stadig er lyst nok til en fyraftenstur. Havde aftalt at skulle mødes med 
Søren Nielsen, der også havde fået fiskefeber. Havde ikke fisket ret længe da nogle små puf i fluen signalerede fisk! I næste sekund kom 
hugget, og snart kunne jeg lande en smuk let farvet, hanfisk. Fik åbnet en øl og snakket lidt med Søren som havde fanget en velnæret 
typisk fjordørred. Fortsatte med at affiske det lave vand og fangede endnu en hanfisk, lidt større og lidt mere blank end vi gik løs på 
Sørens vingummipose.... Tog ind lidt over otte og kunne se tilbage på en kort, men smuk september aften med fire ørreder og en 
hornfisk i båden.��  

� � �  

105. 06-09-09. Gjerrild. Der gled lidt "bindeolie" ned mens jeg sammen mad naboen så lørdags DK/POR-drama. Alligevel var jeg oppe og i 
gang inden Iphonen satte ind med sin morgenvækning. Mødte på vejen ræv, ugle, krondyr og grævling. Var ved Gjerrild lidt i seks, hvor 
jeg mødte Bombay-drengene "Lusk og Molle". Fik hurtigt rigget til og sad snart i i Outlaw'en hvor jeg nød de blide dønninger og det 
tiltagende morgenlys. Vandet var i standzonen temmelig uklart så jeg fiskede lidt længere ude. Det blev til en håndfulds fede hornfisk 
og en enkelt mindre ørred. Konstaterede at fjæsingerne, der for blot få dage siden var en plage, var forsvundet. Flere kom til og snart 
var fem seks fluefiskere og en enkelt med "jern på". Oplevede en kraftig nordgående strøm der satte synlige strømsskel. Se for øvrigt 
billederne.�  

�  

104. 05-09-09. Med Torben Kondrup og Klaus Kaad på drifttur fra Stevnstrup til Randers. Det er så sandelig blevet efterår. Den ene byge 
afløser den anden og vinden er strid fra det vestlige hjørne. Også fuglene har mærket skiftet og vi kunne nyde store flokke af bl.a. andet 
viber og stær. Lagde hurtigt ud med en mindre gedde. Det samme gjorde Torben - alt tydede på hugvillige gedder, hvilken imidlertid 
ikke skulle falde i vores lod i dag. Havde dog en rigtig god gedde der sprang ud af vandet og tog fluen lige som jeg skulle til at foretage 
et nyt kast. Uheldigvis, men overraskende tog gedden et udløb ind i mellem vegetationen. Jeg prøve på alle muligheder at få klaret 
situationen, men forgæves... Fangede og genudsatte i alt 5 mindre gedder. Klaus Kaad i Randers�  

103. 01-09-09. Mariager Fjord. Er lige kommet hjem... Kørte lidt rundt og kunne ikke finde lovlige stedet at fiske. Valgte Lergraven, og 
indrømmet,,,, gjorde vist noget uundgåeligt og kriminelt, da jeg kom til at placerer fluen tættere end 75 meter på nogle ruser. Der var 
5-6 andre fluefiskere, der også, på trods af ruserne, valgte at fiske. Var taget af sted for at mødes med Søren Zedlitz Mikkelsen, der lige 
er flyttet Randers. Så i øvrigt et par fisk springe og havde en enkelt følger. Snakkede med et par gode venner der kunne berette om et 
kanonfiskeri, specielt morgen og aften ved Marcelisborg Odden (mellem Mariager og katbjerg Odde).�  

102. 30-08-09. Mariager Fjord ved Hadsund. Efter en familiedag på sjælland, installation af nyt og større akvarium var det velgørende 
med en tur til fjorden. Havde kun taget få kast, da jeg så at vandet omkring flue blev "uroligt". I næsten samme øjeblik blev fluen taget 
aggressivt af en velnæret ørred på godt 50 cm. Var snart fiskeklar igen. Endnu engang mærkede jeg "uro" omkring fluen - en lidt større 
ørred havde ikke kunne modstå fristelsen og tog nogle hidsige spring og udløb inden den slap af fluen. Åbnende en pilsner og nød en 
heftig regnbyge der testede vadejakken. Var snart fiskeklar igen og kunne lande en ørred på ca. 40 cm.... Fiskede endnu et kvarters tid 
da fluen blev taget i en en hvirvel. Kunne mærke det var en stor fisk, som med det samme tog et udløb mod dybere vand, uden at vise 
sig i overfladen.� Ørreden var stærk og var ikke umiddelbart til at komme tæt på mit net. Måtte til sidst give sig.... 75 cm. Flue: Pinky 
Pain Ver2 Kunne i øvrigt ikke undgå at bemærke, at hele området er plastret til med ruser. Antagelig har jeg ikke holdt de 75 meters 
afstand og derfor fisket i strid med reglerne....Hjemme kunne jeg lytte til lidt P3 sport mens jeg foretog nogle modifikationer på min 
Flexi-Strip montering og stangholder på min Outlaw pontonbåd.�  

 

101. 26-08-09. Randers Fjord, Udbyhøj. Fiskede i 17 graders varmt faldvand. Havde fat i en del hornfisk og tre mindre ørreder. Så en 
enkelt springe og havde et par gode følgere. Bemærkede heller ikke i dag noget til multerne.  
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100. 23-08-09. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Da jeg ankom kl. 05.00 var det stadig mørkt, dog ikke mere, end at jeg kunne se at 
områder var plastret godt til med ruser. Som Niels Ib, som også var ved fjorden her til morgen, skrev i en kommentar på facebook; "Godt 
man ikke er en ål".... Skal den sidste ål opfiskes før end galskaben høre op? Utroligt man ikke vil indstille ålefiskeriet så vores børn og 
børnebørn også får en chance for at opleve denne gådefulde og fascinerende fisk! Der var langt mellem morgenens ørreder, der 
fouragerede spredt på overfladen i hele fjordens bredde. Fangede to mindre fjordørreder på en sort skumbille og så ikke noget til de 
normalt mere aggressive opgangsørreder.�  

99. 22-08-09. Djursland, Gjerrild. Thomas Sams, Kim Rishøj, Søren Nielsen, Kent Groot, Claus Kaad, Bjarne Fries og Henrik Leth.� Mødtes 
om location kl. 05.00 og fik hurtigt både og grej gjort klart. Kunne med det samme konstaterer at der var fjæsinge i vandet - fluerne 
bogstaveligt talt blev taget i samme øjeblik de rørte vandet. Så et par par ørreder springe, havde en ca. 50 cm. på et kort øjeblik, 
havde to mindre ørreder og lidt hornfisk inde at vende, og selvfølgelig et utal af fjæsinge. Kim og Bjarne var så uheldige at blive stukket 
så fingrene kom i varm kaffe og the - det skulle efter sigende hjælpe. Ved dog af erfaring at smerterne kan være pinefulde....�  

 

98. 21-08-09. Dronningborg Bredning. Tilbragte den lune eftermiddag sammen med Bjarne Fries og Thomas Sams. Prøvede i starten med 
popper uden held . Skiftet til en flashstreamer gav med det samme to mindre gedder. Bjarne Fries lagde ud med en ny PR i rudskalle og 
sluttede dagen med et par gedder.�  

 

97. 18-08-09. Mariager Fjord. De nye OUTLAW pontonbåde skulle tilsættes lidt vand. Fulgtes med Bjarne Fries, som også var spændt på 
at afprøve båden. Havde kun fiskes få minutter da jeg så en ørred i overfladen.... Et par kast senere var der fast fisk - en flot 
fjordørred... Den nye pontonbåd kan altså også fange fisk! Fik roet og prøvet manøvreringen i den friske vind... Skal kun have foretaget 
et par enkelte småjusteringer af taskernes placering og fundet en placering til flexistripperen. Fangede for øvrigt endnu en ørred inden 
vi satte kursen mod Randers.�  
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96. 16-08-09. Dronningborg Bredning. Med frisk vin til stiv kuling fra vest koncentrerede jeg mit fiskeri i kanalerne. Lagde hurtigt ud med 
et par gedder på guldflashfluen. Skiftede til popper og havde i første kast en gedder der hele tre gange var fri af vandet i 
bestræbelserne på at sætte popperen til livs. Fangede på underholdende vis yderligere tre poppergedder. Vandet var rimeligt klart. Så 
ikke noget til aborrerne.�  

 

95. 15-08-09. Lagde ud med at "lufte tørfluen" i en nyklippet Villestrup å. Havde her fat i 8 - 10 bækørreder der ikke kunne holde sig fra 
den mega tørflue. Skræmte en enkelt havørred på omkring 50 cm. Kørte efterfølgende til fjorden, hvor jeg med det samme så en pæn 
fisk springe. Kastede flere gange inden den huggede� min opgraderede Pinky Pain, som jeg skiftede til. Havde yderligere et par fisk der 
blev returneret, inden jeg lidt i tre satte kursen mod Randers og aftenens koncert med Kraftwerk.�  

 

94. 14-08-09. Mariager Fjord. Håbede på nærkontakt med en af sensommerens "snusere" - ørreder der trækker langs bredden for at finde 
deres gydevandløb. Fiskede et par timer uden at se eller mærke noget. Vandstanden var lav og vandet klart og friskt...�  

93. 11-08-09. Efter begravelsen af Niels, min kære genbo, der kom alt for hurtigt herfra, trængte jeg til at til at få tankerne til at falde 
lidt til ro. Kørte en tur op til Villestrup hvor jeg fiskede med en af de store tørfluer efter nyopstegne ørreder. Efter lidt drillerier, hvor 
fluen kom lidt for ofte i nærkontakt med bredvegetationen, fandt jeg rytmen. Havde midt på strækningen et godt tilbud fra en mindre, 
ca. 50 cm. let farvet havørred, der dog efter mindre end et sekund slap fri af fluen. Så endnu en havørred der satte efter fluen, men 
fortrød i sidste øjeblik. beholdte stangen samlet og mine waders på og kørte til fjorden. Fiskede her en halvtimes tid uden at mærke 
eller se noget til ørrederne.�  

92. 07-08-09. Hirtshals. Var oppe og på vandet inden solopgangen, Forholdene så ideelle ud, så vi forventede igen fisk! Fiskede intensivt 
nogle timer og så et par enkelte, bl.a. et godt skvulp lige bag min ene ponton. Morgenens eneste fisk var en mini sej - den mindre jeg 
nogensinde har fanget. En ellers skøn morgen der dog fiskerimæssigt havde fortjent det bedre. billederne fra turen  
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91. 06-08-09. Hirtshals. Pontonbådsfiskeri sammen Bjarne Fries og Lars Matthiessen. Med vinden svag for østlig retning var 
forventningerne til iltre havbars i top. Desværre var vandet om eftermiddagen stadig temmelig plumret så det var svært at se 
bundforholdene. Prøvede at ro hen under molen ved havnen for at se om der ikke skulle holde lidt fisk til her. Det gjorde der ikke. Tog 
ind og spiste pizza og afventede den kommende vandvending, der ganske rigtigt klarede vandet en smule op. Lagde efterfølgende ud 
med to hurtige, men mindre havbars og regnede med det var signalet til en fiskerig aften. Fiskede og fiskede i lang tid uden at mærke 
andet liv end en PR søstjerne på flue og en blåmusling.. En del fiskede fra stranden. Så heller ikke nogen her med fisk. Umiddelbart 
efter solnedgang fik jeg så aftenens sidste havbars.- en fisk der var en anelse større end forgængerne... Hyggede os efterfølgende på 
bænken med en kølig pilsner og varme pølser.  

90. 05-08-09. Mariager Fjord. Dejligt med ferie. Vejret var perfekt til karperne, så jeg startede i Vesterfjorden. Så med det samme at 
vandstanden var temmelig høj. Så også nogle karper. Selv om jeg sneg mig fremad i pontonbåden,� ved hjælp af fødderne, opdagede de 
fleste karper mig før end jeg så dem. Bunden er mudret, men vandet er i øvrigt klart. Når karperne skræmmes flygter de med voldsom 
hastighed i en sky af ophvirvlet mudder fra bunden. Kom på kastehold af nogle enkelte fisk, der dog hverken var særligt fødesøgende 
eller interesseret i fluen. Tror at det er en lille stigning i vandets saltholdighed der får karperne til at dvale. Fangede efter flere forsøg 
en karpe på omkring tre kilo. Kørte efterfølgende til fjorden for at skylle waders og tjekke om der skulle være en bidevillig "snuser" i det 
lave vand. Så ikke noget til ørrederne.��  

89. 04-08-09. Mariager Fjord, Villestrup Å. Sluttede med at satse på "Det Blanke Pjak". Så imidlertid ikke noget til nyopstegne 
havørreder. Derimod fangede jeg tre bækørreder, samt havde nogle tilbud, på min mege.-havørredflue der blev fisket med 0,25 mm 
forfang i det spritklare vand. Hvad der får de små ørreder til at kaste sig over denne fluer der meget større end noget de kan spise 
forstår jeg ikke. Se i Havørred på tørflue. Inden Villestrup turen havde jeg fisket nogle timer med Tommy på strækningen mellem Vive 
Havn og fredningsbæltet ved Villestrup å. En perfekt morgen der dog ikke stimulerede ørrederne til den store aktivitet. Så et par stykket 
og fangede en mindre. Bemærkede at der mange steder er opsat pæle eller udlagt bøjer der skal markerer pladserne når ruserne fra den 
15. august må sættes lovligt.� Fritidsfiskerne har åbenbart svært med at vente på, at de kan komme til at tynde ud i den i forvejen 
udrydningstruede ålebestand. Noget helt andet er at åleruserne selvfølgelig heller ikke må sættes i fredningsbælterne. Sikker på at 
fiskerikontrollen kunne få god fangst ved at kikke forbi midt i august.��  

 

88. 01-08-09. Mariager Fjord. Efter et par dage hvor helbred og job ikke bød på fiskemuligheder, var det ren luksus at stå op lidt i tre og 
komme afsted. Søsatte i Ørnedalsbugten og besluttede mig til kun at fiske efter synlige fisk. Efter lidt fiskeri krydsede jeg fjorden og 
minsandten om der ikke var tor ørreder der head and tailede efter myg, stankelben, mariehøns og andet godt på overfladen. Fik den ene 
på en skumbille jeg for nylig fik af Thomas Sams... Skimtede efter fisk hele vejen ud til Bramslev (dog ikke i fredningsbæltet ved 
Valsgård Bæk) og fik endnu en smuk fjordørred. Krydsede igen fjorden og nød kaffen lidt vest for odden ved Skellerup. På vejen retur 
blev det til endnu to fine fjordørreder. Så også et par umærkede ruser - man kan åbenbart ikke vente med at udrydde ålen til efter den 
15. august hvor fredningen ophører. Mange steder var fjorden vanskelig at affiske på grund af søsalat der drev i overfladen. Det var dog 
også i kantet af salaten jeg typisk så ørrederne fouragerer. Fangede for øvrigt også et par hornfisk. Så en trekilos ørred springe fri af 
vandet midt i fjorden. Bemærkede ellers masser af gode fødeemner som vandbænkebiddere, tanglopper og småfisk. Hjemme ventede 
årets maling af skuret. Havelåge og stakit venter. se billederne fra turen  

87. 28-07-09. Mariager Fjord, Kongsdal. Mødtes som aftalt med Tommy lidt i fem. Var kommet i god tid og havde allerede pakket ud, så 
der var hældt kaffe i koppen. Mens Tommy pakkede ud kunne jeg nyde synet af en mindre ørred der på skift tog dansemyg og jagtede 
småfisk og fjordrejer. Sejlede langsom mod Kongsdal revet mens vi spejdede efter aktive ørreder. Snart var der en fisk en for Tommys 
række vidde. Fluen ville den dog ikke have - det blev til lidt "følger". Fortsatte� mod revet hvor der nu stod en med "jern på". Snart var 
der fire vadefiskere... Oplevede kun at få hornfiskeskæl på hænderne og se endnu et par overflade ørreder inden det atter gik mod 
Randers. Morgenstemning på fjorden.�  

86. 27-07-09. Mariager Fjord. Ankom til fjorden ved firetiden samtiden med at nattens regnvejrs front var ved at forsvinde i nordøstlig 
retning. Så et par ørreder nappe sig lidt dansemyg inden jeg havde første seriøse tilbud, der dog ikke blev hængende. Mens solen stadig 
stod lavt bed en ilter ørred på omkring 45 cm. Snart var der fisk igen. Denne gang en velproportioneret skønhed på ca. 50 cm. Satte mig 
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i græsset og nød den medbragte ostemad og kaffe. Endnu en utrolig smuk morgen. Ørrederne blev fanget på en Mix Fly i tan/pink med 
gråt hoved. Her��� Billeder fra turen� Video  

85 25-07-09. Kobberhagen, morgentur. Om BombayFly drengene Lusk og Mulle var antagelig taget til København for at deltage i det store 
arrangement for homo-, bi- og transseksuelle, World Outgames. I hvert tilfælde var Thomas Sams og jeg temmelig alene, da vi kl. 03.00 
morgen stod uden for Lusks opgang med forventningerne i top og fiskegrejet toptunet, klar til at blive guidet til fangstsikre, men 
hemmelige multe hotspot. Da hverken telefonen eller en SMS gav resultat besluttede vi i stedet, at køre en tur til Kobberhagen, som jo 
ligger lidt i læ for den heftige nordvestvind. På "Hagen" så alt som vanligt godt ud (denne plads ligefrem stinker af store ørreder). Jeg 
startede med at gå og fikse strækningen til Elsegårde. Så her tre ørreder, to inden for kastehold hvoraf den ene, en mindre, blot fulgte 
fluen uden at hugge. Satte kursen mod Randers ved nitiden og mødte en veludsovet Lusk, der i stedet for multerne havde valgt at fiske 
lidt i Gudenåen. Mon ikke de menige bombaydrenge har hver en flaske til gode oven på næstformandens og formandens omprioritering? 
Forventer også, at webmaster Lusk indsætter denne beretning på bombayfly.dk�  

84. 25-07-09. Gjerrild morgentur. Vandet var roligt og spritklart, strømmen kraftig i nordgående retning. Havde netop rundet revet dag 
en tre kilos let farvet ørred sprang lodret ud af vandet få meter fra pontonbåden. Kunne se hver en prik og de smukke finner i det 
gryende morgenlys. Lidt efter var det et par marsvin der boltrede sig. Så flere ørreder i overfladen og præsenterede min flue i området 
med det samme uden at det kunne friste. Derimod fangede vi et utal fjæsing og lidt hornfisk. Da vandet blev lidt mere soloplyst kunne 
jeg store stimer af yngel næsten overalt. Da Kim Rishøj tog ind ved ti-tiden tog jeg et træk nordpå i håbet om at kunne finde en 
bidevillig ørred, nogle multer eller lidt makreller. Desværre.... Sluttede med en frisk og heftig byge.�  

 

83. 24-07-09. Mariager Fjord. Det stadigt tusmørke mens jeg rigger pontonbåd og grej til. Håber på at komme i nærkontakt med nogle af 
de aggressive opgangsfisk, der normalt snuser rundt på det lave vand. Desværre ikke noget jeg kom til at opleve denne skønne morgen. 
Oplevede i stedet at fjordens standfisk var selektive og totalt afviste mine fluer, både skumtørfluer og rejefluer. Studerede hvad det var 
de kære var interesseret i på overfladen og opdagede hurtigt, at menuen var små sorte biller og dansemyg. Vil på næste tur medbringe 
det ægte tørfluegrej og så håbe på at der stadig er overfladeguf. Går det hele så op i en højere helhed er der dømt et super 
tørfluefiskeri!  

82. 22-07-09. Mariager Fjord. Da jeg vågnede ved tretiden, var jeg overbevist om at jeg havde en date med en af fjordens storørreder. 
Kunne, mens jeg riggede grejet til, se nogle ørreder slubre myg og andet godt i sig fra overfladen. Havde efter få kast en mindre 
fjordørred på fluen. Affiskede det lave vand og gik også lidt dybere. Havde i alt fat i fire, desværre mindre ørreder på denne smukke 
morgen hvor jeg østpå havde morgenlys og sol og hvor jeg vest på havde udsigt til dagens vejr i form af sorte skyer og byger. Morgenlys 
fra Mariager Fjord.�  

 

81. 21-07-09. På den lille vej langs med fjorden mødte jeg en utrolig smuk buk, der på det nærmeste gloede lidt bebrejdende på mig - 
Hvad laver du her, syntes den med sit blik at ville fortælle... Havde efter få kast en efterfølger. Fiskede og skiftede en del med fluerne 
uden at få fast fisk. Så til gengæld en del ørreder springe og vende sig i overfladen. Morgenens fluer  

80. 19-07-09. Thomas Sams mødte op med rundstykker og morgenbasser klokken 09.00. Snart var vi på vej nordpå mod karperne i Hobro 
Vesterfjord. Igen var vandstanden overraskende høj så det kneb gevaldigt at se de fouragerende karper. Lagde dog ud med at kroge og 
miste en, for efterfølgende at lande og genudsætte et flot eksemplar i tre kilos klassen. Hentede Thomas der var roet hen i den vestlige 
end af fjorden og ikke havde haft held. Desværre var karperne jeg havde fisket til gået helt i passivitet da vi kom retur. Tog over middag 
en tur i den salte del af Mariager Fjord. Havde i løbet af få kast en flot ørred tæt på de halvtreds centimeter og kunne i et af de første 
kast efterfølgende nyde synet af en efterfølger der mere lignede en fem kilos gedde..... Slutte dagen med tourens bjergetape og Lenes 
mørbradgryde. Tror også Thomas blev mæt! Ørred fra Mariager Fjord.�  

79. 18-07-09. Randers Fjord, Udbyhøj. Var klar til at søsætte River Otteren kl. 03.30. Det er stadig mørkt og det er overskyet. Desuden 
er vandstanden høj og vandet stigende. Ror ind i "Gammeldybet" mens jeg spejder efter liv... Fanger her en hornfisk og har et par 
"opstamninger", som det vist hedder nu om dage. Vandstanden er så høj at jeg krydser ind over det flade vand med kurs mod 
"Gittermasten". Håber at se noget til multerne, der tidligere har vist sig i området når det er højvandet. Kan se at der på revlerne hviler 
flere hundrede skarv, som der åbenbart bliver flere og flere af. Når sejlrenden samtidig med at vandet vender. Turen retur til Udbyhøj 
skal foregå med vinden og mod strømmen, hvilken ikke er afskrækkende. En nysgerrig sæl følger mig et godt stykke. Den kære kollega 
dukker op, flere gange inden for kastevidde. Vi kikker hinanden i øjnene og jeg nikker anerkende til min fiskende kollega... Fanger en 
mindre ørred på vejen ind mod havnen. Undre mig over ikke at se flere ørreder, og hvor er multerne, der jo er super langsomt 
voksende ? Er de fisket op og solgt sort?�  

78. 17-07-09. En eftermiddagstur sammen med Lars Pedersen i Hobro Inderfjord efter karper. Højvande, overskyet og vind fremmer ikke 
mulighederne når det gælder om at overliste de snu og sky karper. Havde dog efter få kast en stor karpe der tog et udløb og sprang 
forfanget. Frisk forfang - klar igen! Havde endnu to karper, den ene næsten ved nettet. men ikke inde. Lars fik på en eller anden måde 
fejlkroget en karpe i rygfinnen. Fighten tog lang tid.���  

77. 16-07-09. Aften fiskeri i søen sammen med Thomas Sams. Efter en god portion af Lenes lasagne og et kvarters kørsel var vi fremme 
ved søen. Sjovt nok er der stor forskel på om ørrederne hugger på alt hvad der ligner mad eller blot napper det i sig der måske ser mest 
lækkert ud. Syntes også det er hyggeligt at vi kan se ørrederne tage insekter til sig på overfladen, mens de bevist afviser vores fluer. 
Med endnu en massiv cäenis klækning, var det tydeligt at det var disse små lyse døgnfluer de var mest interesseret i. Dog ikke de 
flyvefærdige duns, men derimod det halvfærdige døgnflue, der et kortere øjeblik ligger fanget i overfladefilmen. Vi havde således 
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fornøjelsen at kaste til flere synlige fisk, der blot ignorerede vores fluer. Splitcanestængerne og de klassiske fluehjul er rigget til. Trods 
de lidt vanskelige fisk motionerer vi begge en god portion fisk inden vi lidt efter kl. 22 returnere.� Billeder fra turen  

 

76. 14-07-09. En aften i søen. Jeg gik i Rema og var ved at købe lidt ind til aften, da Lars Pedersen ringede. Kunne med det samme høre 
at manden havde fiskefeber. "Kom forbi halv syv, så kan smutte en tur i søen", sagde jeg.� Da vi ankom lå søen blank og ørrederne 
slubrede myg, vårfluer og andet godt i sig. Det lette grej blev rigget til og der var med det samme bud efter fluen. Motionerede og 
genudsatte en flok ørreder i forskellig størrelse inden vi holdt ølpause, og nu kunne iagttage en massiv klækning af de små hvide Caenis 
døgnfluer. Ørrederne fortsatte ædegildet, mens vi tog fat på endnu en omgang fiskeri. Billeder fra turen  

75.11-07-08. Glomma/Rena. Vågnede til en vindstille morgen og fik hurtigt brygget kaffe og vækket Thomas. – Det er fisketid og sidste 
chance for en god fisk. Lidt modvilligt kom Thomas ud af teltet og fik rigget grej og pontonbåd til. Vi skulle krydse Rena for at fiske 
stryget på den modsatte side. Jeg lagde mig bag Thomas og fortalte om standpladserne. En stalling viste sin interesse for døgnfluerne. 
Thomas lod sig glide med strømmen mod fisken. Fluen blev taget i andet kast og Thomas kunne efter en lidt dramatisk fight, stallingen 
ville helst blive ude i strømmen, lande en ægte blåmand på plus 50 cm. Oplevede også bæveren nysgerrigt svømme tæt forbi os. Fik 
taget lidt video og billeder og kunne ro tilbage til camp og oprydning sammen med en glad Thomas.�Se billeder og læs mere her Flere 
billeder her (LiveSpace)� 

 

74. 10-07-08. Glomma/Rena. Vågner til regn og en heftigt gang vind. Endnu engang er det gået ud over ”dagligstuen” som er lettet og 
fået knækket stængerne. Vores ellers trofaste pavillon havde fået det endelige dødsstød. Trodsede den kraftige vind og roede over i 
stryget langs den modsatte bred. Havde med det samme en stalling der tog min døgnflueimitiation. Efter en kort fight miste fluen sit 
greb. Få meter længere nedstrøms var der igen bud efter fluen. Denne gang kunne jeg lande og genudsætte min fjerde stalling på plus 
50 cm. Lidt senere på dagen guidede jeg Ole, der også gerne ville fange en stalling. Desværre var der ikke nogen stalling til Ole. 
Derimod var jeg mere heldig ved at fange en 35 cm ørred. Aftenen gik med snak, rødvin, øl og lidt whisky. Havde også besøg af vores 
svenske ven Steve, der lige som mig har fisket Glomma og Rene de sidste tre årtier. Hyggeligt at snakke om udviklingen og fælles 
bekendte. Se billeder og læs mere her 

73. 09-07-08. Glomma/Rena. Fugtigt, men ikke udsigt til dagsregn. Der skal driftfiskes fra Hængebroen til campen. Inden den ”officielle 
tur og fordi jeg var morgenfrisk, tog jeg en tur og gennemfiskede stryget nedstrøms vores lejrplads hvor jeg de sidste par år havde haft 
et godt fiskeri efter store stallinger som sikkert trækker fra søen for at æde når der er massive klækninger. Fiskede ”match the hatch” 
med en polywing døgnflue for enden af forfanget og fangede og genudsatte tre pragtfulde stallinger, alle over 50 cm. Fik ved middagstid 
alle bådene søsat. Otte, ni timers drift og fiskeri lå forud. Enkelte fisk viste sig i overfladen, men lod sig ikke overliste. Gang i fiskeri 
kom der først da vi kom ned til de mere hurtigt løbende strækninger. Her skal fluen placeres tæt på kanten. Fangede og genudsatte på 
denne tur 6 ørreder på mellem 30 og 45 cm. Desuden blev det til endnu en ”blåmand” – en stalling på + 50 cm. Aldrig tidlige har jeg på 
samme dag fanget 4 ”blåmænd”. Flotteste fisk lod sig friste af Oles flue. Sjældent har jeg set så smuk en ørred der målte omkring 60 
cm. og sikkert vejede omkring 2,5 kilo. Ørreden skulle selvfølgelig genudsættes efter et billede, som desværre ikke blev helt godt fordi 
ørreden slap ud af hænderne inden det helt rigtige billede var i kassen. Også Torben havde en god dag med 9 ørreder inde at vende. Da 
vi kom tilbage til campen, havde vinden væltet pavilionen, som vi efterfølgende måtte genrejse ved hjælp af ”reservedele” fra Torbens 
nu kasserede tilbudstelt. Se billeder og læs mere her 

72. 08-07-08. Glomma/Rena. Vågnede til tunge regndråber på telt og biltag. Regnen forsatte ubønhørligt til først på eftermiddagen. 
Telte og regntøj skulle stå deres prøve. Det gjorde Torbens 250 kroners telt ikke! Sad det meste af dagen under pavillonen og drak 
whisky og kaffe mens vi kikkede på Rena og vejret inden det sidst på eftermiddagen klarede op. Lars R og Ole valgte at køre op til 
”Hængebroen” for at friste de kræsne ørreder og stallinger her. Sammen med Lars A søsatte jeg pontonbådene for at lede efter fisk i 
det rolige område opstrøms campen. Så et par enkelte som også fik præsenteret en Vulgata imitiation, som de da også tog, men ikke 
blev hængende på. Også Lars A kom i nærkontakte med fisk. Det skete lige opstrøms campen. Vi kunne se ørreden ringe flittigt og også 
at den tog fluen. Også her blev det kun til en opstramning og en rejsning! Ingen tvivl om at afkølingen og nedbøren har sat gang i 
klækningerne. I hvert tilfælde så vi i løbet aftenen flere fisk end tidligere. Ps. Torben måtte en tur til Rena og investere i et nyt telt. Se 
billeder og læs mere her 
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71. 07-07-08. Glomma/Rena. Besluttede at gedderne i kraftværkssøen skulle præsenteres for vores poppere og flashfluer. Vi blev delt så 
Thomas, Lars A og Lars R affiskede østsiden mens Ole flagrede lidt og jeg sammen med Torben fiskede vestsiden. Desværre var gedderne 
ikke i dag ikke specielt i biddet. Fiskede intens, og så lidt smågedder forsøge at inhalerer popperen. Torben skulle da også have fire 
”opstramninger” og en ”rejsning” før end at den første gedde kom indenbords. Resultatet af vestside affiskningen blev, at jeg havde 5 
gedder i båden, mens Torben måtte nøjes med tre flotte eksemplarer – jo, der gik vist lidt konkurrence i den. Østside holdet glimrede 
ved at Thomas landede en gedde på omkring otte kilo og Lars A. kunne ”hilse” på en aborrer i pæn størrelse. Samtidig med at vi gjorde 
klar til aftenens festmåltid, satte det ind med en gang stabil norsk regn, der dog ikke gjorde vores ”potatmos med gresløg” og sprængte 
dåsehakkebøf mindre delikate. I elven kan vi se at der er kommet lidt gang i vårfluerne. Fra vores læplads under partyteltet spejdes 
efter om der også er ørreder eller stallinger der også har opdaget de mange lækkerier på overfladen. Se billeder og læs mere her 

70. 06-07-08. Glomma/Rena: Starter dagen med en hurtig skylning (vandet er stadigt lunt selv om temperaturen er faldet). 
Rådslagningen falder ud til fordel for en Glomma tur. Kørvrfte godt 16 km opstrøms Rene og søsatte. Vandstanden er lav, mens 
vandtemperaturen også her ligger på 16. gr. Ser ikke noget til hverken døgnfluer eller vårfluer. Fiskene er der også langt i mellem. 
Thomas, der har rigget splitcanestangen til og bundet en Klinkhammer på forfanget, lægger dog ud med et par ørreder og misser en 
rimelig stalling. Skifter til en gul/grønlig vårflue vårfluelarve imitation og får med det samme bid af små-stallinger. Nyder turen 
nedstrøm; Glomma skifter mellem rolige og mere raskstrømmen strækninger. Vanddybden varierer ligeledes. Placerer fluen foran en 
større sten der er overskygget af træer. Ser at en ørred ta’ fluen. Utroligt som selv mindre fisk kan fighte og springe…. Alle fanger flere 
mindre ørreder og stallinger inden vi ved nitiden når opsamlingspladsen i Rena. I campen har Thomas åbnet for 6 kilo forloren 
skildpadde. Desserten består af grillet ørred og stalling. Vejromslaget kan nu måles på vandtemperaturen i Rena hvor termometeret i 
løbet af dagen er faldet fra 16 til 12 grader. Kraftværket har åbenbart lukket lidt mere køligt vand ud på grund af hverdagens forøgede 
strømforbrug. Se billeder og læs mere her 

69. 05-07-08. Glomma/Rena: Dejligt at vågne op til et vejromslag. Der er i dag kun udsigt til godt 20 gr. Efter morgenmaden går turen til 
”Hængebroen” hvor pontonbådene skal søsættes for turens første drift. Ole Jacobsen har i forbindelse med et badebesøg på Holmbro 
lånt en megatrailer som vi kan læsse med pontonbåde. – Også ved ”Hængebroen” der ligger ca. 20 km. opstrøms campen måler jeg 
vandtemperaturen til 16 gr. Mens jeg venter på ”holdet” fisker jeg efter en ørred, der jævnligt tager døgnfluer en anelse opstrøms 
pladsen broen. Min flue har dog ikke den snu ørreds interesse i denne omgang… Ser til at starte med kun ganske få døgnfluer og fisk. Kan 
også mærke, at jeg er en smule rusten med hensyn til beregne fluens placering i forhold til vind og drift. Har flere gode tilbud der 
misses inden der efter godt små tre timers drift kommer ”hul på bylden”. Efterhånden som vi driver nedstrøms og vi kommer længere 
hen af dagen stiger antallet af døgnfluer, slørvinger og vårfluer; Danica finder vi ved de raskstrømmende lokaliteter. Vulgata ved de 
mere roligt flydende strækninger. Derudover ser vi mange arter Bäetis og vårluer. Opdager at ørrederne mest er til vårfluer og BWO’ere. 
Ser kun få at de meget større majfluer blive inhaleret. Temperaturen er i forhold til søndag faldet til 17 – 20 gr (nu er det til at holde 
ud). Da vi ved 21-tiden kan trække bådene på land ved campen, er vi godt slidte, men også lang mere ”fiskeskarpe”. Fangede og 
genudsatte 9 ørreder. Største omkring 40 cm. Også det øvrige hold havde haft kontakt og ørreder inde og vende. – Havde netop gjort 
klar til lidt campfire hygge da knot, fik mig til i stedet, for søge ly i telt og bil. Se billeder og læs mere her 

68. 04-07-08. Glomma/Rena: Så er der Rena og Glomma på kalenderen den næste uges tid. Årets hold er: Torben Kondrup, Lars 
Andersen, Thomas Sams, Ole Jacobsen, Lars Rasmussen og Henrik Leth. Vi oplever de to sidste dage af en rekord hedebølge, hvis man 
skal tro de norske aviser. Temperaturen når op på 31 – 32 gr i dagtimerne. I forbindelse med solnedgangen ”hygger” vi os med millioner 
af knot! Lejren er etableret og alt funker. Torben Kondrup er dagen mand med fangsten af en to kilos gedde på popper. Se billeder og 
læs mere her 

67. 01-07-09. Mariager Fjord. Samtidig med at jeg tog det første kast lidt over fire, kunne jeg høre en vrissende påhængsmotor, der 
sørgede for fremdriften af en lys jolle på den modsatte side af fjorden. Jo, fritidsfiskerne er så sandelig også tidligt ude! Garnfiskeren 
satte kursen mod Kongsdalsbugten for at bjærge sine redskaber og fangst i ly af det lave lys. (Det er vel næppe for at nyde stilheden og 
naturen, at man sætter fuld skrue på jollen?) Så en del af de små rødlige børsteorm og nogle drilske ørreder, der tilsyneladende 
fornøjede sig med at give sig til kende modsat min kasteretning. Havde et par forsigtige bid, et par efterfølgere, samt et par 
obligatoriske hornfisk. Vandtemperaturen er nu oppe på 21 gr.� - det er sommer!  

66. 28-06-09. Vesterhavet ved Hirtshals. Bjarne Fries var allerede i gang med kaffen kl. 02.30 og alle mand var oppe og klart inden kl. 
03.00. Havde hornfiskehug og så en ørred springe inden den første havbars tog fluen og kom i båden. Fangede endnu en havbars og en 
fjæsing i ny PR� inden Erik Simonsen og hans ven Klaus ankom med deres flyderinge. Tog ind ved nitiden godt møre og gennemvuggede. 
Ps. Havbassene som ikke blev genudsat havde brislingen og en enkelt krabbe i maven! Saltvand, dønninger og havbars� Video fra turen  

65. 27-06-09. Vesterhavet ved Hirtshals. Kørte sammen med Bjarne Fries, Lars Matthiessen fra Randers lidt over ni. Klaus Kaad og Kent 
Groot , var allerede ankommet. Havde på forhånd fået en melding fra Erik, der sagde OK til vind og bølger! Parkerede ved Pladsen syd 
for Havnen og hjalp hinanden ned af skrænten med pontonbådene. Dejligt at se det klare Vesterhavsvand og den flotte bund der findes i 
området. Det varede ikke længe før end de første hornfisk viste interesse for vores fluer. Kent Groot kunne ligeledes juble, da han som 
den første havde en havbars på fluen - desværre var den ikke kroget godt nok! Klaus Kaad var næste mand der havde havbars, der denne 
gang kom ind. Hyggede os med lidt pizza og vin inden vi i gen søsatte pontonbådene i Vesterhavets dønninger. Så et par ørreder, den 
ene i stor størrelse vise sig i spring. Nu var det min og Lars Mathiesens tur til at fange en havbars til lyde af kopi rock fra en byfest i 
Hirtshals. Se Saltvand, dønninger og havbars Video fra turen  

64. 22-06-09. Mariager Fjord. Kørte efter aftensmaden en tur til "Stenarmen" øst for Mariager by. Ankom til en vindstille fjord og så frem 
til an aften hvor jeg kunne lurer ørrederne når de bryder eller laver uro på overfladen. Desværre holdt vinden sig ikke i ro og det blæste 
i løbet af aftenen op. Oplevede en enkelt "bølge" der enten fulgte fluen eller blev skræmt.  

63. 21-06-09. Mariager Fjord, Als Odde. Kent Groot og Søren Nielsen var friske og med på at vi skulle mødes ved Als Odde kl. tre. I øvrigt 
er det min første tur i pontonbåden i dette område af fjorden. Fiskede langs kanten af sejlrenden et godt stykke ud forbi den trekantede 
gittermast, en strækning jeg for en del år siden jævnligt fiskede vadende. Husker at der dengang var en del ålegræs og et løb mod nord 
i området ved gittermasten. I dag var der imidlertid hverken ret meget ålegræs eller noget nordligt løb - det må være sandet til. 
Fangede på denne strækning lidt hornfisk og en enkelt mindre ørred der blev returneret. Fulgte det stigende vand ind i fjorden til 
Overgaard svinget. Oplevede her at hornfiskene, selv om jeg gjorde alt hvad der var muligt for at de ikke skulle blive hængende, 
beslutsomt tog fluen. Modsat tidligere skulle det vise sig at være større hornfisk, der overraskende nok også var rognfyldte. Vores lokale 
hornfisk plejer at gyde i april maj, men det kan åbenbart foregå hele sommeren. Da jeg kom tilbage til søsætningsstedet ved� titiden, 
havde Søren og Kent pakket sammen og var kørt.� Læs her�� Dagens fangst� Billeder fra turen  

62. 17-06-09. Stevns. Vi skulle selvfølgelig prøve en morgentur. Selv aftenen havde budt på kød og god vin var det ingen sag at komme 
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op lidt i tre... Beslutte at vi ville satse på sydstevns; Fællesskov Rev. Inden vi nåede vandet gik vi en dejlig tur gennem skoven. Fuglene, 
herunder nattergalen var for længst i gang med morgensangen. I det fjerne hørtes vandet. Havde forestilles os at vinden var svagere og 
vandet mere roligt så vi kunne se evt. fisk fouragerer. Vinden og bølgerne kom på tværs af stranden. Havde lidt kontakt til hornfisk og så 
en enkelt fisk (pæn ørred eller rimte "head & taile" lidt uden for kastevidde. Bemærkede, at der stort set ingen liv (rejer, kutlingen) var 
at se i det lave vand. Syntes også at svanekoncentrationen i området var temmelig tæt - det skulle aldrig have været vores nationalfugl - 
havde hellere st viben i den rolle. Med store, mindre store og ikke mindst glatte sten, vil denne strækning være ideel at affiske fra 
pontonbåden. Det vil jeg gøre næste gang! Billeder fra turen  

61. 16-06-09. Stevns. På Sjælland i forbindelse mødeaktivitet og job. Besøger brormand og søsætter pontonbåden for lige at få et par 
timer derude i det 14 grader varme Køge Bugt vand. Har efter få kast med rejefluen en efterfølger der vender i en voldsom hvirvel da 
den ser mig og sikkert er klar over min slemme hensigt. Nogle hornfisk følger også fluer og er på et kort øjeblik. Det blæser langt mere 
med små hvide skumtoppe på bølgerne. Ror ind under land for lede efter lidt rimter, men ser ingen. Har problemer med Metal Randers 
hjemmeside der er blevet hacket af nogle der skal forestille sig at være Gazabefolkningens cyberhær - pisse irriterende! Billeder fra 
turen  

60. 14-06-09. Gudenåen/Tange Sø. Havde oprindeligt planlagt at starte dagen med en morgentur til Mariager Fjord. Kikkede på online 
vejret på Iphonen; vinden var frisk fra det nordvestlige hjørne. Det blev til endnu et par timer under dynen inden jeg listede op og bandt 
et par fluer. Bjarne Fries var klar ved nitiden og vi satte kursen mod Kgs. Bro. Blev lidt overrasket over vandets klarhed set i lyset af de 
sidste dages heftige byger.... Alene synet af det næsten spritklare vand, vandranunkler, geddekål og åkander er livsbekræftende. At 
gedderne så til gengæld er gået i sultestrejke, er en anden sag. Inden vi forlod åen og entrerede den kontroversielle sø, eller rette 
vandmagasin, landede jeg en aborrer der i et svagt øjeblik havde forgrebet sig på den store geddeflue. Det bliver bedre efter frokost, 
sagde jeg optimistisk til Bjarne! Først skulle vi dog have kogt pølserne og nydt en kølig velsmagende pilsner. Også i søen står vegetation 
tæt. Kun i få områder - det gamle å-løb kan der fiskes. Snart har jeg gedde på fluen... Lige efter er det Bjarnes tur! Typisk er det blæst 
op, og vi har modvind! Ringer til min søde kone, som har lovet at pendle os op efter bilerne. Se film fra turen� Billeder fra turen  

59. 12-06-09. Mariager Fjord, Vive. Med heftige regnbyger og vind fra nordvest i kulingstyrke, var der som forudset lidt læ i denne del af 
fjorden. Klaus Kaad var med på at trodse vejrguderne - det samme var Ivar og Rasmus, der dog i dag fiskede uden pontonbåd. Der gik 
kun få minutter fra vi havde søsat til Ivar fightede og landede en rigtig flot ørred på omkring 2,5 kilo. Snart havde jeg en tilsvarende fisk 
på fluen. Ørreden kæmpede hårdt og roterede rundt om pontonbåden et par minutter inden fluen slutteligt mistede grebet... Fangede 
og genudsatte en målsørred og lidt hornfisk inden vi under land kogte lidt pølser. På vejen retur til søsætningsstedet øst for Vive Havn 
var det Klaus der havde bud efter fluen. Endnu en velnæret målsørred måtte ind og vende. Typisk lagde vinden sig og det klarede op da 
var jeg dog på vej hjem.� Billeder fra turen  

58. 10-06-09. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Aftentur sammen med Bjarne Fries og Kent Groot. Havde satset på at vinden ville lægge 
sig og at vi kunne fiske til de ørreder der havde set sig sultne på dansemyg og andre insekter. Desværre blev det ikke til sådan en aften! 
Fiskede i stedet blindt på traditionel vis. Bemærkede flere rødbrune og ikke særlig sunde bræmmer af algefyldt (slidt bundvand) som 
skygger for sollyset adgang til fjordbunden - bestemt ikke er et sundhedstegn! Fik også en snak med fiskerikontrollør Lasse Elmgren, der 
lige kikkede forbi på vejen hjem fra et andet job - hyggeligt! . Så blot en enkelt ørred i overfladen. Kent Groot blev dagens mand med to 
fine ørreder på 40 og 45 cm., der begge blev fanget på en lysbrun luftig rejeflue og genudsat. Mødte også en vadende Thomas Sams som 
udover at glæde sig til den kommende pontonbådstur til Norge, også havde fanget en flot massiv målsørred. Billeder fra turen  

57. 09-06-09. Mariager Fjord. Tiltrukket af morgenlyset, fjorden og forventningerne om stridbare og bidevillige ørreder, drog jeg endnu 
engang fra Skytten. Ladet op med en kande varm kaffe og Neil Young i bilhøjtalere, rullede jeg veltilpas nordpå. Var ved Ørnedalsbugten 
lidt i fire og fik hurtigt båden og grejet klargjort. I starte var det mest fuglene der gav lyd. Fjorden lå indbydende og spejlblank. sejlede 
pontonbåden forsigtigt langs kanten mens jeg spejdede.... Pludselig viste en ørred sig i overfladen, langt uden for kastevidde. Næste 
fisk dukkede og i kanten af nogle alger, højest fem meter fra mig. Fik fluen passeret og rejse en mægtig bølge. Ørreden ville dog ikke 
hugge, men fulgte blot fluen indtil den godt en meter fra stangspidsen blev mistænkelig. Så flere ørreder tage dansemyg og nogle af de 
små røde børsteorm, der fortsat sværmer, på overfladen... Næste tilbud fik jeg da jeg skulle til at tage et bagkast: En ørred kom med 
fuld fart og tog fluen samtiden med jeg var ved at foretage et rullekast! Desværre var der ikke godt kroghold så det blev et kort 
bekendtskab. Så endnu et par spredte fisk inden jeg lidt over syv satte kursen mod kontoret. Billeder fra turen  

�  

56. 07-06-09. Valgdag! Inden er det dog blevet til endnu en Udbyhøjtur. Var ved havnen og søsat ved firetiden. Trak line af hjulet og lod 
fluen slæbe efter båden, mens jeg roede baglæns og holdt øje efter evt. jagende ørreder. Efter ganske få minutter var der bid - en 
trolle målsørred måtte en tur ind og vende inden den igen fik sin frihed. Der var ikke den store aktivitet og jeg blindfiskede lidt i 
"Gammeldybet". Så pludseligt aktivitet på meget lavt vand. Fluen blev sendt af sted, og sekunder efter gik en sulten ørred til biddet. Det 
skulle vise sig at være en ørred, som udover at have maven fyldt med fjordrejer også indeholdt en chip. Gætter på at det er Villestrup 
smolt fra 2008. Svarbrevet fra DFU vil kunne fortælle det. Så yderligere et par springende ørreder inden jeg returnerede til bageren og 
Skytten. Familien og valget skal også have opmærksomhed! Læs mere om mærkningerne her� Billeder fra turen  

 

55. 06-06-09. Mariager Fjord. Efter gårdsdagens tur i Bredningen tog Lars Matthiessen med ud på Skytten for at nye en whisky, spise og 
få et par timer på øjet inden vi kl. 02.00 stod op for at drage til Kongsdal. Var fremme inden det rigtigt blev lyst. Fik hurtigt pakket ud 
og søsat inden at Kent Groot, Dan Borup og Kim Risshøj dukkede op. Så med det samme et par ørreder smæske sig på overfladen - meget 
mobile fisk, der ikke var interesserede eller i nærheden når fluen blev præsenteret. Fandt et par fouragerende fisk i kanten af et bælte 
med bundfaste grønalger. Forsøgte i førsteomgang med en tørfluen og havde da også et enkelt tilbud. Der skulle dog en rejeflue til før 
end en målsfisk lod sig friste. Havde flere fisk i syne som enten blev skræmt af fluelinen eller ignorere fluen. Kent Groot fangede dagens 
flottefisk - en fuldfed fjordørred på 2,2 kilo. Er lidt foruroliget over den store mængde alger og det rødbrune vand, der absolut ikke er 
et sundhedstegn! Talte i løbet af morgenen med Rasmus Ovesen og Ivar Thordal der havde fundet lidt klart vand og fisk ved Vive. Modsat 
havde Tommy, som havde søsat pontonbåden ved Stines Minde ikke haft held. Også her så vandet fornuftigt ud.� Mariager morgen� 
Billeder fra turen  
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54. 05-06-09. Dronningborg Bredning. Vandet var på det højeste da jeg sammen med Lars Matthiessen sejlede pontonbådene ud af 
Kristrup Krigshavn med kurs mod den østlige del af Bredningen. Der gik ikke mange minutters fiskeri før end Lars havde bid og fuld flex 
på klingen. Lidt efter var det min tur.... Den ene byge afløste den anden, så vi sendte syerskerne i Kina en kærlig tanke for at vi kunne 
holde os tørre. Casper Hansen fra Ålborg var også blevet fristen til en tur til Bredningen. Lidt hårdt i flydering når der er både vind og 
strøm. - Fangede endnu et par gedder inden vi bandt en vig mellem sivene hvor der kunne varmes pølser :-) efterhånden en god 
tradition! Fiskede lidt i faldvandet uden den helt store succes. Kunne se tilbage på en dag med 7 gedder inde at vende - lidt sløvt, men 
egentligt ikke så ringe? Billeder fra turen  

53. 04-06-09. Mariager Fjord. Det gode vejr lokker mere end den overvarme dyne. Er ved fjorden lidt i fire. Pontonbåd og grej bliver 
klargjort på under ti minutter. Allerede i første kast hugger en ørred på ca. 45 cm. fluen for en kort bemærkning. Et par rulninger i 
overflader falder ud til ørredens fordel. Efter endnu et par kast skræmmer fluelinen en anden ørred. Jo, det lover godt! Vandet måler 
jeg til 15 gr. At der fortsat er masser af næring i fjorden er man heller ikke i tvivl om! Ørrederne holder åbenbart til i kanten af de 
bundfaste grønalger. Desværre har jeg kun I linen med ud og det er ikke lige sagen til så lavt vand og megen vegetation. Har flere tilbud 
i form af ørreder der vender efter fluen og forsøger at hugge. Ser igen nogle af de livlige små røde børsteorm. Desværre bliver det dog 
ikke til fast fisk denne dejlige morgen. Morgenstemning Billeder fra turen  

52. 01-06-09. Helgenæs. Allerede lidt i tre vågnede jeg. Klaus der er kaffenørd bryggede den mest vidunderlige kop jeg længe har nydt. 
At kaffen blev drukket af en overskåret engangsflaske, som om aftenen havde tjent som vinglas, gjorde ikke smagsoplevelsen mindre - 
tak! Lasse og den anden Claus var allerede i bådene og godt i gang med fiskeri. Vi fiskede under land langs strømkanterne, you name it, 
uden at mærke eller se ørreder eller multer, som ellers nok skulle være synlige på den blanke overflade. Torsk på op til 30 cm. hornfisk 
og fjæsing til vores ekspert Lars, var denne ellers utroligt smukke morgen det eneste vi kunne få til at tage vores fluer. Blog og billeder� 
Solpgang set fra Lushage  

51. 31-05-09. Helgenæs. Vejret var så absolut med os da vi ved tretiden søndag eftermiddag ankom til en overfyldt p-plads ved 
Sletterhage. Til mange nysgerrige blikke blev pontonbådene samlet og lastet med soveposer, grillkul, drikkelse, kød og grej. Bjarne Fries 
var først i vandet, snart fulgte jeg. Desværre blev Horsens folkene, Claus og Klaus lidt forsinkede som følge af et par glemte waders. 
Fiskede ikke længe før en de første hornfisk gav sig til kende ved små nap og opstramninger. Eneste ørred der blev landet på turen til 
Lushagen, som var udset til base, Stod Lasse for. Efterhånden ankom Lasse, Lars, Claus og Klaus til hagen. brænde blev indsamlet og vi 
tændt grillkullene så vi kunne være klar til vandvending og forhåbentligt� flere samarbejdsvillige havørreder. Som mange sikkert har 
erfaret er forventningens glæde den største. Mens vi spiste, drak vin og en whisky med grydeske, viste en af ørrederne sin 
tilstedeværelse i form at et spring, som afslørede mindst trekilo sølvblank muskelmasse. Aftenens fiskeri kunne dog ikke leve op til 
forventningerne. Jeg fik en målsørred, en tobis, hornfisk og en flok babytorsk. Lasse der i det civile er fiskeribetjent kunne ikke holde 
helt fri da han på det nærmeste sejlede over et ukorrekt mærket garn et par hundrede meter fra kysten. At vores statsansatte gør nytte 
beviste Lasse ved at sejle til land og pænt sige goddag til garnets ejer, der hurtig blev overbevist om at det nu nok var smartest at følge 
reglerne for afmærkning. Mon ikke der hurtigt kom en korrekt afmærkning på garnet!� - Bålet blev tændt og snakken gik inden jeg lidt 
over midnat lagde mig i sandet til et par timer på øjet iført waders. Blog og billeder�  

50. 30-05-09. Randers Fjord, Udbyhøj. Fuglene er allerede begyndt på dagens koncert. Hvad er klokken?� Jo, lidt over tre! Kan ikke sove 
længer. Kaffen bliver brygget og konen kysset farvel. Ved havnen kan jeg se at vandet er faldende og at fjorden i øvrigt ligger helt 
blank. Lader mig følge strømmen, mens jeg fisker til nogle fisk der viser sig i overfladen. Sandelig om ikke det er hornfiskene, som også 
er tidligt på færde. En lille ørred ta'r fluen, men slipper selv af igen. Ser på den modsatte side en lys jolle med en person. Jo, den er god 
nok der bjærges garn sat ulovligt; for tæt under land og for tæt på sejlrenden. Hører at det jævnligt banker i båden og gætter på det er 
multer der skal tyvfiskes. Der er åbenbart flere garn som er sat på fjorden sydside over for sømærket på den sydligste af pollene. Da 
garnene og fiskene� er bjærget stager manden jollen ind til land der hvor der hvor der står bundgarnspæle opmagasineret. Det var altså 
ikke mine venner fra Udbyhøj Nord der denne morgen var på afveje. Fisker videre langs kanten af sejlrenden. Flere fisker fra båd og jeg 
er nok ikke den eneste der spørger: Hvor er ørrederne? Ser megastimer tobis og et par enkelte multer der bliver skræmt fra det lave 
vand. Hornfisk fanger jeg rigeligt af! Hjemme står den på en anmeldelse med billede, brunch og en tur med fruen i byen, og en time på 
øjet inden aftenens koncert med The Eagles!� Billeder fra turen Her  

 

49. 29-05-09. Mariager Fjord. Kunne se på min� Iphone, at vinden var løjet af. Ud af fjerene og af sted. Var ved fjorden lidt i fire. Dagen 
var allerede godt i gang. Vandstanden er er høj, men vandet er rimeligt kraftigt faldene. Bemærker snart, at der er en sværmning af 3-5 
cm. rødlige børsteormene der vimser rundt i overfladen. Snart lufter det lidt, snart er vinden løjet helt af.... Ser et par enkelte ørreder 
bryde overfladen og får hurtigt sendt fluen af sted. Fanger og genudsætter en mindre ørred. Er pludselig i centrum af to eller tre 
marsvin der boltre sig i det lave vand. Det har jeg ikke set før i denne den af fjorden - hyggeligt! Hornfiskene der var der rigelige 
mængder for blot en uge siden er totalt forsvundet - mystisk?� Ror ind og pakker sammen ca. 06.30 - en arbejdsdag venter, men ikke så 
ringe efter en god morgen.� Røde børsteorm fra Randers Fjord  

48. 24-05-09. Dronningborg Bredning. Mødtes med Ivar og Erling. Vandstanden var høj og vandet stigende. Lagde ud med tre hurtige 
gedder inden at Ivar og Erling dukkede op. Snakkede også med en fluefisker fra Nørre Sundby, der havde taget turen i flyderingen. - 
Gedderne var i dag lidt mere tilbageholdende og der skulle arbejdes hårdt for at lokke dem til fluen. Kunne nyde synet at Bredningens 
rige fugleliv, hvor bl.a. rørhøg, lappedykkere og et par isfugle gør sig til. Dagens fangst lød på otte gedder fra 2 til ca. 9 kilo. Gedde fra 
Bredningen.��� Mere om turen i tekst og billeder hos ivars�  

47. 23-05-09. Randers Fjord, Udbyhøj nord. Mødtes med Kent Groot lidt over tre.... Vi havde satses på at vinden var løjet lidt af - det 
var den ikke! Vi fiskede i stigende vand i Gammeldybet. Hornfisk var der masser af, men vi ikke så noget til ørrederne. Underligt nok; 
vandtemperaturen lå på ca. 12 grader og vind og strøm gav rigeligt med bevægelse i vandet. Tror for øvrigt at det er første gang jeg har 
fisket på fjorden under disse betingelser, uden at fange ørreder.��  

46. 22-05-09. Villestrup Å og Mariager Fjord. Efter et par hyggelige dage på DSF's Hessellund træf, hvor jeg torsdag aften til lyden at 
skybrud og torden, holdt billedforedrag, gik turen til Villestrup. Ville se om der var steget et par blanke fisk, og om de ville have min 
tørflue? Bemærkede med det samme at vegetationen fortsat står temmelig lavt (åen er en langsom starter). Fiskede det par timer uden 
at se andet end et par bækørreder der prøvede at inhalerer den mega store, og højtflydende tørflue. Kørte efterfølgende til 
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Bilfragmenteringen hvor det viste sig at bølgerne og den friske vinden gik skråt mod land. Kørte i stedet til Vivebugten hav der var lidt 
læ. Det skulle vise sig at hornfiskene åbenbart også havde søgt læ her. I hvert kast var der således en eller flere hornfisk efter fluen. - 
Selv om jeg forsøgte at undgå at give modhug, blev der alligevel landet seks horn. Havde også en ørred der gik til fluen på kort line. 
Ørreden lagde ud med en serie spring, udløb og endnu et spring. Kunne se, at det en velnæret fisk på omkring en halvmeter inden flue 
mistede sig greb.�  

45. 20-05-09. Mariager Fjord. Nyheden om at IC4 togene skal færdiggøres i Randers og Århus kværnede, da jeg ved tre-tiden slog øjnene 
op til lyden af de første fuglefløjt. Var med det samme klar over at det var slut med søvn. Pakkede i stedet grejet og termokanden og 
kørte en tur til en spejlblank fjord, som var ved at vågne. Mens jeg pakkede ud så jeg et par enkelte ørreder røre på sig. Havde flere 
følgere, inden den første ørred tog fluen. En fisk på midt i fyrrene i god stand. Havde efterfølgende kontakt til hornfisk og havde hug 
mens jeg aftalte et møde med en TV2 journalist.� Morgenens sidste ørred tog fluen da jeg langsomt roede mod land. Begge ørreder blev 
genudsat. En herlig morgen med en god nyhed!�  

44. 17-05-09. Dronningborg Bredning. Jeg måtte af sted igen... En SMS til pontonbådsgruppen gav svar. Lars Petersen, Thomas Sams og 
Lars Rasmussen var klar. Næppe var vi startet fiskeriet før end Lars Pedersen havde landet og genudsat de første par gedder. Snart 
havde vi alle gedde på fluen, samtidigt! Hu hej hvor det gik.... I dag, var det åbenbart de lidt større madammer, der havde lyst til vores 
flashfluer. Der blev fisket, der blev fighter, der blev kommenteret og fotograferet. Holdt pause lidt over middag hvor den mest heftige 
bidelyst var afløst af mere normale tilstande. Tror vi alle havde glemt at tælle gedder. Lidt frokost og en pilsner gjorde rigtigt godt 
inden vi efterfølgende fiskede endnu et par timer, også med god geddeaktion. Lars Pedersen og Thomas Sams viser gedder.���� Se blog og 
billeder  

43. 16-05-09. Dronningborg Bredning. Thomas Sams, Ivar Thordal og Søren Nielsen var med på at fejre geddepremieren med en tur i 
Bredningen. Vi mødtes kl. 10.00 og� søsatte pontonbådene for enden af Kristrup Engvej i den ydre del af Bredningen. Vandstanden var 
lav og ville snart være stigende. Vinden var frisk fra det østlige hjørne. Jeg lagde ud med at fange den første gedde. Ivar var det 
tætteste man kan komme på "rene underbukser" da en stor gås med postyr lettede fra sivene få meter bag ham. Snart var der 
geddekontakt til alle. Vi fiskede på vanddybder på mellem en halv og to meter. Bedste lokaliteter var de områder med "geddekål" på 
skrænterne. Kunne gøre op at jeg i løbet af dagen havde 13 gedder inde at vende. Tog hjem lidt før end de øvrige (kl. 17.00), da jeg 
havde lovet at lave mad.�� Se blog og billeder Læs også beretningen og se billederne på ivars.dk  

42. 15-05-09. Søen. Havde planlagt en tidlig morgentur i den øvre del af Tange Sø efter ørred og helt på nymfe eller tørflue. Desværre 
var der rigeligt med vind og ikke noget med nogen overfladeaktivitet. Da jeg havde grejet pakket og skulle til et møde i Silkeborg, 
benyttede jeg lejligheden til lidt eftermiddagsfiskeri i søen. Der var her en smule dansemyg og enkelte vårfluer og døgnfluer på 
overfladen. I ny og næ så jeg også en ørred. Bemærkede at der var en del snegle der var søgt til overfladen (de har en evne til at samle 
sig en smule luft som kan få dem til at stige til overfladen for derefter at drive mod mere produktive områder). En snegleimitiation, 
påfulgherl uden på en underkrog af skum,� kom på forfanget.... En dejlig eftermiddag på en god forårsdag! Se blog og billeder  

41. 13-05-09. Mariager Fjord. Gik tidligt i seng for at satse på en morgen. Vågnede ved tretiden og tjekkede min iphone for en lokal vejr 
og vindmelding. Nul meter i sekundet. Ankom ca. 04.00 og fik på under ti minutter pumpet River Otteren og samlet grejet. Satte mig i 
båden nogle meter fra strandkanten og nød en kop kaffe mens jeg spejde efter "urelmæssigheder" på den ellers spejlblanke overflade. 
Et par ørreder viste sig lidt uden for kastelænge.... Få meter fra land, tæt på nogle sten, ser jeg pludselig en ørred! Fluen kastes, men 
desværre sætter krogen sig i en væltet træstamme som jeg ikke lige havde set. Ørreden viser sig igen, men svømmer roligt ud på dybere 
vand da jeg nærmer mig for at frigøre fluen. Lidt senere ser jeg igen en fisk.... Denne gang tages fluen voldsomt og det viser sig at være 
en tyksak af en ørred på omkring 50 cm. Endnu en ørred giver sig til kende,,,, og fanges.... Er på kontoret lidt i otte. Endnu en dag er 
startet godt! Se blog og billeder  

40. 10-05-09. Mariager Fjord. Kommer hjemmefra lidt over ti. Satser på at vinden er sydvest, hvilken skulle give læ i den sydlige Lergrav 
ved Hadsund. Opdager at strandengen igen i år er pløjet op og tilsået (hvad mon det giver af udbytte,,,, eller er til det tilskuddet?) 
Kører i stedet over på nordsiden og søsætter skibet. Fisker i de nordlige lergrave. I starten er det begrænset hvad jeg ser af fisk, men i 
læ-vandet i bunden af en af lagunerne, vrimler det med hornfisk som jeg hygger mig med i et par timer. Vandtemperaturen er nu oppe 
på 14 grader og jeg ser ikke noget til ørrederne.�  

39. 09-05-09. Kører en tur til Sangstrup hvor der rimelig læs for den heftige vestenvind. Ser en enkelte ørred og fanger en del hornfisk.�  

38. 08-05-09. Stor Geddedag i Gudenåen og på Tange Sø. På tur med: Lars Andersen, Thomas Sams og Jørgen Bomholdt. Mødtes som 
aftalt ved Kongens Bro hvor kaffen rundstykkerne og morgenbasserne blev nydt, dog først efter at grejet var klargjort. Mens vi fristede 
gedderne bemærkede vi flere pæne fisk (ørreder/helt) tage døgnfluer og vårfluer på overfladen uden at der vel og mærket var klækning 
eller et specielt stor fødeudbud. Havde fat i nogle mindre gedder inden vi gik i land for at tilberede frokosten. Vinden som var lovet 
moderat med "kun"� 9 meter i sekundet, var frisket op så der skulle arbejdes godt med svømmefødderne for at holde pontonbådene i den 
bedste fiskeposition. Havde et par tilbud inden en rigtig flot gedde steg til fluen. Snart var det Lars der havde fisk på. Så var det 
Thomas. Kunne opgøre dagens fangst til 7 gedder der var "inde og vende". Derudover havde jeg fire på fluen uden at få dem ind. Henrik 
Leth med dagens største gedde Se også� Bloggen�  

37. 03-05-09. Djursland, mellem Fornæs og Sangstrup. Sammen med Stefan og Kim. Kørte fra Randers ved middagstid og fiskede det 
meste af eftermiddagen. Ikke overraskende var der en del hornfisk, desværre flest i den lidt mindre størrelse som vi fangede i rigelige 
mængder. Havde derudover fornøjelsen af at fange en lille sej og en mini torsk. Stefan fangede derudover en ørred (første fra 
pontonbåden) og en skrubbe på sin flue.� Dagens� billeder  

36. 02-05-09. Tange Sø og Gudenåen. Mødtes kl. 04.00 ved Tange "badestranden med Thomas Sams. Lars Mathiesen og John Andersen. 
Spørgsmålet var om det fine og varme aprilsvejr havde fået gang i søens dansemyg og helt. Med det samme kunne se at det var sparsomt 
med myg. Vi riggede alligevel både og grej blot for at blive bekræftet i vores bange anelser. Sluttede ved sekstiden. Efter kaffe og friske 
rundstykker ved Kongens Bro blev geddegrejet rigget til. Foran os havde vi den smukke tur nedstrøms Gudenåen til Ansdæmningen. 
Lagde hurtigt ud med en stærk trekilos og havde også et par tilbud. Først efter frokost kom der lidt gang i løjerne, og gedder til alle. 
Thomas Sams sluttede med en Dørge-gedde på omkring 9 kilo - jo, det kan betale sig at lade fluen hænge bagud når årerne skal bruges. 
Havde selv fornøjelsen af at lande og genudsætte 7 superstærke gedder, hvoraf den ene lidt overraskende stadig var med rogn.� Se 
billederne og læs mere  

35. 29-04-09. Mariager Fjord ved Kongsdal. Mødtes med Thomas Samt kl. 18.30 og fik hurtigt grej og pontonbåde rigget til. Bemærkede 
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med det samme at der i overfladen flød en del "fedtemøg" - sommervejret sætter så sandelig gang i algerne her i fjorden. Er der gang i 
algerne, var ørrederne derimod mere end afventende.... Så et par enkelte fisk i overfladen og havde et par følgere der i forsvandt i en 
hvirvel, lige som jeg løftede fluen af vandet. Da vi sidst på aftenen returnerede og skulle til at trække bådene på land sprang der en 2-
kilos ørred få meter fra land. Fik hurtigt fluen ud, men kastede forlangt så fluelinen skræmte fisken. Havde endnu et par til bud og 
præsentationer uden at ørreden gik til biddet. Vandtemperaturen målte jeg til 12 grader.�  

34. 26-04-09. Randers fjord. Udbyhøj. Vejret er i løbet af natten skiftet�ligesom vinden er løjet af og gået mere i sydlig retning. 
Søsætter�igen ved Udbyhøj syd og fisker ud i fjorden da vandet kun er svagt��stigende. Fanger og genudsætter, inden vandvendingen tre 
målsorreder.�Efter vandvendingen, vandet begyndt for alvor at falde, er det for�midt vedkommende slut med interesserede ørreder på 
fluen. Erik�Rasmussen har som den eneste på holdet fat i et par fisk her. Slutter lidt i to. Dejligt at komme hjem efter en dejlig 
fiskeweekend. Tak til�alle! Billeder m.v.  

33. 25-04-09. Randers fjord. Udbyhøj. Ankommer til fjorden ved nitiden.��Pontonbåden bliver hurtigt klargjort (det tager ca. fem 
minutter at�pumpe pontonerne og samle "skibet". - Vandet er som forventet stigende.�Temperaturen måler vi til 10 grader. - mens 
Bjarne Fries gør sig klar,�ta'r jeg nogle kast. Er i et brøkdel af et sekund overbevist om en�storørred følger fluen; en skygge er lige efter 
fluen... Ser nu, at�det ikke er en fisk, men derimod en stime smolt der har set sig�interesseret på min flue... Drifter sammen med Bjarne 
langs fjordens nordside ind til pumpehuset. fanger i løbet af dagen fem ørreder og�et par hornfisk.  

32. 24-04-09. Randers Fjord. Udbyhøj syd. Ankom sidst på eftermiddagen��mens vandet stadig er svagt faldende. Ørrederne er ikke i 
biddet, og ikke tilbøjelige til andet end at følge og skubbe til fluen med��små puf... Vandet vender, men står på det nærmeste stille... 
Kun John Andersen oplever fiskeri i vanlig klasse. Fanger 6 ørreder på et�spor tæt på os andre. Fanger selv en� enkelt ørred i god stand 
på lidt over malet og en enkelt hornfisk, inden turen går til Eriks sommerhus for grill og��råhygge. Aften stemning på fjorden.�  

31. 19-04-09. Knebel Vig. Mødtes over middag med Thomas Sams og Lars Andersen. Fiskede intensivt i stigende vand i ca. fem timer, 
hvilken blot resulterede i en enkelt målsfisk og� og en enkelt følger. Oplevede en flok marsvin tumle tæt på pontonbåden. Målte 
temperaturen til 10 gr.�Forøvrigt dejligt at se hvor mange aktivister der samlede affald. Træls at der fortsat er nogle der efter lade 
øldåser og andet ved vores fiskepladser!�  

30. 13-04-09. Randers Fjord Udbyhøj. Vi mødtes med pontonbådene klokken ni ved Udbyhøj Nord. Vi fiskede i det stigende vand og 
endte ved Stenrevet hvor der var frokost og hyggesnak. Da vandet begyndte at falde returnerede vi med strømmen til Udbyhøj. 
Desværre var ørrederne ikke specielt i biddet. Alle havde dog haft fiskekontakt. Selv havde jeg to mindre ørreder inde at vende, ligesom 
jeg havde et par tilbud til fluen og en tung sejtrækker, der dog slap af fluen efter ca. 15 sekunder. Se billeder og læs beretning  

29. 11-04-09. Mariager Fjord ved Hadsund. Mødtes med Lars Yde. Desværre drillede vinden og vandet var lidt ude i fjorden en del leret. 
Lagde med det samme ud med at se en ørred i overfladen, som tog fluen i første kast. Snart blev det til endnu en og et par følgere. 
Målte at vandtemperaturen nu er steget til 10 grader. Bemærkede også at der er ved at komme rigtig godt gang i brunalgerne. Tog ind 
og spiste pølser over middag og kan se tilbage på 5 ørreder i båden og en del efterfølgere.� Se billederne og læs beretningen.�  

28. 10-04-09. Stevns. Små tre timers fiskeri fra pontonbåden gav desværre kun frisk luft og masser af sol. Fiskede langs den den yderste 
side på første revle. Målte at vandtemperaturen nu er 7 grader. Så heller ikke andre, hverken i de mange trollingbåde, eller fra land 
have fast fisk.�  

27. 09-04-09. Stevns. Havde kun taget få kast da et tungt hug faldt. Med det samme kunne jeg mærke det var en "voksen fisk" der havde 
taget min Udbyhøj flue - det åbenbart også virker i Køge Bugt! Fiskede fra pontonbåden over ca. tre meter vand der er ude bag revlen og 
revet lige uden for brormands stuevindue. Fighten var tung og med flere udløb. Kun en enkelt gang viste ørreden sig i overfladen. Her 
kunne jeg se den var lidt gylden og antagelig en nedgænger. Fik langt om længe ørreden bjerget og taget de obligatoriske billeder inden 
den kære fisk blev returneret i Køge Bugt. Fiskede yderligere et par timer hvor jeg havde et par puf i fluen og Erik en fisk på blinket, der 
desværre gik fri. Henrik Leth med voksen ørred� Se billederne og læs beretningen  

26. 07-04-09. Mariager Fjord. Kørte sidst på eftermiddagen til Mariager og søsatte pontonbåden fra pladsen øst for havnen. Havde taget 
"køkken" og pølser med for at nyde aftensmaden i det fri. Kunne med det samme se, at der siden i lørdags er opblomstret endnu flere 
brunalger. Der kan dog stadig fiskes! Lagde inden pølserne ud med en plus 60 cm. blank, men lidt slank fisk, der selvfølgelig fik lov til at 
komme retur til fjorden. Fangede efterfølgende en tyksak på ca. 45.cm inden jeg satte kursen mod havnepladsen. Dejligt at det igen er 
muligt med en fyraftenstur. Blank og lidt slank�  

25. 05-04-09. Knebel Vig. Mødtes med Torben, Klaus, Kent og Klaus. Vinden var desværre lidt mere frisk end jeg og meteorologerne 
havde forudset. Heldigvis kunne vi ligge lidt af læ af kysten. Fiskede intensivt over de gode pladser og målte vandtemperaturen til 7 
grader. Undre mig over at ørrederne ikke var mere i biddet og kunne til fyraften, ved ca. tre-tiden se tilbage på en god dag og to 
ørreder i lille størrelse der blev genudsat. Dagens� billeder  

24. 04-04-09. Mariager Fjord ved Mariager. Mødtes med Klaus, Lars og Tommy klokken 09.00 ved P-pladsen vest for Mariager Havn. 
Dagen startede med en smule dis og kun fem grader varmt fjordvand. Snart brød solen dog igennem og vandtemperaturen steg hurtigt et 
par grader - lufttemperaturen steg til 20 grader. Så en enkelt ørred i overfladen og havde et par småhug inden jeg krogede dagens fisk - 
en smuk fjordørred sidst i halvtredserne,� som behørigt blev genudsat da jeg har et par fisk i fryseren. Tommy fik tor ørreder og Lars 
mistede en enkelt pæn fisk. Henrik Leth med dagens fjordørred.�� Forår ved Mariager Fjord  

23.03-04-09. Djursland, Fjellerup. Fyraftenstur hvor jeg startede med 15 plusgrader i Randers, blot for at kunne konstaterer havgus og 
kun fem grader ved vandet. Fiskede nogle timer, hvor jeg opleve at se en 5-6 kilos ørred fri af vandet to gange, og et par sæler der 
fulgte mig nysgerrigt det meste af dagen. Fangede en nedgænger sidt i halvtredserne og en grønlænger omkring de fyrre. Begge 
genudsat. Vandtemperaturen er nu kommet op på 7 grader.� Blank, slank og retur� Dagens� billeder  

22. 29-03-09. Randers Fjord, Udbyhøj. Kent Groot havde været så venlig at slå en Udbyhøjtur op på�vores forum. Som aftalt mødtes vi 
kl. 09.00 ved Udbyhøj Nord. Vinden var moderat fra skiftende retning. Vandet svagt stigende og vandtemperaturen sølle 4 gr. Efter godt 
en halv times fiskeri, havde jeg første tilbud: et par små stød i fluen. Lidt efter var der fast fisk - en grønlænder på omkring de 40 cm. 
Rigtigt gang i løjerne kom der over middag og frokost, efter at vandet var vendt og temperaturen steget en grad. Havde yderligere et 
par tilbud og talte i alt 8 faste fisk - alle fanget på Udbyhøj! Tog en ørred på ca. 55 cm med hjem til køkkenet. Maveindholdet viste sig 
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ikke overraskende at bestå at kutlinge og et par enkelte børsteorm. Også glædeligt at se, at rigtigt mange benyttede det fine 
sommervejr til at gå en tur på diget og dermed trodse det kulrede digelag. En af dagens grønlændere som blev genudsat.� Dagens� 
billeder  

21. 21-03-09. Gudenåen ved Randers. Sammen med Lars Rasmussen. Søsatte pontonbådene ved Stevnstrup. Vandet var brunligt, 
faldende og vinden meget frisk fra nordvestlig retning. Sejlede ind i "Det Blinde Løb hvor jeg med det samme havde en gedde der tog 
fluen, men desværre ikke blev hængende. Havde endnu et tilbud inden vi returnerede til åen. Fiskede intens, havde et par tilbud mere 
og to inde og vende. Lars fangede en enkelt på små 4 kilo.�  

20. 20-03-09. Mariager Fjord, Skellerup. Kørte over middag og fiskede et par timer mellem odden og stien op til p-pladsen. Også her er 
der børsteorm, men desværre så, eller mærkede jeg ikke noget til ørrederne i det 6 grader varme fjordvand. Ville ta' et par 
stemningsbilleder, men opdagede at jeg var kommet af sted uden batteri i kameraet.�  

19. 20-03-09. Mariager Fjord, Katbjerg Odde. Fyraftenstur med Ivar Thordal . Forår og børsteorm.... Hvor er fiskene? Da jeg ankom var 
der god gang i mågerne der i det lave vand nød dagens frokost i form af børsteorm. Vandstanden var et godt stykke under det normale 
og vinden frisk fra nordvestlig retning.� Fiskede en tre timer uden andet et et enkelt hug og en lille blank genudsætningsørred. Ivar 
havde blot et enkelt tilbud. Fluestang og børsteorm�� Dagens� billeder  

18. 15-03-09. Mariager Fjord. Mødtes med Lars, Søren Kent og Stig. Fiskede, fiskede og fiskede inden vi spiste frokost. Havde bemærket 
lidt børsteorms aktivitet, men så ikke noget til ørrederne. Først da solen brød i gennem og vandet begyndte at falde var der et pr 
ørreder der lod sig friste af fluen - en nedgænger på omkring 50 cm 9g en undermåler på omkring 38 cm. Snakkede med Thomas Sams og 
hans bror, der havde fisk, og hver havde landet nogle stykker. Ligeledes havde Stig fanget og genudsat en nedgænger. Vandet steg i 
løbet af dagen til 5 grader. Dagens� billeder  

17. 14-03-09. Tange Sø. Thomas Sams og Lars Mathiesen var friske, hvad man bestemt ikke kunne sige om gedderne altså de store. På 
trods af fristende fluer, fangede vi kun 13 gedder på op til 4 kilo. Bemærkede at samtlige gedder var tæt besat med igler, hvilken måske 
kan være en indikation på at fiskene har trykket sig i det fire� grader kolde vand. Mødte et par fluefiskere der havde ankeret op i deres 
båd. Net op på deres spot var der konstant bid, desværre også kun "småtingsafdelingen", mens vi kikkede på. Er sikker på at de mange 
gedde fight på samme plads har sat liv og hug genet i gang. Det har jeg set før. Dagens� billeder  

16. 13-03-09. Søen. Temperaturen havde efterhånden sneget sig op på 7-8 grader. Og da jeg samtidig havde bundet en håndfuld nye 
fluer med SNOWSHOE RABBIT, måtte jeg af sted. Da jeg ankom var der god gang i dansemyggene. Ørrederne tog for sig af retterne. 
Oplevede flere gange at kaste til en krydsende synlig fisk, der tog fluen, vendte og blev kroget - lige efter bogen. Om det også var 
foråret der havde logget en flok rådyr ud i det fri, må jeg hellere lade være med at kloge mig på her. Ørred inden genudsætning� 
Dagens� billeder  

15. 15-03-09. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Efter, eller rettere på trods af en heftig uge med konference fredag og lørdag og fruens 
fødselsdag i dag, lykkedes det mig at slippe af sted på en formiddagstur.� Søsatte pontonbåden og fiskede et par timer i stabilt regnvejr 
langs kanten i det godt tre grader varme vand. Udover en håndfuld andre fluefiskere, så jeg for første gang i år et par ørreder i 
overfladen. Så heller ikke andre der havde fast fisk på.� Ørnedalsbugten�  

14. 28-02-09. Randers Fjord, Udbyhøj. Var sammen med Lasse Elmgren, Lars Mathisen, Thomas Sams og Søren Nielsen kørt til Udbyhøj 
Nord hvor vi for første gang i år søsatte pontonbådene for nogle timers CO2 frist fiskeri. Monterede en "Udbyhøj" samt en Disc og en 
propel, der skaber nogle lydbølger i vandet der helt sikkert virker lokkende på fiskene. Fangede efter kort tids fiskeri årets første blanke 
ørred - en strid lille fyr på ca. 45 cm. Havde snart endnu en fisk på fluen, der dog ikke blev hængende. Så snart Lars lande en mindre 
ørred og fik efterfølende en melding om at Lasse, udover at være sejlet henover nogle umærkede og ulovlige ruser,� havde haft fat i en 
fisk. Årets første blanke ørred�� Se dagens billeder�� Læs også beretningen på Bombay: Her  

13. 27-02-09. Tange Sø ved Ans. Efter et møde i Herning skede jeg et par timer i det gode, næsten forårsagtige vejr. Fangede to gedder i 
trekilos klassen og så ikke noget til gydeaktivitet eller geddemadammer. Tange Sø ved Ans  

12. 22-02-09. Gudenåen ved Randers. Efter kaffe og køkkenbordssnak med Klaus Kaad, kørte vi til Kajakklubben for at søsætte 
pontonbådene. Vandet var endnu ikke vendt og begynde at falde. Til gengæld var der en strid vind nedstrøms åen. Planen var at vi 
skulle ligge lidt i læ om i bagkanalen. Bemærkede med det samme, at Klaus der er "ny" pontonbådsfisker ikke var helt med på den 
kraftige vind og den snart også kraftige strøm - frygtede nok turen tilbage til kajklubben, i strid modstrøm og vind. Klaus valgte det sikre 
og returnerede efter få kast. Jeg tog selv turen ned gennem bagkanalen hvor strømmen efterhånden blev mere og mere hård. God 
bevægelse i vandet er dog ikke det værste! Værre var det at Gudenåvandet, sammen med faldvandet skiftede fra "let pilsner farve" til 
noget der kan sammenlignes med "cacaomælk". Fangede to hangedder på mellem 2 og 3 kilo.�  

11. 21-02-09. Kolding Fjord. Et familiebesøg gav mil lejlighed til et par timers fiskeri. Kørte ned til P-pladsen ved Rebæk og fiskede i 
området øst for fredningsbæltet (her er der faktisk opsat et skilt med meter angivelse). I kanterne lå der stadig lidt is, og det nærmeste 
jeg kom på fisk var da jeg snakkede med en anden, der også for første gang var på pladsen. Kollegaen, der for øvrigt lige var flyttet fra 
Grønland til Kolding havde haft en enkelt efterfølger. Kolding Fjord�  

10. 10-02-09. Gudenåen ved Randers. Søsatte ved pumpehuset neden for Motorvejsbroen. Området er under forvandling idet engene, 
som led i naturgenopretningsprojektet, skal sættes under vand. Så vidt jeg forstår planerne vil det ikke fremover være muligt at køre 
ned til pumpehuset for at fiske eller søsætte. Bombay-drengene Lasse og Søren havde to flyderingsvenner med og på diget kom der 
yderligere to flyderingsfiskere, ligesom et par joller også lagde an til geddefiskeri. Vi kunne påbegynde fiskeriet samtiden med at vandet 
begyndte at falde kraftigt, hvilken erfaringsmæssigt ikke er optimalt. Ja faktisk foretrækker jeg at fiske gedder i perioden omkring 
vandvendingen, til stigende vand. Hvad mener du? Fangede et par gedder og fik efterfølgende at vide, at de øvrige også kun havde haft 
fat i få smågedder.�  
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9. 07-02-09. Randers Fjord, Stenrevet. Da jeg ankom var der god gang i det faldende vand. Vinden var moderat fra sydøst, hvilken ligger 
godt for revet. Fiskede nogle timer under opsyn af et par sæler. Fangede en enkelt, ikke særlig køn nedgænger på ca. 55 cm. Flue med 
PowerDisc og propel.�  

8. 25-01-09. Gudenåen. Fra Kongens Bro til Ans. Efter aftenens flæskesteg og en velfortjent søvn var vi atter friske til dag i 
pontonbåden. Vi mødtes som aftalt ved Kongensbro. Ud over mig, bestod holdet i dag af Ivar, Rasmus, Erling, Gordon. Blev positivt 
overrasket over at Gudenå vandet, på trods af sidste uges nedbør, her opstrøms Tange Sø, er rimeligt klart. Fik hurtigt bådene i vandet, 
hvorefter vi kunne fiske og lade os drive nedstrøms. Rasmus kunne notere sig for dagens første gedde. Lidt senere var der Gordon der var 
i biddet.... Efter endnu et par gedder og lidt flæskestegsrester, var det Gordon der fik et godt hug - en gedde på meteren med en vægt 
på omkring de otte kilo. Solen var lige ved at bryde gennem tågen, men fortrød efter få minutter.� Ivar fangede en gedde i samme 
kaliber, samt seks lidt mindre fisk. Kunne selv noterer 4 gedder i båden - største på omkring 5 kilo.�Se video fra weekenden� Geddeflue 
m.v  

7. 24-01-09. Gudenåen ved Randers. Mødte Ivar, Rasmus, Gordon og Søren ved Stevnstrup. Oven på de sidste dages store mængder regn, 
var Sigtbarheden i Gudenåen omkring 30 cm. Vandet var faldende, så turen i pontonbådene forløb i god fart. Havde tilsammen fat i 
omkring 25 gedder og kunne selv notere mig for fire "i båden" og tre missere, bl.a. en flot fisk på omkring 8 kilo, der efter få minutter 
slap fri af den store flashflue... Dagens største 5- 6 kilo.�  

6. 18-01-09. Gudenåen/Tange Sø. Gedde og driftfisketur sammen med Ivar Thordal - Lasse Elmgren - Søren Nielsen . Vejrudsigten lød på 
frisk sydøstlig vind. Temperaturen på to / tre graders varme - vandtemperaturen lidt under.� - Det er første gang vi skal vinterfiske på 
denne strækning af Gudenåen. Positivt overrasket blev vi, da vi kunne konstatere, at Gudenåens vand var så klart, at vi overalt kunne se 
bunden. - Lasse var først med fisk. Gedden tog fluen frit i strømmen - en flot tyksak! Næste gedde var min, også en flot fisk på 5-6 kilo. 
Det blev til endnu et par stykker inden frokosten, som vi indtog i læ i en lille vig mellem sivene. Efter frokosten blev det til endnu et par 
fisk og et par tilbud. - Da vi ved Ans skulle have bådene ind, måtte vi kæmpe os gennem et flere centimeter tykt islag. Regnen piplede 
stadig ned, da jeg som chauffør måtte køre et par gane til Kgs. Bro med Ivar og Lasse, der skulle hente deres biler.� Se dagens billeder�  

 

5. 13-01-09. Eftermiddags/aftentur i Gudenåen ved Randers. Nåede at komme på åen inden mørket for alvor sænkede sig over åen. 
Satsede på at der skulle være et par sandart i biddet, men ak.... Da Klaus Kaad, der havde været i Ålborg for at anskaffe sig en 
synkeline ankom, var der kun få meters sigt. Havde et enkelt hug i fluen, men mærkede ellers intet. Efter et par timer nød vi en øl og 
indstillede os på fyraften.�  

 

4. 11-01-09. Gudenåen ved Randers. På trods af vejrudsigten, der lød på frisk vind til stiv kuling fra sydveslig retning, kørte jeg midt på 
formiddagen til Kajakklubben og søsatte pontonbåden. Vandet var stadig svagt stigende, og med mine ForcaFins var det en leg et padle 
opstrøm og affiske nordsiden opstrøms fugletårnet. Fiskede med vinden i ryggen og med kort line, så jeg for det meste kunne se den 
store sølv- og rødligtfarvede flashflue. Som lynet fra en klar himmel, gik en sulten gedde til biddet. Selv om det kun var en mindre fisk, 
var "taket" hele turen værd. Inden jeg returnerede ved fjortentiden, blev det til yderligere to gedder - største omkring fem kilo. 
Gudenågedde i håndgreb.�� Se dagens billeder�  

 

3. 10-01-09. Mariager Fjord. Var lidt spændt på issituationen da jeg ved middagstid satte kursen mod Hobro og Ørnedalsbugten. Så ned 
det samme, at der i den inderste del af af fjorden forsat var isdække. Længere ude var der derimod frit vand, og fem seks andre fiskere 
der forsøgte sig. Fiskede et par timer uden at se eller mærke noget til ørrederne. Så heller ikke andre fange noget.�  

2. 03-01-09. Gudenåen. Endnu engang mødtes vi ved Fladbro for at samle og klargøre pontonbådene for at fiske i Gudenåen. 
Vandstanden var et stykke under det normale og stadig faldende da vi ved titiden havde klargjort både og grej. Frosten var afløst af 
tøvejr og en frisk vind med sludbyger fra sydvestlig retning. Over engene og sivene kunne vi iagttage flere forskellige rovfugle, også på 
jagt.� Da vi mødtes ved pumpehuset lidt opstrøms Motorvejsbroen, var det kun få gedder der havde vist interesse for fluerne. Så 
nedstrøms Motorvejen, på sydsiden, en flot laks der havde ryg og halefinne fri af vandet. Bemærkede også, at der i de stille vige stadig 
var is. Havde på turen nogle enkelte tilbud, og en enkelt 5-6 kilos gedde "inde at vende". Da jeg nåede Kajakklubben oplevede jeg, at 
vandet med et vendte, således at den resterende del nedstrøm mod Regnskoven foregik i en kraftig modstrøm - vandet steg nu så 
kraftigt, at strømmen, presset af tidevandet, løb kraftigt opstrøms. Ved Regnskoven var mægtige stimer millinger søgt i strømlæ ind 
mod kanten - flot med så mange fisk samlet på et lille område!�Læs Ivars reportage om dagen Læs om turen på Bombayfly her��� Se 
filmen om Gudenåen mellem Fladbro og Randers�her  

1. 01-01-09. Århusbugten - "Lumskebugten". Traditionen tro fiskede jeg her på årets første dag sammen med Lars Pedersen. Meldinger 
om is på Mariager Fjord, fik os til at sætte kursen mod Århusbugten, hvor der langs kanterne også var sporadisk nyis. Fiskede et par 
timer uden at se eller mærke noget til ørrederne. Trængte dog til lidt godt fra havet, hvorfor jeg samlede et par kilo store blåmuslinger 
i mit medbragte fangstnet. Se dagens billeder�  
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