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Fisk & Fangst i 2003 
99. 27-12-03. Mariager Fjord ved Hobro. Selv med vindstød af stormstyrke fra det sydvestlige hjørne, kan der være læ 
under skoven i Ørnedalsbugten. Omkring middagstid gav nogle huller i skyerne også solen muligheder for at vise sig. 
Fiskede i 2 timer og fangede en enkelt blank ørr4ed på ca. 40 cm. Se fjorden  

98. 20-12-03. Formiddagstur med pontonbåden til Bredningen ved Randers. Fiskede et par timer efter aborrerne der ikke 
var særligt bidevillige og store. Det blev til 4 mindre eksemplarer på et flougrønt belastet juletræ fisket på synkeline.   

97. 14-12-03. Middagstur til Mariager Fjord. Havde abstinenser og trængte til at komme ud at fiske oven på de mange 
julefrokoster. Med stormende til stiv kuling fra nordvest valgte jeg Bilfragmenteringen lidt vest for Hadsund. Fem, seks 
andre lystfiskere havde fået samme ide. Jeg fiskede et par timer og fangede en blank ørred på ca. 35 cm. Se fjorden i 
decemberlys 

96. 29-11-03. Eftermiddagstur til Mariager Fjord ved Hadsund. Stadig lidt frost på græsset... Fisker et par timer og har 
kun en enkelt efterfølger. Nyder den klare frostluft og synet af de mange fugle. En enkelt sæl viser sig et par gange.  

95. 16-11-03. Formiddagstur i pontonbåden. Jeg "går i vandet" ved ophalerpladsen. Vandet er er faldende. Fanger først et 
par aborrer ud for Venezuela, men sejler derefter i strømlæ af Kulhomlem, hvor Bjarne Fries også er godt i gang med at 
skaffe føde til huset. Hjemtager 9 aborrer - alle fanget på et belastet grønt juletræ fiske på synkeline. Se aborrer fra 
Gudenåen 

94. 15-11-03. Gudenåen ved Randers. Vandstanden er lav - en halv meter under normalen. Jeg kommer til at fiske i 
stigende vand og med en opstrøms vind. Først forsøger jeg, uden held,  at præsenterer fluen for sandarterne, eller der 
hvor de plejer at være. Efterfølgende fisker jeg nogle timer på geddepladserne og fanger 7 stykker på mellem 1 og ca. 5 
kg. Nyder naturen: ja, utroligt at jeg er næsten midt i Randers og kan nyde synet af isfugle der jager fiskeyngel. Se parti 
fra Gudenåen og Regnskoven set fra en anden vinkel. 

93. 14-11-03. Mariager Fjord. I løbet af et par eftermiddagstimer blev til 5 ørreder - i 1 regnbue på 45 cm, 3 
"grønlændere" og gydefisk på + 60 cm. Alle fiskene tog nandu-fluen på lavt vand. Regnbueørreden gav en forrygende fight 
med spring og udløb. Maveindholdet viste at der ikke var tale om en kostforagter. Mavesækkens indhold afslørede således: 
Sandorm, tanglopper, kutlinge og et par fjordrejer. Øvrige fisk blev genudsat. Se regnbue i tusmørke 

92. 08-11-03. Mølledammen og Mariager Fjord. Mathias på 12 år skulle med på fisketur. Vi startede i Mølledammen, hvor 
en regnbueørred på ca. 40 cm. lod sig friste til at bide på en lille spinner. Efterfølgende fangede jeg et eksemplar på en 
gammarus. Så gik turen til Mariager Fjord. Her mødte jeg en flok regnbuer på mellem 30 og 35 cm - iltre fisk, der gav sig 
til kende i overfladen. Det blev til to fisk, der blev genudsat til senere brug. Godt kolde, gik turen til Randers for 
fiskerensning, fluebinding og fiskebilleder. Jeg håber Mathias havde en god dag. Se flot regnbue inden den genudsættes 
Se Mathias med ørred 

91. 02-11-03. Mariager Fjord, Katbjerg Odde. Efter næsten en uge i København hvor det meste "natur" var morgenturen 
langs søerne, var det befriende igen at komme ud. Kørte sammen med Lene til fjorden, hvor jeg i løbet af et par timers 
fiskeri fangede en ca. 45 cm farvet ørred, en blank fisk på ca. 40 cm. Havde desuden et godt tilbud af en efterfølger der 
rejste en pæn bølge. Kørte efterfølgende mod Hadsund og kunne konstatere, at rigtigt mange lystfiskere, flest med flue, 
havde benyttet det fine vejr til en tur på fjorden. Se stemningsbillede fra Katbjerg Odde.  

90. 25-10-03. Mølledammen. Generalforsamlinger, LO's kommende Kongres - der er travlhed. En tur i Mølledammen 
sammen med bror Erik, Lene og Jonas gav kontakt med en håndfuld ørreder i bedste kondition. Se Henrik Leth med 
regnbueørred 

89. 14-10-03. Dronningborg Bredning. Det gode vejr lokkede os til en eftermiddagstur i pontonbådene. Endnu engang var 
detsnåt med bidelysten, så det blev for mit vedkommende blot til en enkelt gedde, mens Bjarne Fries fangede 4 aborrer. 
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Se Bjarne i sin nye pontonbåd. 

88. 11-10-03. Kolding Fjord. Er familiebesøg gav anledning til et par timers fiskeri på "udebane". I den inderste del af 
fjorden var vandet meget uklart, mans forholdene lidt længere ude mod bæltet, så fornuftige ud. Desværre blev det 
ikke til fisk.   

87. 10-10-03. Mariager Fjord. Kørte en tur til Ørnedalsbugten  hvor jeg, på trods af at fjorden "viste tænder", fangede 
2 ørreder i efterårets smukke farver. Største fisk målte 45 cm. Havde desuden et par hug. Se stemningsbillede fra 
Ørnedalsbugten.  

86. 05-10-03. Dronningborg Bredning. Så en enkelt gedde jagte, men kunne hverken lokke gedder eller aborrer til 
fluen. Det blæste op så jeg holdt inde kl. 13.00 Nød synet af lappedykkere, ænder og en rørhøg! 

86. 28-09-03. Dronningborg Bredning. Gedderne var ikke i biddet så det blev til en portion aborrer. Se aborre fra 
Bredningen. 

85. 21-09-03. Samsø. Morgenfiskeri fra kl. 06.00 til ca. 07.30 hvor det i løbet af et par minutter blæste op til stiv 
kuling, der umuliggjorde fiskeri. Et par tobiser lod sig dog friste af min nandu-flue. Endnu en hyggelig Samsø tur hvor 
fiskeriet dog var trægt måske p.g.a. af fortsatte badevandstemperaturer og nattemperaturer på 15 - 16 grader.  

84. 20-09-03. Samsø. Vi gik i mørket ud langs Besser Rev uden at observere en eneste fisk jagte tæt på land. Efter 
nogle timers fiskeri, hvor jeg havde set enkelte fisk springe ud af vandet uden for kastelængde, huggede en ørred på 
56 cm. Derudover blev til endnu 2 ørreder på omkring de 40 cm. Frank fangede i løbet af morgenen to ørreder på 35 og 
40 cm i strømmemn ved Draget.  - Vinden var løjet lidt af, så efter et par fadøl hos Metal Samsø, der havde åbent hus, 
gik turen til Møgelskær, hvor jeg fangede en ørred på 54 cm. Eftermiddagen og aftenen blev henlagt til stranden nord 
for Kolby Kås hvor Frank mistede en pæn fisk på et knækket forfang - vindknude? Se morgen ørred fra Besser Rev Se 
Frank Oksborg på Besser Rev Se ørred fra Møgelskær Se Frank i køkkenet! 

83. 19-09-03. Samsø. Stod op kl. 05.30 for at give Nørreskifte strækket endnu en chance. Efter et par timer her uden 
kontakt med fisk, gik turen til revet syd for havnen i Sælvig. Her fisk jeg en havørred på ca. 35 cm. Turen gik herefter 
til Besser Rev hvor jeg fangede endnu en ørred på 40 cm. Aftenens fiskeri på Besser gav Frank en ørred på 40 cm.  

82. 18-09-03. Samsø. Sammen med Frank Oksborg. Vi ankom til øen med formiddagsfærgen. Kørte først til Besser Rev, 
men opgav p.g.a. store dønninger. Kørte derefter til Møgelskær, hvor jeg fangede en ørred på 45 cm. Kørte videre til 
Issehoved hvor det blot blev til et enkelt tilbud og en time på øjet nede på stranden. Sluttede med aftenfiskeri (ingen 
fangst) ved stranden syd for Ballen, Nørreskifte.  

81. 14-09-03. Randers fjord, Stenrevet. Efter en lang kongresuge i Ålborg, gjorde det godt med et par timer på 
fjorden. Denne skønne septemberdag fiskede jeg sammen med Lene. Det blev til et par hug og 2 ørreder. Se Lene med 
ørred. 

80. 05-09-03. Randers Fjord, Strenrevet. Eftermiddagstur. Fiskede i stigende vand. Så en del flygtige multer, som ikke 
viste fluen den mindste interesse. Havde et par ørred-tilbud og fangede en undermåler. 

79. 02-09-03. Mariager Fjord. Kunne nå lidt morgenfiskeri inden et møde i Hadsund. Nød en utrolig smuk solopgang og 
en nærmest flammende regnbue! Så en del fisk i overfladen og havde også et par efterfølgere, men kun en enkelt fast 
ørred på ca. 40 (genudsat) Fangede en fed hornfisk, som jeg lagde på en græstørv hvor den lå indtil jeg så ræven drage 
af sted med måltidet! Efter mødet kørte jeg til Villestrup å hvor det blev til et par mindre bækørreder på tørfluen. 
Sluttede i fjorden, ved Bilfragmenteringen med en ørred på ca. 45 cm. som netop nu er sat i ovnen - uhm! Se parti fra 
Villestrup 

78. 30-08-03. Mariager Fjord. Hentede Frank Oksborg ved ni-tiden og kørte til Hadsund. Vandet stigende og klart. Efter 
godt et par timers fiskeri og et enkelt hug, fristes en 50 cm. smuk fjordørred af min flue. Som belønning nyder vi en 
pilsner og kører til Bilfragmenteringen. Her fisker vi i ca. 1,5 time uden at mærke fisk. Masser af kutlinge tæt på land. 
Se Henrik Leth med smuk Mariager-ørred 

77. 29-08-03. Stenrevet, Randers Fjord. Hentede Frank ved to-tiden. Så en del multer krydse hurtigt frem og tilbage 
langs revet og et par ørreder i luften. Frank fangede en ørred på ca. 40 cm., men jeg tog en lettere farvet på 57 cm. 
Havde desuden et tilbud - multe??? Se Henrik Leth med Randers Fjord ørred 

76. 24-08-03. Startede med et par timer i Villestrup, hvor kun få fisk ringede til myg, myrer, og nogle få døgnfluer. 
Fangede tre bækørreder på en #16 Griffin's Gnat, hvorefter vi besluttede at køre til Mariager Fjord. Kunne her 
observere en del liv langs kanten, men så ikke noget til ørrederne i forbindelse med affiskningen af en ca. 1 km lang 
strækning.  Se stemningsbillede fra Villestrup å 

75. 23-08-03. Mølledammen. Er kommet i god tid for et par kast inden den årlige fest.... Efter godt med grillmad går 
snakken på grej og især Bjarnes unikke stænger. Og da der ikke er mange meter til vandet og fiskene, må teorierne 
afprøves i praksis! Stangen bliver testet og beundret. Specielt er Henning "Svanekøkken" begejstret for stangens gode 
måde at "svare" på en hidsig ørreds rusk og udløb! Se Henning i habitjakke fighte Mølledamsørred! 
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74. 17-08-03. Randers Fjord, Udbyhøj Nord. Ankom kl. 08.30 og fik en snak med ornitologer, der havde arrangeret 
udflugt til de fuglerige vader, der netop nu vrimler med liv... Vandstanden var lav og vandet stadigvæk faldende, da 
jeg begyndte fiskeriet på kanten af sejlrende. Nøs synet at et par marsvin der boltrede sig i fjordmundingen. Havde et 
par hug og fangede 5 "S"-ørreder, der alle blev genudsat.  

73. 15-08-03. Mariager Fjord. Startede ved Hadsund hvor vandet var meget uklart og hvor jeg kunne konstaterer, at 
der var dejligt højvande og godt med vind. Kørte efterfølgende til Bilfragmenteringen hvor vandet, nærmest i 
bræmmer var temmelig farvet af rødligt iltfattigt bundvand. Fiskede i godt en time uden at mærke noget. Kørte til 
Kongsdal for at konstatere, at situationen var den samme her. Ingen tvivl om at vejromslaget er godt for fjorden og 
måske har forhindret en kollaps som vi så det i 97. Mit forslag er, at alle miljøbeviste kontakter de lokale politikere og 
forlanger handling. Selv har jeg skrevet vedlagte bidrag som naturligvis godt måske bruges som inspiration:  

"En sommer uden iltsvind! 

Så gisper vore søer og indre farvande igen efter ilten! 

Kombinationen af en god vindstille og solrig sommer og fortsatte store gødningsudledninger fra landbruget, får 
algevæksten til at eksploderer.  

Iltsvindproblemet opstår når de mange alger går i forrådnelse – ilten bruges og alt liv dør ud! 

I Metalbladet fra uge 33 kan man læse om en maskinfabrik der har udviklet et gyllebehandlingsanlæg som omdanner 
”out-puttet” fra svin og andre husdyr  til håndterbar og værdifuld gødning. 

Målet er et bedre miljø og en mindre udledning af gødning til vores farvande. Derudover er der mange gode 
arbejdspladser, både til produktion og servicering af gylleanlæggene. 

Det nu op til politikerne og vise det mod og den handlekraft, der er nødvendig for at gøre godkendelsen af, i første 
omgang svinefarme, afhængig af en ansvarlig håndtering af gyllen, bl.a. gennem et krav om obligatoriske renseanlæg. 
  

Både miljøet og de mange der kan få et fornuftigt arbejde på dette område fortjener dette!" 

Billede fra Mariager Fjord 

72. 11-08-03. Randers Fjord, Dronningborg. Tænk at man i ferien kan glæde sig til køligere vejr... Tog en 
formiddagstur i pontonbåden til Bredningen, uden de store forventninger til fiskeriet i det varme vand. Startede med, 
på kort line, at fiske mellem åkanderne. Her var en enkelt lille gedde var ikke slumret helt hen og tog fluen... Sluttede 
med lidt fiskeri efter rudskallerne, der efter lidt forfordring med franskbrød gerne gik til biddet! 

71. 10-08-03. Helgenæs Syd. Stod op kl. 04.00 hvor termometeret stod på 19 gr. Gik og spejdede på turen ud til 
Lushagen, stadig ingen fisk... Ved Lushage havde et par marsvin med en unge åbenbart fundet en stime småsild - 
jagten gik lystigt... Også en spurvehøg havde held til at fange sit bytte mindre end en kastelænge fra mig og rådyrerne 
så også ud til at nyde den svale morgen. Kun de jagede små-sild viste sig i overfladen. Klokken seks gik jeg tilbage til 
bilen og Lene. Turen hjemad blev afbrudt af en velfortjent dukkert. Se Lushage før solopgang 

70. 09-08-03. Slettehage og Helgenæs Syd. Startede ved fyret med at søsætte pontonbåden og fiske dybt med en stor 
streamer og synkeline (makrel/havbars?) Marsvinene syntes åbenbart godt om pontonbåden, som de boltrede sig lystigt 
omkring - jeg følte mig næsten som et medlem af familien! Det gode vejr havde lokket mange til Slettehage, så vi 
besluttede at køre op til Tyskertårnet. Efter solnedgang gik jeg ned på stranden, men så ikke noget til fisk... 

69. 08-08-03.. Gjerrild - morgentur. Stod op kl. 03.45 (kan godt mærke at natten er blevet længere og mere mørk). 
Søsatte pontonbåden og spejdede efter ørreder i overfladen. Så et par stykker og krogede en smuk fisk på ca. 35 cm. 
Fjæsingerne begyndte ved solopgang at jage i overfladen og fluen kunne da knapt nok røre vandet før end der var bid! 
Prøvede forgæves på lidt dybere vand efter torsk, som vi for nogle år siden altid kunne fange her....  Men ikke et bid! 
Kære politikere: Er det ikke på tide med en plan for genoprettelse af torskebestanden??? Se fjæsing på flue. 

68. 07-08-03. Gjerrild - aftentur. Nordgående strøm. Fiskede fra pontonbåden i næsten havblik. Så et par marsvin i 
overfladen. Masser af fjæsing der aggressivt hugger til fluen. Fiskede i det flotte sommervejr til 22.30 hvor dagen blev 
sluttet for nogle timers søvn bag i bilen 

67. 06-08-03. Randers Fjord. Formiddags/ Eftermiddagstur. Var gårsdagens store antal multer en tilfældighed? 
Pontonbåden blev igen søsat ved Fiskerihavnen i Udbyhøj Nord. Det er faldvand og lavvandet. I løbet af den første time 
må jeg lidt slukøret konstatere, at antallet af multer er minimeret. Enkelte fisk viser sig dog... men trods rigelige 
mængder brød kan jeg ikke fastholde fiskene... Bjarne og hans datter Anna Kristine ankommer og et par hornfisk, 
nogle ørreder og multer viser sig i overfladen. Nakke, ben og arme er mærket af den kraftige sol.... Se Bjarne Fries i 
pontonbåd 
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67. 05-08-03. Randers Fjord. Eftermiddags/aftentur. Satte pontonbåden i ved fiskerihavnen på nordsiden. Opdagene 
snart "flimmer" og "kiler" bryde vandoverfladen. Området var fyldt godt med multer, desværre i konstant bevægelse. 
Præsenterede diverse fluer, men ak! Så et par gange multer springe helt fri af vandet... Tog ind for spisning og 
omklædning til waders for aftenens fiskeri. Drev og fiskede med faldvandet og så en del havørreder, samt tusindvis at 
småfisk, som i perioder blev presset til overfladen hvor de sprang for livet... I dette madorgie var der ingen ørreder 
der viste interesse for mine skiftende fluer.  

65. 04-08-03. Sletterhage, Eftermiddagstur. Gik fra fyret til Lushagen og retur for blot i et flash at se to multer. Planen 
var derudover lidt aften- og morgenfiskeri, der dog blev aflyst som følge af Lene var blevet utilpas efter at have fået 
medicin mod en lungebetændelse. Endnu en dag uden blot et enkelt kast!  

64. 03-08-03. Multejagt på Djursland. Startede med at køre til Glatved, hvor enkelte stimer af 5- 6 multer viste sig, for 
lige så hurtigt at forsvinde igen. Kørte efter et par timer til Grenå, hvor ingen multer gav sig til kende. Sluttede på 
Fornæs, hvor der stadig ikke viste sig multer. Snakkede her med John fra Randers Fluebinder Laug, der havde 
observeret en del multer inde i selve Grenå lystbådehavn. Fem til seks kilometers gang og ikke et kast....Er multerne 
mon i tilbagegang på Djursland???  

63. 30-07-03. Glomma, Atna. Formiddagstur. Fortsat godt varmt vejr. Vandtemperaturen var i løbet af natten faldet et 
par grader. Stadig ikke nogen nævneværdig insekt aktivitet. Så lidt flyvemyrer og nogle myg og fangede tre små-
ørreder og 5 stallinger på mellem 30 og 48 cm., som alle blev genudsat. Besluttede sammen med Lene, at vi ville 
benytte os af det gode vejr og tage en tur på fjellet. Se stalling inden genudsætning Se også: 
http://www.glommaguiden.com/ 

62. 29-07-03. Glomma, Atna. Eftermiddag. Lav vandstand og en vandtemperatur på 20 gr. - Ungdommen nød sommeren 
med et drifte og bade fra luftmadras ned af elven. Fandt en flok stallingerne på en rolig strækning umiddelbart efter 
et stryg. Fangede i løbet af 1,5 time 6 fisk på mellem 30 og 40 cm.  - alle på en Griffin's Gnat str. 18. På vejen hjem til 
campen "befriede" jeg en ca. 35 cm ørred der var "strandet" i et lavvandet blindløb. To stallinger måtte lade livet til 
fordel for grillbålet, som jeg på forhånd havde klargjort. Aftenen bød ikke på nogen nævneværdige klækninger så jeg 
indtog med en kold i stolen.... Se billede af lavvandet Gloma  - Se "grill-stallinger" 

61. 26-07-03. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Op klokken 03.30 Det lavvandet men stigende. Igen ser vi begge en del fisk i 
overfladen. Stadig vil de ikke bide.... Det bliver til et par følgere! Fra pontonbåden nyder jeg synet af et par marsvin 
der tumler på kanten af sejlrende. Fisker til 07.30 

60. 25-07-03. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Sammen med Frank Oksborg. Vi lagde ud med at se et par multer der var 
inde over det lave vand. Fisker ihærdigt til kl. 18.00 hvor det gælder grillen og bøfferne. Ser en del fisk, som dog ikke 
vil bide på fluerne. Efter middagen og den gode vin gælder det aftenfiskeriet. Vandet er vendt og falder... Stadig en 
del fisk i overfladen og en ørred på 53 cm. til mig. Slutter kl. 23.00 for at satse på morgenfiskeriet. Undskyld Frank - 
jeg glemte at nævne du fangede et par undermålere... Se Henrik Leth med ørred i pontonbåd.  

59. 22-07-03. Randers Fjord, Udbyhøj Nord. Ankom ca. kl. 16.00 hvor vandet stadig var sagt stigende. Umiddelbart 
efter vandvendingen var der utroligt mange større fisk der viste sig i overfladen, men desværre og rigeligt med 
drivende grøde, grønalger og vandmænd. Fiskene var ikke i biddet, men sikkert mere interesseret i slå havlus af. Så 
nogle flygtige multer, et par marsvin, en sæl og fangede 2 undermålere.  

58. 20-07-03. Hobro Vesterfjord. Havde planlagt en morgentur, men hyggelige gæster og god vin gjorde aftenen lang. 
Tog i stedet en formiddagstur til Vesterfjorden hvor det blev til 6 stridbare karper på mellem 3 og 6 kg. Mistede 2 som 
svømmede direkte ind i sivene og sprang forfanget. Se når karperne graver i bunden.  Se fight af karpe.  Se nærbillede 
af karpe. 

57. 15-07-03. Dronningborg Bredning. Et par timer i pontonbåden gjorde underværker efter en hot dag på kontoret. Så 
en del store brasen og et par småflokke af mindre rudskaller. Fangede en brasen og en enkelt rudskalle på en neongul-
wolybugger. Se stemningsbillede fra Dronningborg Bredning. 

56. 11-07-03. Glenstrup Sø. Søsatte pontonbåden i søhalsen og bemærkede med det samme en lille gedde der stod og 
lurede på en stor stime af årsyngel. Fiskede et par timer og så kun få gedder på lavt vand, der dog ikke var 
interesseret i fluen. Havde en enkelt gedde på fluen. Søen ved at være algegrøn med en god bred bræmme af 
rankegrødde.  

55. 10-07-03. Udbyhøj. Op klokken 03.00 - en dejlig morgen uden en eneste sky på himlen. Bjarne lagde hårdt ud med 
ørred på 58 cm., mens jeg efter fotograferingen kunne lande, en igen velnæret "portionsfisk". Et par hornfisk til Bjarne 
og en endnu mindre ørred samt et par hornfiskebid, blev det til til mig. Garnfiskeren, der havde vadet garnet ud fik 
bjerget garnet, men desværre fik vi ikke set om der var gået multer i. På turen ind til bilerne så vi igen et par enkelte 
flygtige multer. Se Bjarne Fries med morgenørred.  

 54. 09-07-03. Udbyhøj. Havde aftalt lidt fiskeri med Bjarne Fries. Vi ankom til højvande og stigende vand. På det lave 
vand så, og især skræmte vi en del multer - utroligt så godt selv så store fisk er camoufleret! Multerne var desværre i 
konstant bevægelse så det lykkedes os ikke at præsenterer fluen for blot en enkelt. Efter grillpølserne stod aftenen på 
fiskeri. Jeg havde her, igen på lavt vand, en flot ørred der to gange fulgte fluen.... Ellers blev det kun til et par 
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smånap, og til at iagttage en garnfisker, der satte garn efter multer på det lave vand...  

53. 06-07-03. Jernhatten. Stod som vanligt op ved tre-tiden. Bjarne og Frank fiskede fra land, mens jeg endnu engang 
valgte pontonbåden. Desværre bød morgenen heller ikke på fangster ud over et par fjæsinger, som jeg kunne få til at 
ta', når fluen blev fisket over sandbunden. Efter morgenmaden kørte vi til Grenå hvor jeg tidligere har haft held til at 
finde multer, men hvor der i dag ikke viste sig det mindste liv. Se frank vente på multer 

52. 05-07-03. Jernhatten. Sammen med Lene, Bjarne & Hanne Fries og Frank Oksborg. Turen starte i Ebeltoft med 
shopping og frokost. Vi kørte til Glatved, hvor det viste sig at vinden og bølgerne var ugunstige. Kørte derefter lidt 
sydpå til Jernhatten, hvor vi slog lejr. Gik turen langs med med "hatten", men så blot et par enkelte "multeglimt"  der 
dog var for flygtige til seriøst fiskeri. Efter den festlige grill-middag stod den igen på fiskeri. Her kunne Frank som 
eneste notere sug for en havørred på ca. 40 cm. Jeg fiskede fra pontonbåden til ca. 23.00 uden at se eller mærke fisk! 
Vinden var efter en regnbue vendt fra den lovede nordvestlige retning til sydvest.  

51. 30-06-03. Udbyhøj Syd. Morgentur. Jeg vågner 1 minut før en vækkeuret. Vinden har ikke lagt sig og vandet er 
svagt faldende. Jeg ser med det samme nogle ørreder der jager i overfladen. Fluen placeres i områderne, men intet 
sker. Pludselig ser jeg et par rødlige 3 - 5 cm. lange orm i overfladen - snart efter er der sværmende / svømmende orm 
overalt. Ternerne, der ellers altid er på udkik efter en godbid, virker ikke specielt interesseret i ormene, men hvad 
med ørrederne? Samtidig med at vandet skal til at vende lægger vinden sig - tiden den løber og jobbet kalder! Er der 
andre der har erfaringer med disse orm? Se videoklip af sværmende orm 

50. 29-06-03. Udbyhøj Syd. Aftentur. Regner pisker ned i Randers, men her ved yderfjorden er det stadig tørvejr. Jeg 
vil aftenfiske fra pontonbåden og samtidig holde et vågent øje med tordenskyerne nordpå. På lavt vand fanger jeg en 
43 cm. blank og let garnskadet tyksak, der gylper 5-6 fjordrejer op i forbindelse med at jeg fjerner fluen.  - Jeg ser lidt 
hornfisk og et et par enkelte ørreder. En anden "lystfisker" kommer til - han er iført en jakke fra Post Danmark, og har 
en båd liggende på svaj. "Kollegaen" starter regelret med spinnestangen, men trækker ved solnedgang ind til revlerne 
for åbenbart, at sætte garn. Ak ja - endnu engang må fiskerikontrollen må ha' et praj! Klokken 23.00 lægger jeg mig i 
soveposen og falder hurtigt til ro til den beroligende lys af sommerregnen på Mitzubishien ståltag.  

49. 26-06-03. Udbyhøj Syd - Fyraftens/ Eftermiddagstur. Søsatte pontonbåden for at nyde det gode vejr og afprøve 
nogle pladser der ikke er tilgængeligt vadende. Fangede to mindre ørreder og tre hornfisk, men så lige efter 
vandvendingen (til stigende) en del større fisk i overfladen, der dog ikke var i biddet... 

48. 22-06-03. Udbyhøj Nord. Eftermiddagstur sammen med Steen Ulnits. Vi fiskede i stigende vand og fangede hver en 
portion hornfisk. Steen fik desuden en ørred på ca. 40 cm. (genudsat). Jeg så desuden et par multer fouragerer en kort 
periode over den algebelagte bund, få meter vest for "sømærket".   

47. 18-06-03. Fyraftensfiskeri i Dronningborg Bredning. Vandet pænt klart, men mange grønne trådalger. Så gydende 
brasen og en den store rudskaller. Er ikke sikker, men så et par fisk, der der havde form, som enten meget store helt, 
eller mere sandsynligt et par rimter. Så ikke noget til gedderne - hvor er de henne?  

46. 15-06-03. Fornæs. Morgentur. Klokken er lidt i tre. Det er blevet til et par timers søvn. Utroligt som en kop kaffe 
kan smage... Bjarne har fået endnu et par torsk i løbet af natten, men vi har stadig intet mærket til ørrederne. Jeg 
fisker til ved syvtiden (Bjarne lægger sig ved fem tiden) uden at mærke hverken noget til hornfisk, torsk eller ørred - 
farvandet virker som støvsuget for fisk! 

45. 14-06-03. Hygge/ fisketur til Fornæs. Turen er aftalt sammen med Hanne og Bjarne Fries - der skal grilles, hygge 
og fiskes! Bjarne har ikke fiskes på Fornæs strækket før så vil vælger en tur til Kragenæsset i fuldt dagslys. Strømmen 
er kraftig, vandet falder og der er masser af hornfisk, som villigt nipper til fluen, men som ikke er særligt aggressive og 
derfor kroges... Vi fanger dog hver 5 - 10 hornfisk, samt ser to ørreder springe en enkelt gang. Efter at have slået mave 
oven på pølser og grillbøffer, ¨går vi samtidig med at solen dykker i gang med aftenens/ nattes fiskeri. Mod 
forventning ser vi ikke noget til ørrederne. Hornfiskene er dog stadig i biddet og det bliver også til lidt småtorsk. Jeg 
går til ro ved midnatstid, mens Bjarne vælger at fiske igennem. Se Bjarne i måneskin Se kysttorsk 

44. 11-06-03. Mølledammen. Frank havde smurt sandwich, købt kolde øller og hvidvin... Ørrederne fouragerede på 
myg, vårfluer og caenis. Det blev en hyggelig aften med fangst og genudsætning af 4 - 6 ørreder til hver. Se Henrik 
Leth med regnbue 

43. 08-06-03. Helgenæs. Flyderingstræffet. Vi havde aftalt at Lene skulle komme med rundstykker og kaffe som vi 
grådigt kastede os over godt sultne efter aftenens og morgenens fiskeri. Vejrudsigten løs på opfriskende vind og 
tordenbyger, så i stedet for et par timer "på øjet" stod den på et par timers fiskeri fra pontonbådene. Også på 
Helgenæs var der hornfisk, ligesom jeg på den bagerste flue også fristede en lille havørred. Se havørred og hornfisk i 
pontonbåd 

42. 08-06-03. Djursland, Kobberhagen. Vi stod op kl. 03.00 men trods havblik så vi kun enkelte fisk i overfladen, men 
bemærkede også store koncentrationer af tobis på kanterne mellem vegetationen og revlerne. Vi fangede begge et par 
hornfisk. 

41. 07-06-05. Djursland, Kobberhagen. Vil sammen med Frank Oksborg varme lidt op til flyderingstræffet. Fisker fra 
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pontonbåd over den spændende smukke bund omkring Kobberhagen. Vi ser en del springende ørreder, en pæn 
mængde hornfisk og et par af de fascinerende marsvin. En af Mærsk containerskibe passerer tæt forbi og producere 
dønninger på mindst halvanden meters højde, hvilken gav en karruseltur i pontonbådene samt kunne bekræfte at det 
er et sikkert fartøj der pænt følger dønninger og bølger... Fiskeriet resulteret i en del småtorsk, som der var mange af, 
hvorimod vi ikke så en eneste over 30 cm. - Ja,  de større torsk ryger nok stort set samtlige i fiskernes net.... 
Bekymrende og skandaløst! Se stemningsbillede fra Kobberhagen  

40. 06-06-03. Randers Fjord, Udbyhøj syd. hentede Frank Oksborg kl. 03.00 så vi kunne være fremme 03.45. Der var 
meget vand i fjorden og vi ankom til faldvand. Utroligt som solopgangene kan være forskellige og alligevel smukke... 
Fiskeriet gav os hver en ørred, ligesom vi havde kontakt med hornfisk.  

39. 05-06-03. Sjællands Odde. Står op 02.30 hvor det er skyet og rimeligt mørkt. Ved stranden møder jeg natfiskerne 
der er i aktion på en revle. Jeg vælger at gå langs stranden og spejde efter tegn på fisk og ser pludselig en pæn ørred 
"skyde ryg". Efter en halv times fiskeri i området og uden igen at have set noget til fisken går jeg videre. Ser endnu en 
fisk i overfladen - dog uden for kastevidde. På vejen tilbage undersøger jeg revlen hvor natfiskerne holdt til og ser at 
der her er masser af tobiser. Morgenens anstrengelser gi'r 3 hornfisk... skal med færgen kl. 09.00 hvor jeg  ser frem til 
det store morgen komplet - og det er fars dag! 

38. 04-06-03. Sjællands Odde. Et københavnermøde giver mig mulighed for et par timers fiskeri. Jeg ser en enkelt 
ørred og lidt hornfisk som jeg dog ikke har fornøjelse af "at lære nærmere at kende". Er træt efter en lang dag og #går 
i seng" kl. 22.30. Vækkes i løbet af natten af lystfiskere der satser på natfiskeri og af en voldsom tordenbyge - godt jeg 
har bilen!  

37. 01-06-03. Grindsted Å. Sammen med Frank Oksborg og Lene. Mens Lene slappede af i skyggen med en god bog, gik 
jeg sammen med Frank, først et pænt stykke nedad for efterfølgende at kunne fiske opstrøms. Kun få fisk viste sig i 
overfladen  - og der var da heller ikke nogen klækning, hvorfor jeg valgte at fiske en Griffin Gnat over de oplagte 
standpladser. Resultatet blev to ørreder og seks stallinger med 27 - 28 cm. som maksimal længde. Frank fisk 
nogenlunde det samme inden vi holdt inde kl. 14.00 for se frem til et glas koldt hvidvin på terrassen.  

36. 31-05-03. Hobro Vesterfjord. Sammen Med Frank Oksborg, der gerne ville prøve at fange en karpe... Desværre var 
der rigeligt med vind og samtidig var karperne i gang med årets gydning... og det er voldsomt! Jeg fik 4 karper og 
mistede et par stykker... Trods en ihærdig indsats har frank stadig en karpe til gode. - Han havde dog tilbuddene! Se 
Henrik Leth med karpe 

35. 30-05-03. Villestrup Å. Efter en god middag på Hadsund Færgekro - jo, man bliver sulten af al den friske luft - går 
turen til Villestrup. På overfladen er der dansemyg, kvægmyg samt lidt vårl- og døgnfluer. Har fat i en halv snes 
bækørreder hvoraf hovedparten ikke måler mere end 20 cm. Nyder den skønne natur, men tænker på hvilken 
muligheder vi havde for et godt bækørredfiskeri hvis ikke alt der nærmer sig de 30 centimeter skulle slås for 
panden...  

34. 30-05-03. Slettehage. Morgentur. Havde stillet alarmen til 03.30 og startede dagen med kop kaffe - der var endnu 
kun en anelse rødt i horisonten. Vi var nu helt alene! Jeg startede fiskeriet ved  Kragenæs, hvor der i strømskellet stod 
tusindvis af hornfisk der ikke ville bide, men blot "plaske op" når fluen eller fluelinen kom over dem. Et par ørreder, 
uden for kastevidde og den massive stime af hornfisk, viste jeg lejlighedsvis i overfladen. Fiskede intens i et par timer 
og fangede blot en lille ørred og to hornfisk.  

33. 29-05-03. Slettehage. Aftentur. Da vi ankom var der vel 10 - 15 lystfiskere i gang med at fiske hornfisk så aftenen 
blev startet i den medbragte stol med et glas rødvin til havudsigten. Da det ved ca. ottetiden begyndte at tynde ud 
riggede jeg til. Udover et par hornfisk, blev det blot til en enkelt mindre efterfølger-ørred.  

32. 28-05-03. Hobro Vester Fjord. Efter et længere møde i Silkeborg besluttede jeg mig for at give karperne lidt 
motion. Da jeg ankom var Bjarne Bleicken allerede godt i gang, med fighten af nummer tre eller fire fisk. Karpernes 
fødeindtagelse stilnede i en periode lidt af, så jeg sluttede med i alt tre karper, der på min #54 stang gav fight for alle 
pengene. Se Bjarne Bleicken med Karpe 

31. 28-05-03. Morgentur til Tange Sø. Det gode vejr fik mig til at give heltene endnu en chance. Men på trods af ideelle 
forhold med masser af myg, var der stort set kun mindre helt i overfladen. Jeg fiskede til et par søørreder der ivrigt 
tog for sig af de mange dansemyg. Desværre blev min fluen ignoreret, men spændende var det! Solopgangen, 
stemningen og lyset var som altid fantastisk! Se billede  

30. 26-05-03. Aftentur til Mølledammen. Vandet er ved at klare og vegetationen er kommet godt på vej. Til at starte 
på er der stort set ingen overfladeaktivitet. Først da solen forsvinder ned bag bakkerne og vinden tager lidt af kommer 
der gang i sagerne. Snart er der ringende fisk overalt og jeg kan på puppe og tørflue lande og genudsætte mere end en 
håndfuld velkonditionerede ørreder. Se regnbueørred inden genudsætningen 

29-25-05-03. Glenstrup Sø. Tilsyneladende er gedderne endnu ikke færdige med gydningen her i søen - så gydende 
gedder i rørskoven. På trods af de mange soltimer i april er der heller ikke endnu kommet gang i vegetationen - 
utroligt at der om et par måneder vil være en bræmme af bundfaste ranunkler der er over tre meter høje!  Engene 
omkring søen er derimod i fuld flor... Vandet er også stadig brunfarvet af kiselalger og vil først om 2 - 3 uger være 
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klart med en sigt på over 4 meter... Fiskeriet resulterede i et enkelt hug af en lille hangedde, der forlod fluen efter få 
sekunder.  

28. 23-05-03. Morgentur til Randers Fjord, Udbyhøj Syd sammen med Bjarne Blicken. Vind og masser regn - mht. til 
regnen holdt udsigten stik, mens vinden udeblev dog uden at der skal fald et ondt ord meteorologerne... På den blanke 
overflade kunne vi hurtigt se hvor der var fiskeaktivitet og vi havde da også begge flere kast og præsentationer der 
resulterede i at vandet bag fluen "bulede op". Huggene var dog forsigtige - fiskene har et overflod af føde. En sæl 
fulgte os en pæn tid og i sejlrende dukkede et marsvin jævnligt op. Da vi over en velfortjent fyraftens øl gjorde 
resultatet op var der tre ørreder og tre hornfisk til Bjarne samt 5 ørreder og en hornfisk til mig. Se fjorden grå og stille 

27. 22-05-03. Morgentur til Randers Fjord. Ankom 04.45 og fik hurtigt rigget til mens jeg nød stemningen og udsigten 
til den lange fodtur. Vandet faldende så jeg påbegyndte fiskeriet ved den sydligste pol. Så et per enkelte fisk 
overfladen og affiskede hele strækningen, så jeg til sidst havde gittermasten over for mig. I alt lande jeg 11 ørreder 
(flest på, eller lige under målet) og 2 hornfisk. Et par "trunter" på hver 45 cm. måtte en tur med på køkkenbordet.  

26. 17-05-03. Morgentur til Udbyhøj samme med Bjarne Fries. Vi blev mødt af en fantastisk solopgang, som alene var 
hele turen værd. At der også var havblik og overfladeaktivitet gjorde ikke oplevelsen mindre. Jeg lagde ud med 3 
hurtige, mens der fra Bjarnes position, mindre end 50 meter mod vest stort set ikke var aktivitet. Inden kaffen nåede 
jeg op på 6 fisk (2 måtte under filetkniven til servering søndag aften) og Bjarne 5 fisk. Hele morgenen havde vandet 
været stigende og vi afventede nu vandvendingen der skulle sætte ind ved 11-tiden. Modsat forventningerne var 
fiskeriet mindre godt efter vandvendingen. Her fik vi blot et par enkelte ørreder og en hornfisk. Se morgenstemning på 
fjorden 

25. 15-05-03. Dokkedal. Klokken 04.00 blev jeg afhentet af Bjarne Fries - der er nu noget livsbekræftende over en 
majmorgen! Vandet var stadig stigen og vandstanden et stykke over det normale. Optimist som jeg altid er, havde jeg 
regnet med fisk inden for det første kvarters fiskeri. Der skulle dog gå det meste af en time før en jeg kunne lande en 
ørred. Hornfiskene var absolut heller ikke i bidet, men nøjes med at puffe forsigtigt til fluen. Efter næsten 6 timers 
fiskeri kunne vi opgøre fangsten. Bjarne havde fanget 4 ørreder hvor den største målte 57 cm. Jeg havde fanget 3 
ørreder og 2 hornfisk.   

24. 11-05-03. Samsø. Stod op kl. 05.00 og kørte til Møgelskær. På vejen kunne vi opleve Samsø rige dyreliv med masser 
af råvildt, harer, fasaner m.v. Startede at fiske ved Møgelskær revet hvor jeg en enkelt gang så en enkelt ørred og 
masser af fiskeyngel... Frank sø 200 meter sydpå en ørred der sprang fri af vandet. Fremme ved denne lokalitet, var 
jeg den første der så fisken - ørred på ikke under 60 cm. Fluen blev kastet og efter få meters indtagning fik jeg et hug 
som kunne mærkes helt op gennem armen til skulderen. Desværre var der ikke fast fisk... Undersøgelsen af fluen 
bekræftede da også mine bange anelser, nemlig at krogen var knækket! Antagelig har jeg ramt en sten i bagkastet 
eller måske har krogen væres skør... I hvervtilfælde fisk jeg ikke hold i turens eneste ordentlige tilbud. Fiskeriet, både 
efter hornfisk og ørred var generelt ringe. Var vi for tidligt på færde i forhold til hornfiskene og hvad med ørrederne. 
Flere af de lokale vi snakkede med mente af den stadig voksende bestand af skarv tolder hårdt på bestanden. Overalt 
ved vandet er der skarv, der tungt lastet dårligt kan lette.  

23.10-05-03. Samsø. Kørte til fyret blot for at se at der var fyldt op, samt at vind og bølger med skumtoppe slog lige 
mod stranden. Vi kørte derefter til området nord for Sælvig Havn hvor der var lidt læ. Også her var der lidt enspænder 
hornfisk ligesom jeg fangede en lille ørred og en tobis. Kørte over middag til Besser - stadig ingen fisk.... Aftenfiskeriet 
foregik i gå afstand (vi havde lige holdt årsmøde i Danske Fluefiskere og hygget os med rødvin og pilsnere) fra 
campingpladsen - stadig ingen fisk :-( 

22. 09-05-03. Samsø. Startede på Besser Rev hvorefter turen gik til stranden neden for campingpladsen ved Kolby Kås. 
Så en enkelt ørred og ensomme hornfisk.  

21. 09-05-03. Tange Sø. Kørte sammen med Frank Oksborg fra Randers 03.15 og parkerede ved golfbanen. Desværre 
var der kun få myg og endnu færre fisk. Så en enkelt større helt og flere i barnestørrelsen. Var hjemme kl. 08.00 for at 
pakke for turen til Samsø.  

20. 04-05-03. Djursland. Forsøgte først en times tid ved Fjellerup. Her var eneste kontakt et par hornfisk der tog fluen 
uden at blive fast kroget... Kørte derefter efter Gjerrild hvor 2 timers fiskeri blot resulterede i en efterfølger der 
vendte et par gange efter fluen...  

19. 26-04-03. Randers Fjord, Udbyhøj. Vinden er taget til og det småregner. Vi starter fiskeriet i faldvand. Typisk 
ligger de fleste fisk på mellem 35 cm. og 40 cm. (er det den varme sommer i 2002 der har hæmmet væksten?) Fanger 
en garnskadet ørred på 58 cm og kan efter dagens udfoldelser gøre min samlede fangst op til i alt 15 ørreder på de to 
fiskedage.  

18. 25-04-03. Randers Fjord, Udbyhøj. Fluebinderlaugets årlige weekendtur til Eriks sommerhus. Ankommer kl. ca. 
14.00. Vi går straks i gang med fiskeri i det stigende vand. Der er fisk til alle bl.a. fanger Frank Oksborg en pæn ørred 
over lavt vand. Senere fanger Lars Rasmussen også en pæn fisk på 30 centimeter vand i forbindelse med at han tester 
rullekast på sin nybyggede stang. Ørrederne er proppet med sandrejer. Aftenen er sædvanen tro hyggelig godt hjulpet 
af vores nye medlem Kristians medbragte whisky! 
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17. 22-04-03. Mariager Fjord, Hadsund. Fyraftenstur sammen Frank Oksborg, der til lejligheden havde tilberedt de 
lækreste sandwich. Vinden og fjorden lagde sig og vi fik hver en mindre ørred - skøn aften!  

16. 21-04-03. Mariager Fjord, Strandholdt. Havde en aftale med Bjarne Bleicken om et par timers fiskeri. 
Gennemfiskede strækningen mod odden et par gange uden at mærke spor... Østenvind???  

15. 17-04-03. Stenrevet, Randers Fjord. Ankom ved 11-tiden og vandet er netop vendt. Fiskeriet startes syd fra revet. 
Den første time ser vi en enkelt fisk i overfladen. Da vi fisker ud fra ca. midten af revet mærker Frank fisk. Få 
minutter efter har jeg fast fast fisk - en slank blank fisk på 47 cm. Den næste halve time er der liv i sagerne, men 
fiskene ta'r forsigtigt og relativt dybt (Østenvind og høj sol???) Da vi lidt efter kl. 14.00 gøre regnskab kan jeg tælle til 
5 fisk i hånden samt 3 der selv kunne finde ud af at frigøre sig fra krogen: Frank har 3 fisk inde og vende mens 2 fisk 
mistes.  

14. 16-04-03. Mariager Fjord, Katbjerg Odde. Et par timers fiskeri øst for odden afslørede ingen fisk - underligt at jeg 
kan holde mig fri! 

13. 15-04-03. Stenrevet, Randers Fjord. Eftermiddagstur sammen med Frank Oksborg. Vi startede i faldvand syd for 
revet. En ørred på omkring 60 - 70 cm. fulgte min flue, for til sidst at hugge forsigtigt. Desværre blev fisken ikke 
ordentligt kroget, men vi kunne begge nyde synet af ørreden der ruller sig i overfladen. Da vi når revets nordside får 
Frank hug af en gryde-ørred på 49 cm, der viser sig at være fyldt op med fjordrejer. Inden "fyraften" bliver det til 
endnu et enkelt forsigtigt nap. En nysgerrig sæl har fulgt os godt på vej.  

12. 13-04-03. Eftermiddagslur til Mølledammen. Efter en uge hvor en gang forkølelse med feber faldt sammen med 
generalforsamling og kongres i Odense, gjorde et par timer i søen underværker. Det blev til 3 ørreder og en del hug og 
en masse velgørende sol i ansigtet! 

11. 05-04-03. Mariager Fjord. Stormende kuling fra nord satte god gang i jordfygningen så sigtbarheden visse steder var 
væsentlig nedsat. Ved Vive, under bakkerne, var der rimeligt læ, men desværre resulterede et par timers fiskeri ikke i 
fiskekontakt.  

10. 29-03-03. Mariager Fjord. Efter dagens fredsdemonstration på Rådhustorvet i Randers, kunne jeg sammen med 
Frank Oksborg og med god samvittighed drage på fisketur. Vi valgte en plads ved Hadsund og der skulle da heller ikke 
mange kast til før end første ørred gik til fluen. På små 3 timer blev det kontakt med 8 fede blanke ørreder, der alle 
blev returneret.  

 9. 28-03-03. Randers Fjord, Stenrevet. Lars Petersen havde også tidlig fyraften så vi var på revet ca. kl. 14.00. Vandet 
var netop vendt fra faldvand til stigvand. Godt 2 timers fiskeri kastede 6 ørreder af sig - 3 til hver. Derudover fangede 
jeg en pæn, men udleget fjordskrubbe på fluen. De største af ørrederne målte ca. 45 cm. og var magre, så om en 
måned!!!! På det lave vand myldrede det af liv... 

8. 23-05-03. Middags/ eftermiddagstur sammen med Frank Oksborg. Planen var nogle timers fiskeri ved Voer, der på 
det seneste har leveret positive meldinger. Vi havde dog undervurderet vinden, som her stod lige på. I stedet valgte vi 
at køre til Norddjursland, hvor affiskningen af over en kilometer ikke afslørede fisk.  

7. 15-03-03. Veloverstået flytning (fluebinding og grej er på plads) og godt vejr. Sammen med Frank Oksborg startede 
dagens fiskeriet fra Helgenæs sydkyst. Efter et par resultatløse timer her kørte vi ind i Begtrup Vig og herfra videre til 
bunden af Kalø Vig. Ingen af stederne så vi eller mærkede vi fisk 

6. 23-02-03. Stenrevet, Randers Fjord. Godt gejlet op af den gode stemning under fluebindingskonkurrencen og det 
flotte solskins vejr, gik turen til Stenrevet. Vandtemperaturen måltes til ca. 0,5 grader. Jeg fiskede ført en times tid 
på revets sydside for at slutte med en god times fiskeri fra revets nordside. Vandet stod i begyndelsen stille, men 
vendte til svagt stigende, hvilken også øgede sigtbarheden. Lige som de fire øvrige lystfiskere, var der ingen fangst af 
ørred. Eneste fangst var for mit vedkommende en skrubbe, der tog den dybtgående flue.  

5. 09-02-03. Sammen med Frank Oksborg. Vi fisker først en halvtimes tid, uden at mærke noget, ved Voer, Randers 
Fjord. Vinden er kraftig sydlig, så vi vil forsøge os på Djurslands nordkyst. Her fisker vi ved Skovgården en god time 
hvor jeg har et enkelt forsigtigt nap i fluen.  

4. 26-01-03. Mariager Fjord. Katbjerg Odde. Et par timers fiskeri på både øst- og vestsiden af odden gav gav ingen 
kontakt.  

3. 18-01-03. Mariager Fjord. Fra isvinter til forårsfornemmelser! Nød det gode vejr sammen med Frank Oksborg. Vi 
startede ved Hadsund hvor Frank havde en enkelt efterfølger. Efter en god times fiskeri her, kørte vi længere ind i 
fjorden... Frank oplevede et hug allerede mens han var ved at trække line af hjulet... de følgende minutter fik han 
først en lille grønlænder og nedgænger på den gode side af 50 centimeter. Dagen sluttede med at jeg yderst i kastet 
krogede endnu en nedgænger (for øvrigt årets første) - hvem taler om nedgangstider på fjorden?   

2. 11-01-03. Glenstrup Sø. God bærbar og til dels snedækket is. Selv om mit grej består af en spids fra en aflagt 
fluestang og hovedparten af de 25 aborrer bed på et rødt juletræ, kan man vel næppe kalde det fluefiskeri. Vel - det 
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blev til et par hyggelige timer, hvor jeg mødte mine gamle venner fra Skalsådalens Sportsfiskerforening. 

1. 05-01-03. Glenstrup Sø. Jeg målte is-tykkelsen til 8 - 10 cm. - lige i underkanten efter min smag. Prøvede  uden held 
at fiske over ca. 5 meter vand. Et par dage mere med frost vil med garanti gøre isen sikker.  
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