Fangst i 1998

Page 1 of 5

[Startside]

Fisk & Fangst i 1998
58. (15-11-98) Gudenådeltaet. Den store mængde nedbør har gjort vandet uklart. Tre timers fiskeri bekræftede, at
hverken aborrer eller gedder var i biddet.
57. (08-11-98) Glenstrup Sø. Uden held affiskede jeg samen med Lars strækningen fra P-pladsen til mergelgraven i søens
østende. Jeg så blot en enkelt gedde følge fluen. Fiskene er tilsyneladende trukket på dybere vand.
56. (31-10-98) Helgenæs / Danske Fluefiskere. Vi fisker med vinden i ryggen. Vandtemperaturen måler jeg til 10. gr. Efter
ca. en halvtimes fiskeri bider den første ørred. Et par minutter efter den næste. Et stykke ude efter revlen kan jeg
jævnligt se et par marsvin og nogle sæler. Næste fisk er en garnskadet ørred på 50 cm. Efter frokosten og
eftermidagsøllen går vi atter i gang med fiskeriet. Det bliver for mit vedkommende til 2 små torsk. Alle fiskene fanges på
et kobberfarvet jultræ.
55. (17-10-98) Vi har sat formiddagen af til at klargøre gydebækken der munder ud i vores ørredsø. Jeg ankommer en
halvtime før end planlagt og får hurtigt rigget stangen til. På forfanget har jeg monteret en snail-fly som fiskes dead-drift
på flydeline. Første ørred en gydenmoden skønhed på ca. 35 cm. Næste ørred ser ikke ud som om planlagt at gyde i de
kommende måneder. - Snart ankommer Egon, Finn og Ivan om med håndkraft og river går vi i gang med at gøre
gydebankerne tilgængelige og indbydende. - I juleferien vil jeg så besøge bækken og nyde synet af de gydende ørreder.
54. (14-10-98) Et ærinde gav mig mulighed for et par timers fiskeri ved Fornæs, Grenå. Netop som jeg havde rigget
fluestangen til kom der en opklaring. Efter 3 små-torsk kunne jeg se at en større fisk fulgte efter de kobberfarvede
juletræsflue. Godt 5 meter fra stangspidsen kom hugget og efter nogle hidsige luftture kunne jeg kane en 58 cm sølvblank
ørred ned i nettet. Jeg sluttede med endnu en lille torsk inden jeg kl. 17.00 pakkede sammen.
53. (11-10-98) En eftermiddagstur i Gudenåen sammen med Steen Ulnits. Ingen rovfisk var tilsyneladende i bidehumør, så
det blev kun til en enkelt mindre gedde.
52. (04-10-98) Eftermiddagstur i Gudenåen. Åen er utrolig klarvandet - man kan stort se bunden overalt. Jeg forsøger at
fange sandart, dog uden held. I stedet rigger jeg om til lidt geddefiskeri hvilken resultere i 5 gedder fra 40 - 80 cm.
51. (27-09-98) Stenrevet, Randers Fjord. Lørdag aften/nat havde vi tilbragt med at fejre en 40 års fødselsdag på Gjerrild
vandrehjem. På vejen hjem ville vi besøge Stenrevet for et par timers fiskeri og ikke mindst lidt frisk luft. I tredje kast fik
jeg et kontant hug - en blank ørred på 56 cm havde taget fluen. Senere havde jeg endnu et hug af en fisk jeg dog ikke fik.
50. (25-09-98) Storeåen ved Hosager sammen med Lars Petersen og Jøren Mikkelsen Roslev. En smuk åstrækning.
Desværre ingen klækning. Vi fiskede blindt med tørflue og med en belastet nymfe under en strike-indikator, hvilket
fristede et utal mindre stallinger, nogle skaller og en enkelt ørred.
49. (22-09-98) Fyraftensfiskeri på Stenrevet. Jeg ankommer til vandvendingen kl ca. 16.00. Der ses ofte fisk uden for
kastevidde. Først omkring solnedgangen (og den var smuk) kom der fisk inden for rækkevidde. Fangst: 1 stk. havørred på
50 cm. og et mindre eksemplar på ca. 35 cm.
48. (20-09-98) Gudenådeltaet. En herlig sensommerdag i pontonbåden -sol og vindstille. På en guld flashstreamer fanger
jeg 5 gedder på mellem 2,5 og 4 kilo. Derudover kan jeg - på samme flue - lande et aborrer tæt på kiloet. Lars Petersen
fanger 6 gedder i samme størrelse.
47. (18-09-98) Fyraftensfiskeri i Villestup å. En klækning af døgnfluer resulterede i masser af ringende fisk. På et par
timer blev det til 9 bækørreder fra 25 - 38 cm. - alle flotte fisk med hele finner.
46. (13-09-98) Vejle Fjord. Sammen med Lars Pedersen og Henrik "Skæl". Vi mærkede og så ingen havørreder.
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45. (12-09-98) Grindsted Å. Sammen med Kim Carstensen og Lars Pedersen fra bestyrelsen i Danske Fluefiskere. En
klækning af døgnfluer over middag, fik ørrederne til overfladen. I løbet af halvanden times fiskeri blev det 5 bækørreder,
som alle blev genudsat.
44. (03-09-98) Stenrevet, Randers Fjord. Kuling fra syd-øst. Uklart og stigende vand. Ingen fisk.
43. (02-09-98) Dronningborg Bredning. Det bliver kun til en enkelt aborre. Vandet kraftigt stigende.
42. (30-08-98) Vesterfjorden, Hobro. Efter 14 dage i England er det dejligt at være tilbage. Vejrudsigten lød til karper og
Lars var med på en hurtig tur. Desværre var karperne ikke i bidehumør. Vi så en del fisk, men kun karper der stor
slumrende stille.
41. (09-08-98) Glenstrup Sø. Det blev til 7 gedder af forskellig størrelse. Største gedde vejede mellem 7 og 8 kilo. Alle fisk
blev faget på en guld-flash streamer.
40. (07-08-98) Et par timer i Gudenådeltaet. Det blev til maksimalt 15 kast og kontakt med 4 gedder. Alle gedder tog en
guld-flash streamer. Største gedde vejede omkring 7 kilo, mindste godt 3 kilo.
39. (02-08-98) Dronningborg Bredning. Tilsyneladende er aborrerne ikke samlet endnu. I stedet blev det til en 3 kilos
gedde på min lette aborre fluestang.
38. (01-08-98) En eftermiddags tur sammen med Lars Petersen i Gudenå-deltaet ved Randers. Fra vores pontonbåde
affiskede vi kanaler og små-søer med en vanddybde på godt en meter - perfekt vand til fluefiskeri. Allerede efter tredje
havde jeg bid fra den første gedde, og endnu inden jeg havde fået fisken i nettet var det Lars der havde bid. De næste
par timer krogede vi gedder på skift - rart igen at få skudt lidt fiskebilleder. Efter tre timers fiskeri kunne vi opgøre
resultatet af anstrengelserne: Lars havde haft 5 gedder, mens jeg selv havde landet 4 gedder. Med til beretningen hører
det, at samtlige gedder var velkonditionerede superfightere med en vægt fra ca. 3 - 5 kilo.
37. (31-08-98) Vesterfjorden, Hobro. Jeg er tidligt færdig på kontoret så der er muligheder for en eftermiddags fisketur.
Da det samtidig er rimelig mildt, bliver det en karpetur i pontonbåden. Næppe er jeg kommet ud på fiskepladsen før end
en byge tvinger mig i regnfrakken. Karperne holder samtidigt op med at fouragere. Efter bygen får solen gang i fiskene,
men jeg er ikke alene. Ikke mange meter fra mig dukker der pludseligt en odder op. Da jeg sidder med vinden i mod mig
får odderen ikke færden af mig. I ca. et kvarter ser jeg det smukke dyr afsøge vandet. Bytter bliver en skalle, som bringes
med ind i rørskoven. Nu er det min tur. En stor karpe tailer og cirkler rundt inden for kastevidde. Fluen placeres foran
fisken og i næste øjeblik trækkes strike-indikatoren under vandet. Der er fast fisk og linen hviner af hjulet. Det bliver til
tre udløb hvor hele fluen og godt 15 meter bagline trækkes af systemhjulet, som ar fået skivebremsen spændt optimalt.
En smuk karpe på omring 7 kg. må en tur i nettet og finde sig i at blive fotograferet.
36. (27-07-98) Gudenåen ved Randers. Vandet er overraskende klart. Rankegrøden og andre vandplanter står meter højt
og store stimer af millinger og andre småfisk ses overalt. Mærkeligt nok ser vi kun få gedder. Jeg har dog kontakt med to
der på tre meters afstand lægger an til angreb på fluen. Ellers bliver det til en lille aborre og en god rotur i pontonbåden.
35. (22-07-98) Vesterfjorden, Hobro. Det er højvandet, vandet er farvet og solen gemmer sig bag skyer. Gælder det
karpefiskeri er det min erfaring at det modsatte er bedst. På vej mod fiskepladserne skræmmer jeg en mængde karper,
der forsvinder i hvirvel og en sky af mudder. Desværre kan jeg ikke finde fisk der synligt søger føder. Efter godt en times
spejden og venten sker der endelig noget. I En karpe der tydeligvis er i gang med at søge føde svømmer et par meter fra
stangspidsen. Fluen placeres foran fisken og i næste sekund streamer strike-indikatoren. I det samme som jeg strammer
fluelinen op sætter arpen af i et udløb direkte ind i sivskoven. Det går selvfølgelig galt. Forfanget knækker over strikeindikatoren. Det sidste jeg ser til fisken, er den gule strike-indikator, som lige under overfladen, bevæger sig i rask fart
ud i de fri vandmasser. Karpen skyder jeg til at veje 4 - 5 kilo.
34. (20-07-98) Glenstrup Sø. Aftentur. En ualmindelig smuk solnedgang, en jagende storørred, en skræmt gedde og en
massiv klækning af cäenis døgnfluer, var nogle af oplevelserne på denne sommeraften. Fast fisk blev det ikke til denne
gang, men snart vender jeg tilbage med friske fluer og ny optimisme.
33. (19-07-98) Grenå. Eftermiddagstur. Et familiebesøg gav god anledning til at besøge multerne. Men desværre var jeg
ikke alene på standen - nogle unge friske fyre hygge sig med deres støjende jetvandski hvilken gjorde multerne nervøse og
næsten utilnærmelige. I løbet af ca. 2 timer kunne jeg kaste til fisk godt et kvarter - desværre uden at mærke fast fisk.
32. (18-07-98) Grenå. Formiddagstur sammen med Lars Petersen efter multer. Langs moler ser vi ingen fisk. Da vi kommer
ind på stranden kan vi derimod iagttage 10 - 15 multer fouragere på 15 - 20 cm. vand. Lars har sikker hug af tre fisk, mens
jeg selv kun kontakt med en multe. Det ser ud som om vi er ved at nærme os noget der kunne ligne stabilt fiskeri. I
Danske Fluefiskeres Nyhedsbrev nr. 3 / 98 vil der blive redegjort for fiskepladser, teknik og fluer.
31. (11-07-98) Glenstrup Sø - eftermiddag. Sammen med Lars Petersen. Vi sætter pontonbådene ud ved bådpladsen i
Holmgårde. Den kølige sommer har positivt betydet, at søen er utroligt klarvandet, men også at der ikke ses fiskeyngel
tæt under land. Vi prøver i første omgang på at finde en stime aborrer - det lykkedes ikke. I stedet søger vi mod land for
at forsøge at finde nogle gedder. Her har vi mere succes: Lars fanger og genudsætter 2 gedder, mens min flue frister 3
gedder.
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30. (09-07-98) Stenrevet, Randers Fjord. En aborre, en hornfisk og en ørred - alle mindre eksemplarer, blev dagens fangst.
Vandtemperaturen blev målt til 15. Gr. Ørreden huggeden ca. 1/2 time efter vandvendingen til stigende, kl. ca. 18.00. På
trods af ferietiden mødte jeg kun en enkelt lystsejler og ingen lystfiskere.
29. (08-07-98) Villestrup Å - Aftentur. Jeg har besøg af bestyrelsesmedlem Kim Carstensen fra Danske Fluefiskere, og hans
far Svend Åge. Vandet er en smule farvet efter de sidste ugers store mængder regn. På en Caddis tørflue lander og
genudsætter jeg to bækørreder. Kim har kontakt med et par fisk, der dog ikke kommer på land. En dejlig tur i en smuk
ådal.
28. (07-07-98) Randers Fjord, Udbyhøj. - Formiddag - der er godt med vand i fjorden, så den ca. 3 km lange tur er
særdeles god motion. Da jeg når kanten af sejlrenden begynder regnen. Vandtemperaturen måler jeg til 13 gr. Vinden er
frisk fra nordvest. På et rødt "juletræ" fanger jeg en enkelt mindre havørred. Lidt senere bliver det til en skrubbe på en
belastet grisly-wolybugger.
27. (01-07-98) Mølledammen. Vandet er nu krystal klart og man kan se bunden på 8 meter vand. Når ørrederne samtidig er
i biddet bliver man bare hel salig. På en myggepuppe og en Griffin Gnat kunne jeg lande og genudsætte en halv snes
ørreder. Birthe havde også et par bid og mistede "den helt store" - en ørred, som borede sig dybt ned i grøden.
26. (26-06-98) Randers Fjord, Udbyhøj. Sten Ulnits var iført sine nye åndbare waders, mens jeg selv måtte trække i
"vinylerne". Efter den godt 3 kilometer lange travetur i det lave vand, skulle det vise sig om højteknologien kunne indfri
løfterne: Mine waders drev af fugt. Stens waders var så godt som helt tørre. - Vandet var faldende og temperaturen 18 19 gr. Samtidig var der en del flydende tang. Vi måtte vente til vandvendingen og det friske vand fra Kattegat, Det blev
for mit vedkommende til en halvtime på øjet. - Selv efter vandvendingen var fiskene ikke i bidet. Det blev til blot en
fejlkroget hornfisk, samt en ørred der fulgte fluen ind til stangøjet.
25. (14-06-98) Svanesøen Randers. Sammen med Lars Petersen for et udforske denne del af Gudenå deltaet. Ved andre
lejligheder har vi spottet karper og andre store fik i søen. Problemet har været at komme ud på søen, der kun få steder er
fiskbar fra land. Med vores Water Ottere pontonbåde er dette problem nu løst. Søen er klarvandet, men har mudret bund.
Kun få steder er vanddybden over en halv meter. - Vi så da også en hel del fisk heriblandt enkelte karper. Derudover
rummer søen tilsyneladende en stor bestand af kilo store karudser, som vi kunne se rode i bunden, men som ikke lod sig
friste af vores fluer. Jeg havde et enkelt hug - dog er der stadig en del at eksperimentere, både med hensyn til fluer og
fisketeknik. Så skulle der være læsere der har karuds-erfaringer, hører jeg meget gerne.
24. (30.-31.05-98) Flyderingstræf Helgenæs. Igen i år havde Martin Hedegaard indbudt til flyderingstræf. Sammen med
godt 20 gæve "flydefreaks" fra Jylland og Sjælland stod den på fiskeri og socialt samvær. Desværre var hornfiskene ikke så
talrigt forekomme som vi tidligere har set det her. Jeg fik således kun 3 mindre af de næbbede. Tak til Martin og på
gensyn i 99.
23. (26-05-98) Efter et møde i Metal Hadsund tog jeg til Villestrup å. På en str. 16 Adams blev her til 6 bækørreder på
mellem 15 og 35 cm. Åen er ved at være i flot stand - vandranunkel og pudegræs der vifter med strømmen i det klare
vand.
22. (21.-22.-23-.05-98) Tange Sø ved Danmarks Sportsfiskerforbunds hytte som nogle af mine fiskevenner havde lejet. På
trods af masser af myg og rimeligt godt vejr, ser vi kun få helt. - Jeg har før oplevet en sæson med dårligt heltfiskeri. - Vi
var overbeviste om, at nu var der nok ryddet godt op i heltbestanden, blot for året efter at opleve et super fiskeri. - I år
går bekymringerne på om det er den rekord varme 97-sommer, der har reduceret bestanden eller der blot er tale om
"naturlige" udsving. - Fiskeriet i maj 1999 vil sikkert give os svaret. - For øvrigt gav denne tur med 2 gange aften og 2
gange morgenfiskeri mig 2 helt og en dejlig naturoplevele.
21. (17-05-98) Vi holdt grillfest på bredden ved vores lille sø. Da først pølser, koteletter og bøffer var lagt på grillen, kom
ørrederne frem. Mens vi nød kødet og rigeligt af vinen, var ørrederne i gang med myggene! Vi sov i bilen. Klokken godt
seks var der fuld blus på solen og skruet helt op for fuglesangen. En kop kaffe hjalp lidt på stemningen. Derefter havde vi
afsat et par timer til fiskeri. Først fangede jeg en ørred på en Griffin Gnat. Lidt senere var det Birthes tur til at lande en
smuk ørred fanget på en gammarus.
20. (14-05-98) Tange Sø. Endnu en dejlig morgen bortset fra jeg i nattens løb har haft indbrud i min bil. Væk var mit
Minolta spejlrefleks og mit Nicon al-vejrs kamera. Heldigvis var tyvene ikke interesseret i mit fiskegrej og pontonbåd.
Turen gav 3 helt og en søørres - alle fanget på en sort myggepuppe str.: 14
19. (13-05-98) Tange Sø ved Golfbanen. Ankom til søen kl. 03.30. I lygtens skær kunne jeg se, at der var masser af
dansemyg på overfladen - dog kunne jeg ikke se fisk. Da det lidt senere begyndte at lysne, kom der også så småt gang i
heltene. Men enten har jeg været meget uheldig eller også mangler der lidt timing - det blev til 5 helt, hvoraf en var i
stor størrelse, smutte af fluen. En enkelt kom dog ind i nettet og op i pontonbåden. Kl. præcis 06.00 var festen forbi ikke flere helt tog insekter på overfladen. En flot morgen, men en lang efterfølgende arbejdsdag.
18.(08.- 09.-10. 05-98) Tange Sø morgen og aften. Det varme vejr har sat gang i klækningen af dansemyg. Danske
Fluefiskere har træf og generalforsamling så vi samlet næsten 20 fluefiskere. Der råhygges med grill, fluebinding og
fiskehistorier. Fiskeriet er dog ikke rigtigt kommet i gang, dog er der helt til nogle stykker af os. I løbet af de næste par
uger vil fiskeriet kulminere. Se i øvrigt min opdaterede helt-artikel.
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17. (22-04-98) Stenrevet, Randers Fjord i fiskeselskab med Henrik "Skæl". Vandet er stigende og temperaturen i
overfladen måler vi til 9 gr. Havørrederne er i biddet. Henrik "Skæl" lander 3 fisk, mens jeg selv får 2 fisk på land. Dejligt
igen med lidt "rusk i kæppen".
16. (17-04-98 & 18-04-98) Grankulaviken, Öland, Sverige. Vandet og luften er koldt. Gedderne står på det dybe. Sammen
med Lars og Karsten fiskes der intensivt både fredag og lørdag. Kun 2 gedder lader sig lokke på vore fluer. Ellers en
hyggelig tur, også for vores kærester.
15. (13-04-98) På Stenrevet med Lars og Karsten. Vi er ikke alene. Da vi ankommer kan jeg tælle 13 lystfiskere. Jeg
fanger 2 havørreder, begge nogle centimeter under lavalderen. Vi prøver også en ny teknik med at trække fluen hen over
bunden. Det giver flere skrubber - så heller ikke her behøver fluefiskeriet at give "en flad fornemmelse".
14. (12-04-98) På Stenrevet sammen med Birthe. Mange nap i fluen og en enkelt mindre havørred på land. Gang i sildene
og udflådningen af Gudenåens Ørredfonds smolt. Husk: Både når et gælder laks og havørreder, yder de aktive en stor
frivillig indsats for at sikre os det bedst mulige fiskeri.
13. (29-03-98) Stenrevet. Vandtemperatur 7 gr. Faldvand. Meldinger fra lørdag lød på godt fiskeri, så jeg havde aftalt med
Birthe, at vi skulle tilbringe nogle timer på Revet. Da vi kl 10.30 ankom, var der 7 andre vadefiskere samt 5 - trollingbåde
på og omkring Stenrevet. Efter godt en times fiskeri fik jeg et godt hug af en grønlænder på 43 cm. Mere blev det ikke til
for mit vedkommende, og så vidt jeg kunne se, blev der af de andre lystfiskere, kun landet nogle få undermålere. Vi tog
hjem kl. 14.30.
12. (20-03-98) Den 19. marts er jeg blevet valgt som afdelingsformand i Dansk Metal, Randers Afdeling. Fredag formiddag
er hektisk - lykønskninger - fotografering - radioen - og avisen… Eftermiddagen tilbringes sammen med Lars Petersen. Vi
skal fiske fra pontonbåde i Gudenåen. Vi søsætter bådene ved pumpehuset og drifter nedstrøms, alt i mens vi
præsenterer geddefluerne. Jeg får her en ca. 65 cm. lang hungedde som nænsomt genudsættes. Derefter går det opstrøm
med sandartflueen hoppende over bunden. Jeg har ført et enkelt hug, der dog viser sig ikke at være fast fisk. Senere
spænder fluestangen sig til yderste - jeg tænker: Nu er der en 4 - 5 kilos sandart på fluen. Fisken ville ikke, i første
omgang fra bunden, men da det omsider lykkedes viste fisken sig at være endnu en gedde. Lars fik i dag ingen fisk.
11. (17-03-98) Randers Fjord. Årets første fyraftensfisketur. Havde et par enkelte småbid i fluen. Jeg så desuden en pæn
ørred vende da jeg løftede fluen ud af vandet for at foretage et nyt kast.
10. (15-03-98) Fjellerup. Vandet 5 gr. og uklart - vejret flot med sol. Ingen fisk. Så en nysgerrig sæl der fulgte mit fiskeri.
9. (14-03-98) Sammen med Lars Petersen i Gudenåen her ved Randers. Vi fiskede fra vore Water Ottere og landede
tilsammen 4 gedder. Største gedde vejede skønsmæssigt 4 kg. Med til beretningen hører at Lars mistede 3 gedder. Alle
fisk fanget på flue. Gudenåvandet var klart og solen stod højt på himlen. For første gang i år oplevede vi klækning af
slørvinder og døgnfluer - nu må det snart være tid til en Simested-tur.
8. (22-02-98) Driftfiskeri fra Fladbro til Randers. En god fornemmelse at opleve åen og landskabet fra vandsiden. Jeg
koncentrerede mig om sandarter. Lars og Carsten gik efter gedder. I alt blev det til en lille gedde, nogle aborrer og en
enkelt pæn sandart. Vi gentaget turen i marts hvor der nok er mere bid i både gedderne og aborrerne.
7. (20-02-98) Med nogle af fiskevennerne på tur til Kaløvig. Ingen fangede noget.
6. (13-02-98) Vi - Lars Petersen, Steen Ulnits og Henrik Leth - har aftalt at mødes kl. 14.00 ved Kajakklubben. Først skal
der fiskes efter gedder i bagløbene og senere er det planen, at vores fluer skal afsøge området for sandarter over
Gudenåens hårde bund. Imidlertid har den store nedbørsmængde de foregående dage bevirket, at vandføringen er
voldsom og at vandet er uklart. Den stærke strøm bevirker desuden, at vi ikke kan få fluerne ned i den rigtige fiskedybde.
Kun Steen har et par hug. Men kunne man næsten forvente andet her fredag den trettende…
5. (10-02-98) Årets første tur til Stenrevet, Randers Fjord. På trods af vinterferie, havde jeg vist hele fjorden for mig selv.
Jeg ankom ca. kl. 09.00 og vandet var lige vendt - fra højt mod lavt. Ved middagstid målte jeg vandtemperaturen til 4 gr.
og luften til 6 gr. Inden havde jeg haft et par tilbud - fisk der dog ikke blev fast kroget. En time senere var der endelig
"noget der blev hængende". Årets første fjordørred, var lige omkring målet, og da jeg lod tvivlen komme fisken tilgode,
blev den nænsomt genudsat - måske en gestus, som især har bekommet sælen, som nysgerrigt havde fuldt mig i et par
timer.
4. (08-02-98) Her ved Randers er der er tilsyneladende en del sandarter i Gudenåens hovedløb. Da vi samtidig har
anskaffet os endnu en Water Otter ponton båd, er der enighed om at benytte det gode søndagsvejr til en fiske / rotur. Vi
sætter pontonbådene i vandet ved kajakklubben. Det er planen at vi vil ro og fiskes opstrøms mod Svejstrupbækkens
udløb. Birthe benytter lejligheden til at blive dus med nyanskaffelsen i strømvand. Jeg fisker med en Clousers Deep
Minnow på en synkeline. Efter en halvtime er der bid, og efter en kort fight kan jeg afkroge en sandart på ca. 55. Cm.
Senere får jeg endnu et hug - dog ikke af fast fisk. Samme oplevelse overgår også Birthe, der nu er blevet dus med
Otteren og øm i musklerne.
3. (11-01-98) Forår i januar? Sol og varme og en tur med Water Otteren i Gudenåen. Et drift i bagkanalerne gav kun en
enkelt mini-gedde (hvor er gedderne i år?) Taktikken lagt om. Fluefiskeri i hovedløbet giver i stedet kontakt med et par
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sandarter, så det bliver nok det fiskeri der skal satses på.
2. (10-01-98) Der er forårstemperaturer så vi beslutter at besøge Vesterfjorden for at se til karperne. Trods ihærdig søgen
ser vi dog kun få fisk. Hvor gemmer de sig om vinteren ? Forhåbentligt er de trukket op i Onsild Å for at overvintre. Vi
prøver igen når det bliver lidt varmere.
1. (01-01-98) Kan man starte det nye år bedre end med en fisketur? Da vi ved middagstid var rimeligt klare efter aftenens
og nattens strabadser, var der enighed om en fisketur. Vi kørte til søen for at svinge fluestængerne lidt. Jeg fiskede med
en myggepuppe imitation på en 2 meter lang forfangsspids monteret med strike-indikator. Det milde vintervejr var nok
også årsagen til at nogle enkelte myg på overfladen og nogle få ringende ørreder. Jeg landede og genudsatte to smukke
rødplettede inden grejet blev pakket sammen. Endnu en god oplevelse var det at betragte gydningen i søen lille
tilløbsbæk. Ikke den værste start på et nyt år.
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