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Fisk & Fangst i 2008  
Fisk & Fangst i 2007  

132. 31-12-08. Gudenåen ved Randers. Sammen med Søren Nielsen. Vandstanden er lav og vandet er svagt stigende. Åen er også isfri 
selv om temperaturen viser minus fem grader. Vi beslutter at starte fiskeriet opstrøms udkigstårnet. I det rolige vand ved tårnet så 
jeg med det samme en mægtig laks på over en meter - en afkræftet fisk, angrebet af svamp. Vi fiskede og fiskede i mere end en 
time uden at mærke eller se noget til gedderne. Pludselig og uden varsel angreb en godt fem kilos gedde min flashflue. Havde vel 
gedden på i omkring 30 minutter inden flue mistede sit greb. Næsten samtidig var det Søren, der "havde fornøjelsen" og fik lidt 
varme. Havde endnu et par tilbud og to gedder i hånden inden vi godt afkølede afsluttede årets sidste fisketur og ønske hinanden 
godt nytår. Gudenåen opstrøms udkigstårnet   Se dagens billeder   

 

131.28-12-08. Stevns. Sammen med brormand til Kulstien. Med det samme kunne vi nyde synet af det ekstremt klare vand og de 
mange lyse kalkpletter mellem muslinger og ålegræs – det så virkelig ud af fisk! Men som ofte før, var ørrederne enten ikke i 
området under land, eller også ikke i biddet.  Fiskede nogle timer. Eneste fisk, var et mindre eksemplar der fulgte efter Eriks blink. 
Er imponeret over naturen ved Stevns, specielt er de kalk klinter, der kan stikke helt op til en kilometer ned i undergrunden, 
fascinerende. Mindre imponeret. Ja, faktisk lidt depri og småsur, bliver jeg til gengæld over den store mængde affald der ligger 
overalt langs stranden. Plastic flasker og dunke, poser og såmænd et gammelt TV…  I vores byer bliver affaldet jævnligt opsamlet, 
og der bliver fejet. Er turen ikke kommet til at der også langs vores strande skal samles affald?  

130. 25-12-08. Gudenåen ved Randers. Mødtes kl. 13.00 med Thomas Sams. Søsatte pontonbådene ved Kajakklubben og fiskede små 
tre timer - Måske ville gedderne været mere i biddet i eftermiddagstimerne?? Vandet faldt kraftig, men ellers fandt vi forholdne 
acceptable. Fik langt om længe kontakt til en gedde, der dog valgte at forlade krogen efter ganske kort tid. Havde lidt efter 
fornøjelsen af at se en gedde komme fra det lave vand og efterfølgende tage fluen hårdt og kontant. Det var en fisk på omkring fem 
kilo. Havde endnu et par gode kortvarige kontakter inden vi satte kursen mod landgangen ved kajakklubben. Se dagens billeder   

129. 24-12-08. Gudenåen ved Randers. Selv om solen stor højt på himlen og termometeret viste syv graders varme og vandet var 
rimeligt klart,  var gedderne bestemt ikke i biddet. Tværtimod hælder vi mere til teorien om, at de 1) kollektivt har indledt en 
sultestrejke 2) ville samle appetit til smovseriet julaften, eller 3) var i gang med andre juleforberedelser... På trods af, at vi fiskede 
intensivt med vores fluer i et par timer, og Lasse Elmgren sammen med et par af Bombay-gutterne forsøgte sig med "jern på", var 
der ingen fisk (hvornår er det sidst sket her?) Havde ellers medbragt en nissehue til den første gedde, men det må blive en anden 
god gang. I stedet fik vi ønsket hinanden glædelig jul ligesom vi fik nydt den herlige julesol! Henrik Leth og Thomas Sams si'r 
glædelig jul!     

128. 21-12-08. Gudenåen ved Randers. Jeg har fødselsdag. Det er året korteste dag og jeg mødes med Ivar Thordal, Lasse Elmgren, 
Søren Nielsen Thomas Sams og Lars Mathiesen ved Fladbro. I forvejen har vi parkeret Thomas bil ved Regnskoven. Starter med at få 
et par gaver. Først fra  Thomas, der har bundet en geddeflue i dobbelt størrelse, pakket pænt ind. Lasse og Søren har købt 
lakridsstænger på Tanken.... Fisker og fisker uden at der sker noget. Efter et par timer holder vi frokost hvor Thomas serverer varm 
kakao, der har næsten samme farve som Gudenåens vand. Som så ofte før kommer der lidt liv i gedderne efter frokost. Ivar lægger 
ud, og snart følger Søren og undertegnede.... Lige nedstrøms Motorvejsbroen får jeg fat i dagens største - desværre gelænderet på 
Motorvejs broen. Fødselsdagen fluen sidder fast og jeg kun knække forfanget og vinke farvel til fluen... Lidt senere bliver jeg ønsket 
tillykke af min nabo. Uheldigvis får jeg ikke lagt telefonen korrekt ned i lommen, hvilken resulterer i, at den ender i åen på godt to 
meter vand :-(  Ved mødestedet neden for regnskoven gøre vi dagen op. Ivar har igen fanget dagens største - en gedde på mellem 7 
og 8 kilo. Ivar med mega-fødselsdagsfluen bundet af Thomas Sams  Se dagens billeder  

27. 08-12-08. Mariager Fjord ved Hobro. Kørte først til "Bilfragmenteringen" hvor der var "fyldt op". Satte i stedet kursen mod Hobro, 
hvor jeg parkerede ved lystbådehavnen for at fiske under de smukke bakker. På trods af det milde decembervejr så jeg ikke noget 
til ørrederne. Observerede derimod en mindre flok multer der tilsyneladende "varmende sig" over et muslingerev. Multerne var 
selvfølgelig helt uinteresserede i min flue. Da jeg var kommet hjem ringede min bror fra Stevns for at berette om en super dag med 
fire ørreder på mellem 1 og 2 kilo. Mariager Fjord ved Hobro   

126. 30-11-08. Mariager Fjord ved Hadsund. Pontonbådstur sammen med Ivar Ivar Thordal, Lasse Elmgren, Søren Nielsen og Ole 
Clament. Det var vindstille, vandet stigende og ca 4. grader varmt. Så på det lave vand nogle fisk der skulle vise sig af være en flok 
multer, vel omkring 10 - 15 fisk. Forsøgte flere gange at kaste til multerne, der var så sky og nervøse, at de skræmtes af fluelinen 
mens den endnu "hang" i luften. Lasse, der næppe havde rystet alle julefrokosttømmermændene af sig fangede som eneste en lille 
ørred på en hvid nandu fra min æske. Vinterstemning fra Mariager Fjord   Video fra fjorden ved Hadsund - her  
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Kanotur på Gudenåen
Lej en kano på Gudenåen og få en 
storslående naturoplevelse. 
www.kano-udlejning.dk

Lystfiskeri
Se de spændende lystfiskeri- 
muligheder på Sjælland lige her! 
VisitEastDenmark.com/lystfiskeri

bolig:net a/s
Billigt og hurtig internet for 
boligforeninger i hele landet 
www.bolignet.dk

Fisk og Fang
Alt i fiskegrej - kæmpe udvalg store 
mærker til små penge! 
www.fiskogfang.dk
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125. 29-11-08. Gudenåen ved Randers. Kørte efter en tur på kontoret ned til Kajakklubben. Vandet lidt uklart og  svagt stigende da 
jeg ankom. Fiskede i hovedløbet og fangede to gedder i den mindre kaliber. Mindre vintergedde fra Gudenåen  

124. 23-11-08. Århusbugten, Knebel Vig. På trods af frostvejr var John Andersen med på en flydetur. Da vi ankom lå Vigen blank. 
Samtidig var vandet spritklart hvilken gav os lejlighed til at iagttage et par pæne skrubber i deres rette miljø. Observerede ligeledes 
et par marsvin og en sæl, som tilsyneladende også var godt tilpasse med solen og det klare vand. Efter kaffen og basserne viste et 
par ørreder sig tæt under land. Tilsyneladende var det insekter på overfladen der vakte deres interesse. Fik fluen placeret og 
fangede hurtigt et par stykker.... Affiskede endnu et par hotspot og fangede endnu et par mindre ørreder. John Andersen i 
baggrunden af mindre ørred.    Billeder fra efterårets fisketure.  

123. 22-11-08. Nørreåen og Gudenåen sammen med Lasse Elmgren og Søren Nielsen. Der var frost i luften og hurtigt is i øjerne, da vi 
søsatte pontonbådene ved Fladbro.  Derudover var vandstanden også høs og vandet kraftigt stigende. Ja, endda så kraftigt, at det 
lykkedes at drive en lille kilometer opstrøms Fladbro. Om det frosten, springfloden eller noget helt tredje, der fik gedderne til at 
interessere sig for alt andet end vores fluer skal jeg ikke gætte på.... At så Lasse også knækkede sine stang (sender den gode service 
i Grejbiksen en venlig tanke) og glemte sine waders,  vil være medvirkende til at gøre turen uforglemmelig. Kunne ved Regnskoven 
se tilbage på en fisketur der kun gav en mindre gedde til Lasse og mig. Fluefiskeri i Nørreåen   Billeder fra efterårets fisketure. Læs 
også om turen på Bombayfly.dk  

122. 15-11-08. Stevns. Der skulle ikke præsteres mange kast før end en mindre blank ørred snuppede det flourøde juletræ, for 
sekunder efter at slippe krogen.... Efter endnu et par kast huggede, hvad der skulle vise sig at være en storørred netop returneret 
til bugten efter den anstrengende gydning. Min bror Erik fiskede hele dagen med "jern på" hvilken resulterede i to fine målsfisk til 
køkken og spisebord. Laura der er brormands fiskende datter, havde valgt fluen i min flueæske, og holdt i øvrigt godt stand på trods 
af vind, kulde og støvregn. Hyggeligt at brormand havde medbragt køkkenet og serverede varme pølser og kaffe. Henrik Leth med 
sæsonens første nedgænger  Billeder fra efterårets fisketure.  

121. 09-11-08. Gudenåen ved Randers. Sammen med Thomas Sams og Ivar Thordal. Vi søsatte pontonbådene ved Fladbro og fik 
hurtigt driftet os ned til Gudenåen. Med kuling fra sydvestlig retning var det en fornøjelse at ligge med ryggen til vinde og placere 
fluen langs sivkant og småvige på langs åens nordside. Som sædvanligt stiftede vi bekendtskab med med flere velkonditionerede 
gedder. På en plads hvor jeg for et par uger siden mistede en storgedde, fik Ivar i dag dagens største, som jeg både video optog og 
fotograferede. Fangede tilsammen 16 gedder alt mens vandet faldt til næsten en meter under daglig normalvandstand. Ivar med 
stor-gedde   Se Ivar fighte gedde  Se blogge: Gudenåen, faldvand og storgedde  

120. 08-11-08. Randers Fjord, Udbyhøj. Der var fisk til alle da vi fra ved nitiden fiskede fra vores pontonbåde i faldvand. Holdet 
bestod i dag af Lusk og Mulle fra Bombayfly, samt Ivar Thordal og Henrik Leth. Vi opdagede hurtigt, at ørrederne holdt til på det 
lave vand. Ivar der havde medbragt sit nye HD kamera, ville gerne have lidt stemnings- og aktion billeder, hvilken lykkedes over 
forventning. Tror vi optog "taket" og fighten fra en tre fire ørreder - så nu bliver det spændende snart at se filmen. Fulgte 
faldvandet ud til de yderste polle og det stigende vand retur. Talte at have landet og genudsat i alt 15 ørreder inden jeg midt på 
eftermiddagen, sammen med Ivar returnerede til havnen. Lusk og Mulle var, måske som følge af gårdsdagen premiere juleøl, stoppet 
fiskeriet en god time før - smagte øllet af mere?.. Ivar Thordal med ørred Billeder fra efterårets fisketure. Videoklip: Ivar optager, 
Henrik Leth fortæller og fisker  

119. 01-11-08. Gudenåen ved Randers. Der var rimtåge, is i stangøjerne og desværre ikke særlig god gang i gedderne, da jeg 
sammen med Lars Mathiesen, Peter Fischer, Lars Rasmussen, John Andersen og Thomas Sams søsatte pontonbådene ved Stevnstrup. 
Inden vi nåede så langt, måtte vi dog have fat i den sygemeldte Lasse Elmgren og låne en frisk pontonbåd til Lars Mathiesen, der 
havde fået slidt huller på begge pontoner, som havde været læsset på Peter Fischer trailer og skrapt hen af asfalten :-( Vi fiskede, 
fiskede og fiskede uden at se det mindste til gedderne. Ved frokosten, der blev holdt umiddelbart nedstrøms Nørreåen, var der 
ingen der endnu havde landet gedder. Først senere fik jeg den første og næsten samtidig fangede Thomas en flot aborre. Så var det 
Lars Rasmussen der kunne lande en gedde.... endelig fisk jeg hul på bylden og kunne bl.a. lande fire i træk i området ud for 
pumpehuset nedstrøms motorvejsbroen. Da vi nåede regnskoven samtidig med at solen gik ned kunne jeg tælle ti gedder der var 
landet og genudsat - største på omkring syv kilo. Havde også haft lidt tilbud.... Thomas Sams Fra Lars Mahiesens webblog - Se også 
Gudenåen, gedder og rimfrost  

118. 31-10-08. Mariager Fjord, Hadsund. Mødte Ivar ved søsætningspladsen forenden af Tempovej. Fik snakket en del om geddeturen 
til Sverige og de seneste nyheder med hensyn til pontonbådene, som Ivar er begyndt at importerer  i DK modificerede udgaver. 
Fiskede omkring de nordlige Lergrave, som desværre ikke i dag var i det gavmilde fiskehjørne. Ivar havde et enkelt tilbud og så en 
pæn ørred på lav vand som blev skræmt. Ivar med Obama kasket.   Billeder fra efterårets fisketure.   

117. 26-10-08. Mariager Fjord, Katbjerg Odde. Havde aftalt med Michael Jensen at vi skulle starte dagen med lidt fluebinding og lidt 
fotos til et bogprojekt. Kørte efterfølgende til Katbjerg Odde, hvor i læ af bagklappen - det regnede -  kunne rigge grejet til. Modsat 
vejrmeldingen - tænk det kan også ske - var der kun svag vind fra sydvestlig retning. Fiskede fra pontonbåden og havde et par tilbud 
og en enkelt lille blankfisk inde og vende. I øvrigt en rigtig smuk og gylden efterårsdag. Michael Jensen fisker i Mariager Fjord.    
Billeder fra efterårets fisketure.   

116. 25-10-08. Gudenåen ved Randers. Efter "Åbent Hus" arrangementet hos Randers Tandhjulsfabrik, kørte jeg direkte til 
Kajakklubben og søsatte pontonbåden. Fik inden jeg gik i gang med en god snak med John Rasmussen og Claus og Kirsten Wied, der 
havde fiskes fra flydering rundt om øen uden at have haft geddekontakt. Lagde i noget stille bagvand ud med ud med "to hurtige" på 
3-4 kilo inden jeg roede opstrøms uden at få flere gedderne til at interessere sig for min megaflue... sluttede efter mindre end en 
times fiskeri. Billeder fra efterårets fisketure.   

115. 18-10-08. Alle mand valgte at der i dag skulle satses på området ved den lille havn. Med rutine og el-pumper tog det ikke 
mange øjeblikke før end vi alle var flyde og fiskeklare! Næppe var vi kommet ud af før end at Ole krogede dagens første gedde – det 
lovede godt! En enlig svale gør dog som bekendt ingen sommer, så på trods af, at jeg fiskede intensivt på de ellers sikre pladser, 
havde jeg inden middag kun haft en enkelt mindre gedde, der var interesseret i fluen. Længere ud på åbent vand, omkring et 
stenrev, havde jeg set både Torben, Frank og Thomas lande gedder. Frokosten blev holdt på en lille ø. - Ole der ellers er 
omhyggelig, havde imidlertid ikke parkeret sin pontonbåd forsvarligt, fik pulsen rimeligt højt op, da jeg kunne råbe, at vinden havde 
taget hans pontonbåd, så den nu var på vej mod Sølvesborg… Heldigvis blev båden ”fanget” mellem et par sten. I modsat fald er jeg 
ikke sikker på at vi, som følge af den kraftige vind, kunne have roet fartøjet op? -  Fiskede efter frokost det yderste rev og lagde 
med det samme ude med en trekilos gedde. Der var imidlertid stadig langt mellem fiskene, så det blev kun til tre gedder mere langs 
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det ca. en kilometer lange rev. med små og store sten og masser af blæretang. Største gedde vejede skønsmæssigt fem kilo. Mere 
tække til dagens gedder havde Frank der i alt kunne noterer ni gedder ind i journalen. Aftenen stod på hjemmelavet kartoffelmos og 
små svenske frikadeller. Måske skal det også med, at jeg under morgenens søsætning at pontonbåden havde fået ondt i ryggen. 
Heldigvis havde Lars japansk malt whisky, der sammen med øl og rødvin, skulle vise sig at have en god helbredende virkning på 
rygsmerterne. Geddegrej Billeder og tekst Omtalen på bombayfly  

114. 17-10-08. Blekinge, Sverige. Efter en hyggelig aften hvor Torben, Frank og Thomas bandt geddefluer til eget brug. Jo, der blev 
ikke givet ved dørene :-( blev vi til dagens fiskeri delt op i tre hold. Peter og Lars forsøgte sig i området tæt på Helgeåen. Frank, 
Torben, Ole og Thomas ville vadefiske de kendte pladser, mens Jørgen og Lasse fulgte med mig nordpå til Hanö Bugten hvor vi på 
Tom Tom havde indkodet en plads der virkede lovende. Lagde igen ud med en efterfølger inden jeg lidt senere kunne lande dagens 
første gedde på omkring tre kilo. Lasse der var sejlet den anden vej rundt om den lille ø, hvor vi startede dagens fiskeri, fandt i en 
lille bugt en flok bidevillige gedder. Landede i løbet af kort tid tre fine brakvandsgedder, der på på trods af den beskedne størrelse 
fightede ganske udmærket. Så også, at Lasse mistede en pænfisk, eller som han selv siger: En stor en.... Roede efterfølgende ud til 
en lille ø hvor bundforholdene så spændende ud. Heller ikke her var der gedder der havde lyst til et nærmere bekendtskab med 
vores fluer. Flyttede igen lidt længere nordpå til hvad der skulle vise sig at være en perlerække af småøer og vige, der betød et vi 
sjælden kunne se hinanden selv om der kun var få hundrede meter mellem os. Havde her yderligere tre mindre gedder på fluen, 
samt et par stykker der kun viste interesse. At vore fluebindere og vadefiskere ikke kunne notere sig for fangst skyldes sikkert 
nemesis, altså at der ikke vankede fluer til os almindelige dødelige. Ved Helgeåen fandt Peter et område med lidt gedder, som også 
her var meget forsigtige og ikke særligt interesseret i "de gode tilbud". I Køkkenet pusler Frank og Ole med dagens ret Chilli Con-
carne   

113. 16-10-08. Blekinge, Sverige. På geddetur sammen Ole Jacobsen, Jørgen Bomholdt, Lasse Elmgren, Thomas Sams, Frank 
Oksborg, Torben Kondrup, Lars Mathiesen og Peter Fischer. Benytter endnu engang Evas hyggelige B&B i Nymølle som base. Søsatte 
de ni pontonbåde fra molen i de lille havn Tosteberger Havn. Vinden var i frisk fra vestlig retning og dagen startede med sol. Over os 
fløj store flokke gæs og det var flere gange tæt på at jeg blev et "bombemål". Gedderne var desværre ikke i biddet, så der der var 
kun få gedder inde at "hilse på". Jeg fik ligesom Torben og Frank to mindre gedder.  Peter blev dagen mand med fem gedder i 
hænderne. Med til historien høre, at Ole sidst på dagen mistede en +10'er - en historie vi måtte høre på flere gange i løbet af 
aftenen. Dagen sluttede med en tur hos den lokale og udmærkede pizzabager   

112. 11-10-08. Gudenåen mellem Stevnstrup og Randers Regnskov. Mødtes kl. 08.00 ved Stevnstrup med Thomas Sams og den 
nybagte pontonbådsejer Lars Andersen. Efter kaffen og morgenbassen som Thomas stod fadder til, blev bådene søsat i det klare 
Gudenåvand. Havde snart nogle interesserede gedder der dog ikke blev hængende på fluen. Oplevede også, at to superstærke og 
vægtige gedder gik i grøden og knækkede mit 0,50 mm forfang. (Må vist op på 0,60 mm.?) Fisk blev det dog til os alle... Jeg kunne 
bl.a. lande og genudsætte 25 gedder på mellem et ca. syv kilo og en enkelt aborrer. Endnu engang var store flashfluer det mest 
effektive. Sluttede dagen med at jeg fik guidet Lars Andersen til en flot gedde lidt opstrøms Regnskoven. Lars Andersen med 
Gudenågedde.  Se bloggen om turen  

111. 10-10-08. Mariager Fjord ved Skellerup. Eftermiddagstur. Havde kun et enkelt lille "puf" i fluen og ellers en del snak i mobilen 
om med et par andre fluefiskere. Nød skoven i de smukke efterårsfarver, synet af de mange svampe, og ikke mindst at få rørt 
benene og sat pulsen op. Bemærkede også med tilfredshed, at området med ålegræs er vokset og at antallet af ruser er reduceret. 
Billeder fra efterårets fisketure.   

110. 07-10-08. Gudenåen ved Randers. En frisk opstrøms vind, lidt overskyet og svagt stigende vand, er åbenbart den rette 
kombination når det gælder om trigge gedderne. Satte pontonbåden i vandet ved kajakklubben og kunne ved hjælp af vinden drifte 
og fiske opstrøms. Der gik ikke mange minutter før end den første gedde sad på fluen. Fiskede godt 500 meter opstrøms 
kajakklubben og lande og genudsatte 8 gedder på mellem 1,5 og 8 kilo. Sluttede fiskeriet da en af de rigtige store tog fluen og med 
voldsom kraft gik i vegetationen for efterfølgende at knække fluelinen.... En af dagens gedder   Billeder fra efterårets fisketure.   

109. 03-10-08. Mariager Fjord ved Hobro. Efter et møde på Jokan gik turen til fjorden. Havde regnet med at bladene ville være 
mere i efterårets farver - vi har altså stadig noget til gode. Var lige kommet i båden da tre "jern-drenge" ankom og begyndte at 
fiske. Havde et par forsigtige tilbud, men ingen fast fisk. Så en fluefisker lande en pænere fisk i Ørnedalsbugten og et par rådyr da 
jeg kørte hjemad. Målte vandtempereturen til 12 gr.  

108. 30-09-08. Gudenåen ved Randers. Søsatte ved kajakklubben for efter planen at gedde-fiske rundt om "langøen, lige over for. 
Selv om dagen havde budt på nogle heftige byger, var vandet overraskende klart, så jeg de fleste steder kunne se bunden. Opdagede 
lige opstrøms øen, at se en stor (omkring en meter), helt sort ørred eller laks med lidt hvid skimmel over ryggen. Fisken sat i vild 
flugt da den så mig. - Første gedde tog fluen netop som den ramte vandet, men røg dog af krogen da jeg ikke kunne holde den fri af 
en stor grødebusk. Snart var der igen bud på geddefluen, nu midt i en heftig hagl- og tordenbyge. Havde i løbet af to timer fem 
gedder i hånden, og kontakt til to yderligere der røg af fluen. Hjemme stod den på pizza, et par Hancock og en hyggelig snak med 
min nabo Steen Ulnits, der er ved at klargøre sin nye pontonbåd og som selvfølgelig skal med på en af de næste ture. Hagl- og 
tordenvejr over Gudenåen Billeder fra efterårets fisketure.   

107. 28-09-08. Gudenåen/Tange Sø. Sammen Lars Mathiesen, Peter Fischer, Lasse Elmgren og Morten. I det smukkeste efterårsvejr 
blev flotillen søsat ved Kongens Bro. Allerede nedstrøms broen tog en vægtig gedde fat i min flue. Men desværre var gedden ikke 
kroget korrekt, og en stor hvirvel var det sidste jeg så til fisken. At det skulle blive en dag hvor jeg missede seks gedder, hvilket er 
meget usædvanligt, havde jeg ingen anelse om. Ellers var der gedder til alle og det lykkes mig da også at lande og genudsætte syv 
gedder på mellem 1 og 4 kilo. Lasse Elmgren stod for dagen flotteste - en velskabt basse på 6,5 kilo. Se bloggen om turen   

106. 27-09-08. Glenstrup Sø. Østenden. Undre mig over de mange grønalger, der er i dag er i søen. Fisker ud mod mergelgraven og 
retur. Fanger et par tre-firekilos gedder på en sølvflashflue. Måler vandtemperaturen til 14 grader mens jeg iagttager et par 
musvåger over bakkerne.  Billeder fra efterårets fisketure.   

105. 26-09-08. Randers yderhavn.  Fyraftensfiskede et par timer uden at finde fisk. Også de andre lystfiskere jeg snakkede med 
efterlyste sortstribede i den rette størrelse. Fangede en enkelt pæn aborre og en håndfuld på størrelse med fluen.... Billeder fra 
efterårets fisketure.   

104. 25-09-08. Søen. Efter en heftig dag med bl.a. et møde i skifteretten i Randers og et arbejdsmarkedspolitisk møde i Holstebro, 
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tog jeg på vejen hjem en smuttur til vores lille sø. Blev lidt sur da jeg så at nogen havde været forbi og smit tomme flasker og 
øldåser ud i i vandet. Et er tyvfiskeri, og det er slemt nok... Men at smide affald, det kan simpelt bringe mit pis i kog! - Et svanepar 
med to store unger havde også indtaget den lille sø som åbenbart ikke også har plads til en fluefisker. I flere omgange lettede 
svanerne for at kredse en omgang rundt om mig. Jeg skulle skræmmes, hvilken ikke lykkedes... Derimod oplevede jeg, at den ene 
unge kollidere i luften med en af de voksne svaner. Det gav en dramatisk nødlanding. Svanerne fortrak derefter. Fiskeriet gav nogle 
hidsige fight og nogle smukke fisk. Billeder fra efterårets fisketure.   

103. 21-09-08. Helgenæs/Sletterhage. Morgen/formiddagstur sammen med Lasse og Morten. Søsatte neden for fyret, hvor vi var 
fremme lidt over seks. Startede med at blive "dækket op" af to nysgerrige sæler. Så store stimer af tobis og brisling og en enkelt 
ørred springe inden jeg rundede Lushage. Lagde ud med at fange mindre ørreder i området øst for hagen inden jeg på returvejen 
fangede to + 55 cm  ørreder neden for Tyskertårnet. Også i dag kunne nyde synet af tumlende marsvin.  Henrik Leth med 
Sletterhage ørred      Billeder fra efterårets fisketure  

102. 20-09-08. Randers Fjord, Udbyhøj. Pontonbådstur sammen med Lasse Elmgren og Lars Mathiesen. Startede fra Udbyhøj i 
stigende vand hvilken gjorde muligt, at vi kunne drive og fiske helt ind til Stenrevet. Havde på denne strækning nogle enkelte tilbud 
og så nogle nervøse multer, der ikke var til at komme i "kontakt" med. Holdt en mindre pause, for at vi kunne afvente 
vandvendingen, på Stenrevet. Fiskede langs sydsiden, og jeg skal da love for at det nu faldende vand satte gang i ørrederne. 
Fangede tilsammen omkring 25 ørreder, flest under målet, men største på omkring et par kilo. Lars havde desuden forhøjelsen af en 
megafed hornfisk - vistnok sæsonens største for hans vedkommende! Lasse Elmgren med ørred.   Se også bloggen fra Udbyhøj til 
Stenrevet og retur!    Billeder fra efterårets fisketure  

101. 14-09-08. Vesterhavet, Hirtshals. Sammen med Lasse Elmgren og lokale Erik . Meldinger om havaborrer og godt fiskeri havde 
fået os til at sætte kursen nordpå. Men på trods af ellers perfekte forhold og et seriøst fiskeri morgen og formiddag blev der kun set 
en fisk vende i overfladen (Erik). Se billederne og læs mere om turen her  

100. 13-09-08. Randers Fjord, Stenrevet. Var fiskeklar ved syvtiden. Startede med at en ørred sprang få meter fra mig. Fik med det 
samme placeret fluen, dog uden at ørreden huggede. Fiskede en god time inden af en blank retur-ørred forsigtigt inhalerede fluen. 
Oplevede også en duehøg (var det vist) jage i en flok ryler, alt i mens jeg sad og nød en rugbrød med spegepølse. Gik igen i gang 
med fiskeriet.... og snart huggede en pænere ørred kontant. Bemærkede, at der er utroligt mange store skrubber både bag 
Stenrevet og ude langs revet. Stenrevsørred i strandkanten.  Billeder fra efterårets fisketure  

99. 12-09-08. Glenstrup Sø. Smuttede en tur op på Glenstrup hvor der var læ og et par gedder i østenden. Vandet fint klart og 
indbydende. Gedde Billeder fra efterårets fisketure  

98. 07-09-08. Gudenåen ved Randers. Fiskede i herligt efterårsvejr sammen med Ivar, Lars, Ole, Lasse og morten. Mødtes ved 
Stevnstrup, efter at vi havde parkeret Ole bil ved opsamlingsstadet i Randers. Ole lagde ud med dagen første gedde - det lovede 
godt... Desværre var viste sig at gedderne i dag skulle være lige så træge som vejret var godt. Hvorfor det kun blev til få gedder til 
alle mand. Læs bloggen og se billederne fra turen.   

97. 06-09-08. Mariager Fjord, Ørnedalsbugten. Kunne med det samme se at der fortsat er mange ruser. Kunne også følge en der var 
ude at hente en ålelangline - ålene er så sandelig eftertragtede... Startede med at vadefiske og så en enkelt springende ørred, der 
efterfølgende fulgte fluen og blev skræmt ved synet at mig. Så en større fisk flere gange ca. tre kaste længder ude... Søsatte så 
pontonbåden og havde pludselig flere overfladeaktive ørreder inden for rækkevidde. Ørrederne var dog ikke særligt interesseret i 
min flue, - havde en enkelt forsigtig opstramning... Tror de tog myg, stankelben og andet der blæste ud fra skoven... Havde ikke de 
tørre med så det endte med at dagen fiskerimæssigt forblev blank. Billeder fra efterårets fisketure  

96. 02-09-08. Randers Fjord, Stenrevet. Som anbefalet læserne af Dagens Fisketur tog jeg efter fyraften ud fjorden hvor vandet, da 
jeg ankom var i det laveste. Vinden var frisk og kom fra sydlig retning lige som de blyfarvede vandfyldte skyer. Påbegyndte fiskeriet 
i næsten stille vand. I tredje kast vendte en ørred efter fluen - fast fisk! En ørred på + 55 cm. blev hurtigt landet. Der skulle ikke 
mange kast til før der atter var fisk på nandufluen! Jo, anbefalingen må siges at være i orden idet jeg kunne lande 7 ørreder på 
mellem 50 og 60 cm. Tre blev hjemtaget til lidt fiskespisning på fredag. Et par fantastiske timer!  Ørred fra Stenrevet Billeder fra 
efterårets fisketure  

95. 31-08-08. Mødte som aftalt Peter Fischer på P-pladsen ved Kalø. Kørte efterfølgende til Vrinners hvor vi søsatte bådene. 
Spejdede efter fisk på strækningen til Rolsøgård, dog uden den helt store succes, idet kun et par stykker gav sig til kende på den 
ellers blanke overflade. Ved Rolsøgård "indløbet" havde jeg første ørredkontakt. Fisken huggede uden at blive hængende. Kort tid 
efter mærkede jeg nogle forsigtige stød i fluen, inden en pæn ørred på kort line, blev kroget. Fighten blev lidt atypisk idet ørreden 
næppe havde bemærket af den var kroget, inden den lå sikkert i fangstnettet. Snart var der fast fisk igen. Denne gang et lidt mindre 
eksemplar. Vandet var begyndt at stige og solen stod her på, den efter kalenderens sidste sommerdag, højt på himlen. Fangede 
endnu en ørred lige under målet. Så marsvin og sæl. Henrik Leth med den største af morgenens ørreder   billederne fra turen  

94. 30-08-08. Randers Fjord ved Randers. Satsede fra morgenstunden på en konkurrence-aborrer, men fandt kun mindre fisk i 
"børnestørrelse" - dem var der til gengæld også nok af. Hjembragte et par filetfisk - uhm. Godt, at rigtigt mange havde fundet 
fjorden og aborrerkonkurrencen i det gode vejr. Sluttede ved titiden, da der senere kommer gæster på Skytten. billederne fra turen  

93. 24-08-08. Djursland, Fjellerup. Snydt! da vi efter planen ankom til Sangstrup kl. 05.00 oplevede, mod prognoserne, frisk 
pålandsvind og skum på bølgetoppene. Kørte videre til Gjerrild hvor forholdene ikke var meget bedre. Besluttede derefter at køre til 
Fjellerup. Bådene blev hurtigt søsat og jeg valgte at fiske øst på over mod "revet", hvor jeg mødte Lars Rasmussen. Lars Mathiesen, 
Torben Kondrup og Jørgen Bomholdt valgte at fiske vestpå og off-shore. Fangede et par flotte hornfisk og to ørreder i det 16 gr. 
varme vand. Henrik Leth med ørred.   billederne fra turen  

92. 23-08-08. Dronningborg Bredning. Fiskede nogle timer efter gedder og aborrer i den ydre del af Bredningen. Fangede inden 
"lånestangen" flækkede tre aborrer og en enkelt gedde. Vandtemperaturen er nu nede på 15-16 gr. hvilken lover godt for den 
kommende aborrerkonkurrence Aborrer på popper  

91. 19-08-08. Mariager Fjord ved Hobro. Aftentur. Som jeg havde frygtet, er fjorden nu "mineret" med ruser. Og desværre er det 
sådan, at jo færre ål der er, jo flere ruser sættes der. De skal jo udryddes det skidt! De mange ruser betyder at sportsfiskeren, i 
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hvert tilfælde i denne del af fjorden, ikke kan fiske lovligt som følge af kravet om, at der skal være minimum 75 meter til ruserne. 
Jo, jeg har nok været lidt kriminel her i aften.... I den spejlblanke fjord oplevede jeg, at en ørred på omkring 50 cm. svømmede 
majestætisk forbi pontonbåden på omkring to meters afstand. Den var ikke interesseret i fluen. Fangede til gengæld to hornfisk. og 
målte vandtemperaturen til 19 gr. billederne fra turen  

90. 17-08-08. Helgenæs. Morgen/formiddagstur sammen med Lars Rasmussen. Var ved Sletterhage kl. 05.00 og fik hurtigt både og 
grej rigget til. Kort efter vi havde rundet "hagen", fik jeg et superhårdt og kontant hug på kort line... I det samme sprang en 4-5 
kilos havørred fri af vandet. Jo, jeg kunne se fluen med mit forfang i dens mund.... SATANS råbte jeg så højt, at jeg nok har vækket 
nogle af de overnattende campere. En nærmere inspektion viste, at fluelinen var knækket lige over forfangsknuden. Utilgiveligt ikke 
at tjekke denne væsentlige del af opsætningen - der må hånes! Fiskede strækningen til Lushage og retur. Fangede 5 mindre ørreder, 
en tobis, en fjæsing og en håndfuld hornfisk. Så mange marsvin tæt på bådende. Lars fik også et par ørreder og lidt horn. En rigtig 
skøn morgen som jeg aldrig vil glemme! Vender snart tilbage!  billederne fra turen  

89. 16-08-08. Glenstrup Sø. Søsatte pontonbåden fra P-pladsen i østenden og fiskede strækningen omkring mergelgraven. Roede over 
på nordsiden og fiskede omkring Gettrup Odde. Observerede stor mængder årsyngel, et par springende ørreder og et par skræmte 
gedder. Havde ingen tilbud til fluen i det 20 grader varme vand.  

88. 14-08-08. Mariager Fjord. Med frisk vind til kuling fra vest sydvest lagde jeg ud bag odden ved Skellerup. Bemærkede med det 
samme, at vandstanden i forhold til i går var en halv meter lavere - vinden har åbenbart blæst det ud af fjorden. affiskede grundigt 
strækningen uden at se noget til ørreder eller hornfisk. Også her er der ruser på trods af fredningen! Kørte efterfølgende til 
Ørnedalsbugten hvor flere umærkede ruser, som følge af den lave vandstand, var delvist frie af vandet. Fiskede et par timer her og 
skræmte en enkelt ørred, hvilken lettere sker når man vadefisker end når der fiskes fra pontonbåden. billederne fra turen  

87. 13-08-08. Mariager Fjord. Var fremme ved området vest for Hadsund og kunne med det samme se en grøn jolle og en mand der 
lå og "rodede" med nogle redskaber inde i Kastbjerg å's  fredningsbælte. Fiskede et par timer og fangede tre mindre 
genudsætningsørreder. Kørte efterfølgende til Villestrup å for lidt tørfluefiskeri, men opgav da vandet var farvet som mørk te, og 
der i øvrigt flød en en del grøde. Kørte efterfølgende til Hobro hvor jeg lagde ud med en ørred sidst i "halvtredserne". Hilste på 
Thomas en fluefisker fra Amager ved KBH, der var så venlig at tage et billede... Fik endnu en mindre ørred inden jeg sluttede ved 
ellevetiden. Henrik Leth med sommerørred   billederne fra turen  

86. 12-08-08. Randers Fjord, Dronningborg Bredning. Ville på en formiddagstur prøve Bredningen ved højvande og faldende vand. 
Fiskede fire timer og havde fat i en gedde og et par aborre, der netop er fortæret - UHM. Hjemme igen kikker jeg i statistikken og 
konstatere, at det bedste normalt er perioden efter at vandet er begyndt at stige. Er det også din erfaring?  billederne fra turen  

85. 11-08-08. Mariager Fjord. Morgen/formiddagstur sammen med Tommy Lundbæk. Mødtes kl. 05.00 ved Kongsdal. Fiskede bugten 
igennem og havde begge kontakt til hornfisk og et par mindre ørreder, der dog ikke blev hængende på fluen. Bemærkede at hele 
kantzonen er tæt besat af årets rejeyngel, kutlinge og lidt hundestejler. Kørte efterfølgende til Hobro hvor jeg så en enkelt ørred og 
i øvrigt havde kontakt til et par hornfisk. Vandtemperaturen er faldet til 15/16 gr. billederne fra turen  

84. 10-08-08. Randers Fjord, Dronningborg Bredning. En lidt speciel tur hvor jeg fiskede sammen med Lars Pedersen. Søsatte 
pontonbådende ved lagunen på sydsiden i den ydre del af fjorden. Bemærkede med det samme at vandstanden var lav og at vandet 
var temmelig uklart som følge af de seneste dagens store mængder nedbør. Roede med det samme over å-løbet, og over i den 
nordlige del af Bredningen hvor vi fandt klart vand og i øvrigt optimale forhold. Gedderne var dog ikke med på denne analyse - i 
hvert fald var der ingen der interesserede sig for min flashflue og  popperen som Lars benyttede. Der skulle gå lidt over en time før 
end en gedde på omkring 4 kilo tog popperen og sprang en halv meter ud af vandet. Flere fulgte og vi blev enige om, at enten havde 
vi fundet stedet, eller også var det vandvendingen der satte gang i gedderne. Efter fire gedder til popperen og et drev på omkring 50 
meter stoppede fiskenes interesse. Vi roede selvfølgelig retur til "hot-spot" og igen var der interesserede gedder, og også lidt 
aborrer. Havde glemt min spole med flydeline, men fandt en flue med skumhovede og opdrift, hvilken gav mig muligheder for at 
fiske over grøden i det lave, men nu stigende vand. Landede her en gedde og tre pæne aborrer. Mærkeligt. at fiskene tilsyneladende 
var koncentreret på et så lille område. Aborre fra Bredningen   billederne fra turen  

83. 07-08-08. Vesterhavet, Klim. Stod op kl. 04.00 og slæbte, efter en kop kaffe båd og grej ned til stranden. Håbede på, at det var 
til finde og fange en havaborre i strandkanten eller et par jagende makrelstimer. Selv om der var fralandsvind var der pæne 
dønninger, der dog ikke betød noget for pontonbådens stabilitet. Havde også et fantastisk daggry, der startede med at himlen var 
dækket af meget sorte skyer som pludseligt blev gennembrudt af sollys. Fiskede ihærdigt både i bredzonen og lidt længere for vand, 
mens terner og måger lige som mig søgte efter føde. Tog ind ved ni-tiden uden at have set en eneste fisk… billederne fra turen  

82. 06-08-08. Vesterhavet, Klim Strand. Efter et par dage med pålandsvind og skummende bølger klarede det op. Ligeledes løjede 
vinden af og gik i sydlig retning. Fik pumpet pontonbåden op og klargjort grejet. Håbede på at møde nogle havaborrer? Lars, en 
venlig nabo på campingpladsen, hjalp mig med at bære båden de ca. 50 meter ned til stranden. Kunne med det samme se, at vandet 
efter de sidstes vind og bølger var temmelig uklart. Startede fiskeriet ved en gammel bunker, der ligger som et rev lidt syd for 
campingpladsen. Roede også ud på den anden side af revlen uden at se andet end et par enkelte jagende makreller. Oplevede at se 
en ørred springe to gange inden jeg så en lidt mere stabil stime makreller, tæt på land, lidt længere syd på. Nåede at fange et par 
stykker samt nogle fuldfede vesterhavs hornfisk, inden området døde ud og alle tegn på fisk forsvandt. Lækkert med nystegt makrel 
til frokost. billederne fra turen  

81. 01-08-08. Gudenåen. Driftur fra Kongensbro til dæmningen/ P-pladsen ved Ans. Pontonbådsfiskede sammen med Jørgen 
Bomholdt, Ole Jacobsen og Thomas Sams. Mødtes ved Kongensbro kl. 07.00 og fik hurtigt rigget både og grej til og fik søsat. Kunne 
beundre den klarvandede Gudenå hvor vi også kunne nyde synet af stimer med skaller, brasen og aborrer.  Målte vandtemperaturen i 
åen til 19 grader hvilken nok er lige i overkanten når det gælder gedderne. Lagde relativt hurtigt ud med at fange et par mindre 
gedder inden en fisk på 7-8 kilo tog fluen og kæmpede voldsomt. Så var det Ole Jacobsens tur til at fange og lande en smuk gedde 
på samme størrelse - en ny pr (tillykke). Holdt et godt hvil og fin en god snak lige der hvor Gudenåen, som følge af Tangeværkets 
ødelæggende opstemning, forvandles til sø. Fangede yderligere 6 gedder i varieret størrelse inden varmen tog magten og vi valgte at 
ro ind kl. ca. 15.30. Ole Jacobsen med sin flotte sommergedde. billederne fra turen  

80. 31-07-08. Randers Fjord, Udbyhøj. Smuttede en tur på fjorden for at nyde det smukke sommervejr og det friste stigende vand. 
Startede i Gammeldybet uden at se fisk. Sejlede efterfølgende ud langs sejlrende, hvor det blev til lidt hornfisk og synet af en 
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mindre ørred der dovent fulgte fluen. Med blankt vand, grødebræmmer og strømkander, var det ellers perfekte forhold til multer, 
men desværre: Jeg så ikke en eneste hvorfor jeg er kommet  til den erkendelse, at der fisket op. Er der andre der for nylig har set 
noget til multerne, eller har en mening om hvor de kan være, høre jeg meget gerne! Snakkede for øvrigt med et par fiskere der 
nævnte at der skulle være en del makreller ude ved Jernhesten.  Sommerhornfisk.  billederne fra turen  

79. 29-07-08. Søen. Hvorfor sidde hjemme på terrassen og svede når man stå i vand til knæene og fiske ørreder på tørfluer? Et par 
timers fiskeri samme med Lars Pedersen resulterede i en del spændende takes og gode fights her på årets indtil videre varmeste dag 
med temperaturer op på 33 grader. På overfladen var der stankelben, vårfluer, flyvemyrer og myg som ørrederne tog regelmæssigt. 
I søen ligger vandtemperaturen fortsat under de 20 grader. billederne fra turen  

78. 29-07-08. Mariager Fjord, Hobro. Sov rimeligt godt med bagklappen åben. Vågnede 03.30 og kom i tøj og waders for nogle timers 
fiskeri i den spejlblanke, men sommervarme fjord. Så med sikkerhed en enkelt ørred, uden ellers at have tilbud af nogen art. 
Fangede to gange umærkede åleruser og så også en båd røgte nogle rækker med ruser. Det er åbenbart hårdt for pengepungen (ål er 
værdifulde), at der er ruseforbud i Mariager Fjord fra 15. juni til 15. august. Kan konstatere, at mange ruser står der i 
fredningstiden , blot uden afmærkning. (anmeldelser er sendt) billederne fra turen  

77. 28-07-08. Mariager Fjord, Hobro. Aftentur sammen med Morte Valeur. Fiskede i timerne før og efter solnedgang. Så, hørte og 
skræmte tre forskellige ørreder. Målte vandtemperaturen til 21 grader og kunne konstaterer, at vandet indtil videre virk friskt! Da vi 
kom i land blev vil budt velkommen af en flok unge mennesker der bød på grillede pølser og bøf. Sluttede dagen med et glas køligt 
hvidvin på bagsmækken af min bil.  billederne fra turen  

76. 26-07-08. Randers Fjord, Udbyhøj. Var begge "friske" i god tid inden den rigtige solopgang. Må lige fortælle, at kaffen smagte 
fortræffeligt... Drøftede situationen og konstaterede bl.a. at vandet, mens vi havde sovet var steget omkring en halv meter.... 
Satsede på at finde et par multer, nu når forholdene eller var ideelle. Men nej: Ikke eneste multe viste sig (hvor er de henne - er de 
opfisket? ). Fiskede lidt honfisk og endnu et par ørreder, inden vi efter vandvendingen, ved middagstid sluttede. billederne fra turen 

75. 25-07-08. Randers Fjord, Udbyhøj. Havde aftalt at vi skulle overnatte under åben himmel på "Pollen", hvorfor soveposer, vand og 
køkkengrejer skulle medbringes. Var ved fjorden lidt over fire (eftermiddag), samtidig med vandvendingen til faldende vand. 
Konstaterede med det samme , at der fortsat er en del hornfisk i fjorden... Havde også en ca. 50 cm. ørred på fluen, inden vi indtog 
øen og vores medbragte pølser..... Omkring vandvendingen til stig-vand, var der igen lidt gang i fiskene, og et par ørreder måtte ind 
og "hilse på".... Sovetid. Lagde os i sandet iført waders og med soveposen som dynetæppe. Utroligt afslappende, at ligge og kikke på 
himlen og stjernerne til lyden af fjorden..... billederne fra turen  

74. 23-07-08. Mariager Fjord. Mødtes med Thomas Sams og Torben Kondrup kl. 18 på plænen øst for Mariager Havn. Jeg valgte at 
fiske over lavt vand, som jeg i øvrigt målte til 19 grader. Havde kontakt til to velproportionerede, eller rettere småfede 
fjordørreder, hvoraf den ene måtte en tur ind "at gi' hånd" inden genudsætningen. Havde forventet lidt overfladeaktivitet omkring 
solnedgang - det skulle dog ikke være i aften...  Se billederne fra turen  

73. 22-07-08. Mariager Fjord. Kunne ikke rigtig sove (tænkte på multer og fiskeri) og besluttede at køre en tur op til den 16 grader 
varme fjord. Ankom omkring kl. 04.00 og fik hurtigt rigget grej og River Otter til. Lagde ud med, at en fjordørred på kort line tog 
fluen, et par spring og sin frihed.... Bemærkede en lang række umærkede ruser, som naturligvis er anmeldt. (Der er forbud mod at 
fiske med ruser i Mariager Fjord i perioden 15. juni til 15. august). - Afsøgte kanterne og havde endnu et par tilbud og et par fisk 
inde omkring nettet. Morgenørred fra Mariager Fjord    Se billederne fra turen  

72. 20-07-08. Mariager Fjord og VIllestrup Å. Var ved Mariager Fjord kl. 04.00 (kan godt mærke at natten er blevet længere). Mens 
jeg pakker ud kommer der, fra Hadsundsiden, sejlende en blå båd med lav hastighed. Kursen er sat direkte mod mundingen af 
Kastbjerg Å.  Lå snart selv uden for fredningsbæltet og kunne høre det skramlede i båden (fisk?). Træls, at lidt ussel mammon, for 
lidt fiskerikontrol og for små bøder, stadig gør det lønsomt at skide på alle regler.... Episoden er naturligvis anmeldt bl.a. på 
www.ulovlige.net. Fiskede et par timer og fangede, inden vinden tog til, 4 ørreder på op til 45 cm. - alle blev genudsat.  Kørte 
efterfølgende til Villestrup Å for at præsenterer eventuelle opgangsørreder for en stor tørflue. På trods af der ellers gunstige forhold 
(godt nok lidt høj vandstand) så jeg ikke noget til havbasserne. Spekulerer nu på, om ikke også mundingen ved Villestrup Å skulle 
være kommet i garnfiskerne søgelys - det er jo før sket!  - Fangede et par 30 centimeters bækørreder, der kun med nød og næppe 
kunne gabe over den store tørflue.... Kørte efterfølgende til Hobro og søsatte pontonbåden. Så muligvis et par multer, men ikke 
noget til ørrederne i det 16 grader varme vand. Bemærkede at der var mange slikkrebs og en del tanglopper i de frie vandmasser... 
Se billederne fra turen  

71. 18-07-08. Simested Å. Mødtes kl. 15.00 med Niels Ib for et par timers tørfluefiskeri efter opgangsørreder. Rygterne... de sidste 
dages nedbør, en klarvandet å og i øvrigt ideelle forhold, havde skruet vores forventninger et par grader op! Fiskede på skift vores 
store tørfluer over de mulige standpladser, der for det meste "kun" husede bækørreder som forgæves forsøgte inhalerer vores fluer 
med hackler som på en en flaskerenser.... Spekulerede selvfølgelig på om det skulle være garn i å-mundinger, der er årsag til at vi 
slet ikke så nogle opgangsfisk - det er før set! - Kørte på vejen hjem forbi spejlblank  Mariager Fjord hvor et par ørreder uden for 
rækkevidde (var ikke i pontonbåd) viste sig jævnligt i overfladen. Havde til sidst en ørred der på kort hold tog fluen, vendte og 
slap..... Niels Ib tørfluefisker i Simested Å   Se billederne fra turen  

70. 17-07-08. Dammen ved Skytten. Lidt underholdende fiskeri ca 100 meter fra min bolig. Læs Sommersysler i Dammen 

69. 12-07-08. Oslo Fjorden ved Moos. Besøgte Jagt, Fiske og Skovbrugsmuseet i Elverum på vejen sydover. Kørte direkte til en plads 
som Tore Rydgren havde indkodet på GPS’en. Hyggede os med restespisning (alt godt i gryden) – og mon ikke Ole Jakobsen tryllede 
en flaske Amarone frem til lejligheden. – Stod op kl. 03.30, men blev dog lidt forsinket af en heftig byge. Havde håbet på 
havaborrer, der efter sigende skulle findes på lokaliteten, men så intet til disse spændende fisk. Fangede dog 3 makrel, 3 hornfisk 
og en mindre ørred. Mødte også to nordmænd, der havde spændt en påhængsmotor på deres pontonbåde. Ivar der valgte at bruge 
morgenen i soveposen, tog ud, da vi kom ind ved ti-tiden. Fiskene var imidlertid nu væk! RESUME: På trods af, at jeg glemt en 
flueæske med omkring 200 nybundne tørfluer og nymfer, min oplader til kameraet, og at jeg blev godt stukket godt igennem af myg, 
var det en rigtig god tur i selskab med gode hyggelige venner. Har regnet ud at jeg drevet og fisket fra i pontonbåden godt 60 
kilometer i Rena og Glomme. Oplevelsen og fiskeriet har været enestående og jeg har aldrig tidligere fanget så mange store fisk på 
kun en uge. Artsmæssigt blev til ørred, stalling, gedde, helt og i Oslofjorden makrel, hornfisk og havørred. Specielt driftfiskeriet i 
pontonbåden, som bragte os til områder der er umulige at fiske fra land, rolige elvstrækninger og skummende fosser må kræve en 
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gentagelse. Se billederne fra turen  - Se også Ivars billeder fra turen  - Billeder på panoramia 

68. 10-07-08. Rena. Vil bruge vores sidste dag på den lange drifttur fra Hængebroen til lejren vi har etableret lige nedstrøms den 
gamle Holmbro Camping. Vi er klar i bådene omkring middag og igen er solen frit fremme! Vandtemperaturen måler vi til 14 gr., lidt 
i overkanten efter manges mening. – Fiskeriet starter lidt forsigtigt og vi ser kun få fisk i overfladen. Ivar lægger ud med en 35 cm. 
ørred, mens Bjarne eksperimenterer lidt med fisketeknikken – dog uden held…. Fanger et par småørreder og ser pludselig en flok 
stallinger i et riflet bagvand. Får fluen kastet, og kroger med det samme en 40 cm. stalling. Vandet er lavt, så jeg stopper 
pontonbåden for at kunne fiske lidt mere til de ringende stallinger. Bjarne ankommer, et par fisk ringer, men ingen er åbenbart 
længere interesseret i fluen længere. – Snart er vi på vej nedstrøms igen. Under nogle træer på skyggesiden ser jeg en ørred der 
ringer regelmæssigt. Jeg ror pontonbåden ind til land og langsomt og forsigt op mod den ringende fisk. Bjarne, der vil tage lidt 
billeder, følger forsigtigt med… Første kast – fluen sætter sig en gren. Nyt forfang, ny flue…. En CDC BWO #16 bliver lagt til rette. 
Ørreden er med på legen og tager fluen, dog uden at hænge ordentligt ved. Vi drifter igen nedstrøms fluer er nu udskiftet til min 
favorit søge/stimulater flue: En Nelson Caddis # 13. Det bliver til en del ørreder på op til 40 cm., mens Bjarne, Ivar, Thomas og Ole 
ikke har mange tilbud. – Efter nogle gode pølsemader og en elv-kølig pilsner, må jeg udleverer Nelson Caddis. Og ganske rigtigt: I 
første kast efterfølgende resulterer fluebyttet i at Thomas fanger dagens første ørred… - Under kanten mellem nogle store sten ser 
jeg pludseligt en større fisk tage min flue. I det samme sætter ørreden i en serie spring og hidsige udløb. Det er en stor fisk! Efter 
flere udløb, side rusk og spring kan jeg godt 50 meter længere nedstrøms lægge an til landingen af den store ørred. Oplever her det 
pudsige, at mit forgang peger den ene vej, mens jeg den anden vej ser en ørred på samme størrelse som den der sidder på min flue. 
Åbenbart er der en artsfælle der følger med… Får kaldt Thomas til og få taget et par billeder af skønheden på  + 55 cm.  Driver 
videre og fanger et par 35 cm. ørreder, inden jeg foran en stor sten ser en stor ørredmund inhalerer min flue. Endnu en + 50 cm. 
ørred  kan jeg lande og genudsættes. Næppe er jeg kommet i gang igen før der igen er bud efter fluen:… Flere kommer til, og jeg 
kan, mens jeg ror den sidste kilometer retur til lejren og resten af det sultne hold (maden ligger i min bil, der først skal hentes ved 
Hængebroen) se tilbage på noget af det bedste tørflue blindfiskeri jeg har oplevet. Har i løbet af dagen fanget fem plus 50 cm. 
ørreder og godt femten med et snit på 35 til 40 cm. Alle fiskene er taget på samme flue: En Nelson Caddis størrelse 13. Se billederne 
fra turen  - Se også Ivars billeder fra turen 

67. 09-07-08. Glomma. Sammen med Bjarne Fries og Thomas Sams. Ivar Thordal og Ole Jakobsen valgte at vadefiske, ligeledes i 
Glomma. Efter en provianteringstur til Rena, gik turen godt 15 kilometer nordpå langs Glommas østside. Ved Steinvik broen skulle 
pontonbådene søsættes for et drift retur til pladsen hvor Glomma og Rena løber sammen. Strækningen består af stille dybe partier, 
raske stryg, strømrender og småøer. - Jeg fisker ved at ligge omkring 15 meter fra bredden og herfra placerer tørfluen på ørredens 
standpladser, oftest tættest på bredden. – Ud over af vi ”flyder” gennem den smukkeste natur, fangede vi hver omkring 10 ørreder 
og det samme antal stallinger – alle i mindre størrelse dvs. op til 35 cm. Desværre er der kun få insekter på vandet. Vi ser også kun 
få fisk ringe…– Da vi når det sølignende området opstrøms Rena bytter jeg tørfluen ud med en hareuldsnymfe. Inden længe fanger 
jeg turens første og måske eneste helt!  Da Ivar og Ole kommer for at hente os, kan de berette om et fint vadefiskeri, der 
fiskmæssigt havde ligget på højde med os der havde fisket fra pontonbådene. Aftenen gik med, potatmos, norske hakkebøffer, lidt 
rødvin og en pilsner. - Havde håbet på lidt overfladeaktivitet omkring solnedgang. Desværre var Rena som støvsuget for insekter og 
ringende fisk. – Inden jeg falder i søvn kæmper jeg med myggene der er specielt glade for mit blod i år! Se billederne fra turen  - Se 
også Ivars billeder fra turen 

66. 08-07-08. Rena. Så er regnen drevet over og vi vågner ved at solen varmer os ud af soveposer og telt. Planen for dagen er et 
drift i fra Hængebroen og til lejren – en strækning på omkring 20 kilometer, hvor elven de fleste steder løber roligt, men hvor der 
også skal passeres fire mindre fosser…. Med solen højt på himlen var det en fornøjelse, at lade sig føre med strømmen og 
præsenterer fluen på de gode pladser, gerne tæt på land. Selv om ørrederne og stallingerne ikke denne dag var specielt 
samarbejdsvillige, var der dog flere fisk til alle. Havde selv syv ørreder i nettet, bl.a. en godt fightende skønhed på næsten 50 cm., 
der i et udløb næsten nåede den anden elvside. – Tror hele holdet vil huske denne dag som enestående, eller rettere som en dag vi 
aldrig vil glemme. – Da vi kl. 20.30 tiden var tilbage i lejren, var alle meget trætte og sultne! Kartoffel, tarteletfyld og røget 
stallinger gled hurtigt ned. – Mens bålet brændte allerbedst dukkede OT (Glommaguiden) op. Det blev til en god snak om Rena, 
fiskene, Bjarnes fine splitcanestænger og meget andet. Se billederne fra turen  - Se også Ivars billeder fra turen 

65. 07-07-08. Vågner til den velkendte lyd af regndråber på bilens bliktag – en meget bekendt lyd, kendt fra mange tidligere ture til 
Norge….Vejreudsigten lyder på fortsat regn, og vi beslutter at omgrupperer lejren, således at bilerne køres sammen omkring Harald 
Nyborg presningen der er spændt ud over bagpartiet på Bjarnes bil… Nu kan vi være sociale uden at blive våde! – Besluttede, at give 
gedderne nedstrøms lejren et sats. Det samme valgte Thomas og Ivar. Inden det nåede så langt skulle tørfluen dog præsenteres i 
strømmen med det resultat at en 55 – 60 cm. stalling måtte en tur ind omkring båd og net, inden den obligatoriske genudsætningen. 
(der er etableret regler der betyder at vildfisk over 40 cm skal genudsættes) – I det lave og stille vand lagde jeg ud med en gedde på 
ca. tre kilo. Et par kast efter ramte fluen stangen, der knækkede lige under topøjet. Sendte med det samme en venlig tange til 
Sage’s garanti J) - Fangede i alt tre gedder inden jeg returnerede forbi Thomas, der var mand for dagens flottes gedde på ca. syv 
kilo. Vel hjemme kunne vi nyde synet af en 50 cm ørred, der lidt opstrøms lejren ”head & tailede” slørvinger. – ”Det er din fisk”, 
sagde jeg til Thomas, som straks greb stangen. Ørreden fik mange præsentationer uden at ta’ fluen… Jeg fik da også solgt et par af 
Bjarnes Flexi Strippere til et par nordmænd inden Thomas opgav og overlod fisken til mig. Og jo… I mit andet kast tog ørreden 
fluen,,, og et udløb inden krogen mistede sit greb. Havde efterfølgende en god snak og demo med Thomas, som blev indprentet 
vigtigheden af en perfekt præsentation og et godt drev for fluen…. Efterfølgende blev Thomas forfang og line justeret, og en 
stalling, der længe havde vist sin tilstedeværelse lige uden for lejren blev fanget og genudsat. – Efter en god gang grillede pølser og 
røget stalling (efter store anstrengelser lykkedes det at få tændt det våde bål), gik det meste af aftenen med at sidde i 
pontonbåden og vente på ringende fisk. Se billederne fra turen  - Se også Ivars billeder fra turen 

64. 06-07-08. Vejret er slået om og vi vågnede op til masser af irriterende knot… Besluttede mig for at fiske nedstrøms lejren og 
tage den lange tur ned til dæmningen ved kraftværket. En tur på omkring fem kilometer, i vel og mærket strømsvagt vand. 
Medbragte grej og fluer til ”lidt tørt” og til gedder! – Lagde ud med at fange en ørred på omkring 40 cm. Få minutter efter var det 
en + 50 cm. stalling, der steg til fluen. Endnu en stalling eller blåmand måtte ind og vende. På overfladen var der vårfluer, 
forskellige døgnfluer (Vulgate og BWO), ligeledes var der en del forskellige slags slørvinger. Sluttede denne del af fiskeriet med en 
god ørred. – Elv-vandet, der opstemmes har nu mere søkarakter. Nu er det gedderne der skal fristes! Har sat en geddeflue som jeg 
har fået af Thomas på forfanget. Efter mindre end en halv times fiskeri hugger den første gedde, der med sin kraft sætter grejet på 
optimal belastning. Efter en god fight kan jeg lande og genudsætte en ca. 7 kilo tung Rena gedde. Det bliver til yderligere 7 gedder 
inden jeg om eftermiddagen kan trække både på land ved P-pladsen og afvente afhentningen. Ivar, Bjarne, Thomas og Ole valgte at 
fiske stallinger i Glomma. Alle fik her fisk, hvilken betød fisk til aften. Aftenen stod på råhygge i regnvejr under presenningen, der 
var opsat i forlængelse af Bjarnes bil. Slutteligt kom Staffan Lindstrøm forbi for en snak og lidt kaste demo. Se billederne fra turen  -
Se også Ivars billeder fra turen 
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63. 05-07-08. Norge. Rena. Endelig…. Fik hentet Ivar, handlet ind, og kommet godt til færgen i Frederikshavn. (Mens vi ventede så vi 
gennem hegnet et par ”græssende” multer langs flådestationens mole). - Efter den lange natlige køretur, hvor vi bl.a. mødte en elg 
der krydsede vejen, var det godt at komme op til Rene og mødes som aftalt på torvet med Ole Jakobsen og Thomas Sams, der var 
ankommen til ”vildmanden” Bjarne Fries lejr den foregående aften. – Der skulle selvfølgelig fiskes. - Vi besluttede at køre til 
”Hængebroen” for lidt opstrøms fiskeri. Bjarne Fries benyttede sig forståeligt nok af kørelejligheden til at medbringe pontonbåden 
og tage den lange tur på ca. 20 km nedstrøms til lejren, hvilken resulterede i fangst af 5 ørreder på mellem 40 og 50 cm.. - Jeg 
valgte sammen med Thomas, at satse på at affiske den østlige bred, der passer godt til mit venstrehånds kast. Ivar og Ole valgte den 
modsatte. – På trods af høj sol og temperaturer viste enkelte fisk sig helt tæt på bredden. Det var en klækning af BWO’ere, der 
åbenbart fristede. - Desværre var vinden frisket op og blæste direkte mod os. Thomas lagde ud, men kunne ikke få fluen placeret 
rigtigt som følge af vinden. – Det blev min tur måtte snige mig, og senere kæmpe fluen op mod vinden for at få den præsenteret for 
en flot Rena ørred på omkring 47 cm. – Efter en lur og lidt kød til maven søsatte jeg pontonbåden for at sejle opstrøms, og i første 
omgang kikke og fiske efter gedder. – Gedderne så jeg ikke noget til i første omgang…. Men pludselig lagde vinden sig, og jeg havde 
fiske mulighed til en ringende ørred i den rigtige kaliber.  Satte en Nelson Caddis på forfanget og fik i andet kast, ørreden til at tage 
fluen med stor aggressivitet… Det blev til at kort udløb. Men antagelig havde jeg ikke styr på løslinen, (lidt rusten efter den lange 
køretur?) hvilken resulterede i et sprunget forfang…. Så på vejen tilbage en ælling blive nappet af en gedde og sluttede dagen med 
hygge omkring bålet. Se billederne fra turen  - Se også Ivars billeder fra turen 

62. 03-07-08. Mariager Fjord ved Hadsund. Se Mødtes med Jacob Albertsen - købmanden fra Mariager, klokken 03.30 ved Havnen i 
Hadsund nord. Vandet var svagt faldende og vinden svag fra østlig retning. Aftalte at vi skulle fiske fra pontonbådene i de ellers 
svært tilgængelige lergrave. Så nogle enkelte ørreder i overfladen, der antagelig guffede løs på de mange sværmende små rødlige 
børsteorm, som var meget aktive. Oplevede at vandet vendte, og at vinden tog til inden vi returnerede for at kikke nærmere på 
Jacobs nyerhvervet pontonbåd. Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

61. 02-07-08. Søen. I forbindelse at jeg besøgte Morten Valeur for at binde en Nandu-foto-flue til et kommende nummer af 
Sportsfiskeren, besøgte vi Søen for et par timers fiskeri. - Sommeren er vendt tilbage, så vi valgte begge "at fiske vådt", dvs. at vade 
uden waders. Lidt overraskende var ørrederne i fint bidehumør, og vi kunne hver kroge, lande og genudsætte flere godt fightende 
fisk. Morten genudsætter ørred  Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!). Se filmklip: Take, 
fight,and....  

60. 01-07-08. Binderup Å. Klaus Gregersen havde inviteret mig til at forsøge at lokke åens opgangsørreder på en stor tørflue. Så med 
det samme, at der var gang i grødeskæringen, og at grøden blev opsamlet opstrøms landevejen, så der ikke ret meget drivende 
grøde. Uheldigvis var vandet dog langt mindre klart end vanligt, som følge af aktiviteten med klipningen lidt længere opstrøms. 
Startede på Klaus anvisning med at fiske på en strækning der vanligt holder ørreder. Der var da heller ikke foretaget mange kast før 
end en ca. 60 cm. lang fisk springer helt fri af vandet. Selvfølgelig er optimismen i top indtil jeg ser fisken, der er skræmt først 
svømme nedstrøm for igen at vende og sætte kursen opstrøms. Fisker nogle timer hvor Klaus ser endnu en fisk, og hvor jeg har en 
pæn bækørred eller lille havørred der buler lige under fluen. Håber, at jeg får lejlighed til igen at fiske i den charmerende å under 
lidt mere optimale forhold. Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

59. 29-06-08. Sangstrup, Djursland. Hentede Thomas Sams kl. 02.30. En lille sej, en tobis, en hornfisk og en ørred der vendte netop 
som jeg skulle til at løfte fluen af vandet, blev det fiskemæssige resultat af dagens eller rettere morgenens anstrengelser på den 
indbydende fiskeplads. - med en vandtemperatur på 13 grader og en god strøm over revene var forventninger til noget stort ellers 
høje....  Mon ikke snart der bliver lejlighed til en revanche ?  Sangstrup Klint set fra pontonbåden.     Se billederne fra turen (brug 
baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

58. 26-06-08. Mariager Fjord ved Hobro. Mødtes med Ivar kl. 04.00 (jo, det er endnu ikke til at mærke at natten er blevet længere). 
Ivar ville vadefiske, mens jeg tog pontonbåden. Langs kanten lå der en del af det friskgrønne søsalat. En lidt større ørred rejste en 
bølge da jeg søsatte båden. Tænkte selvfølgelig: Der er fisk under land! Fiskede efterfølgende tæt på bredden uden at se mere til 
ørrederne. Det var åbenbart en ener, vi fra starten havde set.... Så flere mindre fisk der slubrede tjørnefluer og myg. Fangede en 
fjordørred på omkring 35 cm., mens Ivar havde fristen en tyksak i fyrrene. Morgenstemning i Ørnedalsbugten  Se billederne fra turen 
(brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

57. 22-06-08. Randers Fjord, Udbyhøj Syd. Rasmus Ovesen og Gordon Henriksen var blevet hængende til EM bold og var måske 
kommet lidt for sent op til mødet kl. 05.00. Jeg var på pladsen 04.30 tids nok til at kunne se solen stå op for igen at forsvinde bag 
en blyfarvede regnvejrs skyer. Vandet var svagt faldende og vandstanden over det normale. Lagde ud med et flot blankfisk, der ikke 
overraskende var fyldt godt med fjordrejer. Havde endnu et par mindre ørreder inden Rasmus og Gordon dukkede op. Fiskede de 
næste timer, bl.a. i vandvendingen og landede fem havørreder. Også Rasmus og Gordon fik fisk. I forhold til min seneste Udbyhøj-
tur den 5. juni hvor vandtemperaturen lå på 18 -19 gr. målte jeg i dag kun 11. gr. - Så på vejen ind en del multer på det lave 
vand.... Rasmus og Gordon ville fortsætte på Stenrevet, mens jeg valgte at køre hjem til den varme kaffe og morgenbrødet.  Se 
billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

56. 21-06-08. Mariager Fjord. Som aftalt mødte Rasmus Ovesen og Gordon Henriksen kl. 04.00 ved Katbjerg Odde -  jo, vi sov lidt 
længe i dag! Havde kun fortaget få kast da en fuldfed fjordørred på 45 cm tog nandu-rejefluen og satte af i et hidsigt udløb med 
fine spring. Havde endnu en lidt mindre ørred og nogle tilbud inden jeg overlod pontonbåden for en prøvetur til Gordon. Rasmus der 
var gået længere øst ringede nu og meldte at han havde fundet en flok ørreder og foreløbig havde haft fire på land. Da jeg er så 
heldig, at Lene har købt et nyt toilet der skal monteres, valgte jeg hjemturen, mens Gordon i rask trav satte retningen mod Rasmus. 
Dejligt at vejromslaget har friske vandet og sænket vandtemperaturen til 14 gr. Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se 
sidste billeder først!).    

55. 20-06-08. Villestrup Å sammen Ivar Thordal, Rasmus Ovesen og Gordon Henriksen. Mødtes som aftalt ved åen kl. 16.30. Planen 
er, at  jeg  demonstrere mit tørfluefiskeri efter nystegne sommerørreder. Aftalte at vi skulle skiftes til at fiske således, at der kunne 
tages fotos til Fisk & Fri augustnummer, der vil indeholde en artikel om tørfluefiskeri efter havørred i åen, det til den tid 
højaktuelle fiskeri. - Ivar, der fra starten havde rigget til med belastet nymfe og strike-indikator lagde ud med et par 
bækørredtilbud.  Så var det min tur.... og jeg havde vel næppe foretaget mere end tre kast før end tørfluen (en stor en) blevet 
taget med  voldsomhed. Kunne med det samme se og mærke, at det var en større fisk, der bestemt hellere ville ind i grøden under 
brinken end fightes i det frie vand. Jeg måtte en tur i åen for at lægge det rigtige pres på den stridbare fisk. - Ivar, der også er 
vandt til at fiske i Villestrup valgte også at "gå med" i vandet for at hjælpe mig med at bjerge ørreden - tak for det! Fangede lidt 
bækørreder og oplevede, at en ca. 50 cm stor havørred steg til Ivars tørflue, dog uden at blive kroget. Henrik Leth med stor 
tørflueørred  Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).  Se også Ivars blog  
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54. 14-06-08. Burre Sø. I forbindelse med sommerens HB møde på Metalskolen i Jørlunde var der lejlighed til nogle timers fiskeri i 
den smukke Burre Sø. Min kollega fra Næstved, Steffen Hansen var med og vi riggede min geddefluestang til med synkeline og 
flashflue. Vi ville skiftes til at passe årer og fluestang. Vandet viste sig at være sommergrønt og gedderne desværre ikke i hugget. Så 
lidt brasen og skaller, men ellers intet til rovfiskene.  Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).    

53. 08-06-08. Gjerrild. Flere ræveunger, harer og en grævling var nogle af de dyr vi mødte på vejen til Djurslands østligste spids. Fik 
hurtigt rigget til og sat bådene ud i de rolige dønninger, der fik småstenene til at rulle på strandkanten. Selv om natten endnu havde 
magten og solen kun var synlig som et rødligt tapet i den nordøstlige horisont, skulle der ikke mange kast til før end den første 
fjæsing var kroget. - Fiskede langt klinten, Lars ude og jeg tæt under land, uden at fange andet end et utal fjæsing og nogle mindre 
hornfisk. Først et par timer efter solopgang så jeg liv i overfladen. Først en lidt diffus ændring af bølgerne (noget bevægede sig 
tydeligvis lige under overfladen), snart efter en meterlang svagt gylden havørred, der i bedste marsvin stil majestætisk gjorde mig 
opmærksom på sin tilstedeværelse. Jo, der kom gang i pumpen og blodgennemstrømningen, og selvfølgelig præsentationen af fluen i
det magiske område. Et par minutter efter viste monsterørreden sig igen på nøjagtig samme overlegne vis. Igen uden at vise den 
miste interesse for fluen. Så endnu en ørred, inden jeg roede ind til en sovende Lars, der så ud til at drømme sødt, men som ikke 
havde set andet end hornfisk og fjæsing.  Lars Pedersen med Gjerrild Klint i baggrunden  Se billederne fra turen (brug baglæns pil 
for at se sidste billeder først!).    

52. 07-06-08. Polderrevet. Mødtes med Lars Mathisen kl. 03.00. Kunne med det samme se, at vandet virkede frisk og at der var en 
nordgående strøm. Efter blot få kast kunne vi også konstaterer, at der var mange fjæsing i farvandet. Knapt havde fluen ramt 
vandet før der var et par interesserede fjæsinger. Snakkede om "gamle dage", hvor det typisk ville være torsk vi havde kontakt 
med.... Snakkede også om at det var mærkeligt at vi ikke så nogle ørreder springe. Jo, og i næsten samme sekund huggede en ørred 
min fluen. Alt gik planmæssigt med et par luftture og fight på fluehjulet..... Tæt på pontonbåden satte ørreden endnu i spring... og 
fluen... Ja, den mistede grebet.... Tog en portion fjæsing med til rygeren - så vidt jeg husker smager de ganske fortrindeligt!   
Fjæsing i pontonbåden - handle with care!  Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).    

51. 05-06-08. Randers Fjord, Udbyhøj med Lars Mathiesen og Thomas Sams. Mødtes ved Udbyhøj nord kl. 03.00 hvor vi lige fik 
banket den værst rust af med en enkelt "skarp". Så med det samme nogle mindre fisk der tog for sig af retterne tæt på overfladen. 
Strømmen var svagt faldende og fjorden lå helt blank så al fiskeaktivitet på det lave vand eller tæt på overfladen ville vi bemærke. 
Ørrederne var dog ikke særligt samarbejdsvillige selv om jeg en ca. to kilos fisk på fluen i omkring 30 sekunder. Under et meter højt 
spring blot en stanglængde fra pontonbåde slap flue..... :-(  Ca. en halvtime senere var der igen ørred - ikke en en trofæ fisk til fars 
dag, men en tyksak i fyrrene.  Fangede ellers lidt hornfisk og en del fjæsing, en fisk jeg ikke tidligere har fanget i Randers Fjord... 
Bemærkede, at vandtemperaturen lå på 18 - 19 grader og at vandet var lidt rødligt grumset, også efter at det var begyndt at stige. 
Pontonbåd på en spejlblank Randers Fjord  Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).    

50. 03-06-08. Mariager Fjord. Sammen med Ivar Thordal på "før job-tur" til Hadsund - vi mødtes klokken 03.30. Kunne med det 
samme se, at der der var en del fjordrejer og en sværming af de mindre rødlige børsteorm. Så snart en fisk ganske få meter fra land 
og fik hurtigt pontonbåden i den rigtige position. I andet kast kunne jeg se "bølgen", og et brøkdel af et sekund efter mærke "fast 
fisk". Snart var der en ny fisk at kaste til... Jo det var en rigtig dejlig morgen med fire velnærede ørreder (så kære Bjarne Fries, jeg 
er klar til Sushi!) Sluttede fiskeriet lidt i syv med at konstaterer at det var en rigtig god start på det der forhåbentligt bliver en god 
dag! Morgenørred fra fjorden    Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).    

49. 27-05-08. Mariager Fjord. "Før job-tur" hvor jeg fiskede på sydsiden, vest for Hadsund.  Da jeg søsatte pontonbåden skræmte jeg 
en ørred tær under land. I et af de første kast huggede en ca. 50 cm. lang fjordørred fluen. Inden fluen mistede grebet, tog ørreden 
et par luftture, hvor jeg kunne nyde  gyldne farver i det svage morgenlys. Sikken en start, tænkte jeg uden at vide at der nu skulle 
gå flere timer før end jeg igen så andet end nogle levende hornfisk... Kastede ind mod land i et område med en lille klynge sten. 
Næsten med det samme kunne jeg se en "følger" nærme sig fluen. Jo, den sad der.... En flot velnæret fjordørred på ca. 55 cm., der 
ikke overraskende var fyldt med friske fjordrejer! Så endnu et par ørreder inden jeg måtte slutte for at komme på arbejde kl. 08.00. 
Morgenørred fra Mariager Fjord  Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).    

48. 23-05-08. Hobro Vesterfjord. Da vi drog fra Randers, var der ikke en vind der rørte sig og ikke en sky til at dække for solen. 
Næppe var vi dog kommet i nærheden af karperne før end det begyndte at blæse, ligesom der samlede sig skyer for solen. Optimale 
betingelser for karper er vindstille og masser af sol, så kan man se fiskene... Steen Ulnits havde medbragt sit videokamera og ingen 
fiskegrejer. Fiskede et par timer og gav Steen mulighed for at skyde en karpefight og nogle krydsende karper. Lad os se om der 
kommer en video ud af det. Indtil videre kan du se et historisk klip hvor min nabo fanger sin første fluekarpe. Her   

47. 17-05-08. Dronningborg Bredning. Eftermiddagstur sammen med Thomas Sams og Ole Jacobsen. Søsatte pontonbådene ved 
Romalt og fiskede i den ydre del af Bredningen. På trods af vandet var temmelig farvet af de brune alger der produceres i store 
mænger i Tange Sø, fik vi alligevel hold i lidt gedder. Fik fire, mens der var to til Thomas - alle fisk var i to-kilos klassen.  Thomas 
fighter gedde  Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).    

46. 17-05-08. Mariager Fjord, Hadsund. Var ved fjorden lidt i fire. Opdagede med det samme at strandengen var pløjet op, og at der 
var sået korn. - Et vigtigt levested for dyr og planter er ødelagt - Nu skal der så gødes... Fjorden vil modtage mere næring. Jo, det 
er så sandelig en landbrugsvenlig regering vi har.  Fiskede intensivt, men opdagede, da det lysnede, at der var store lommer med 
rødligt og lugtende vand som ingen fisk frivilligt vil opholde sig i. Sejlede rund og fandt nogle steder med mindre beskidt vand. 
Havde kontakt til et par hornfisk og en enkelt pæn ørred på fluen. Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder 
først!).    

45. 16-05-08. Tange Sø. Dagtur sammen med Lars Pedersen og Dan. Søsatte pontonbådene ved P-pladsen og fiskede opstrøms. (Der 
er ellers ikke de store muligheder for at komme til søen her i den øvre del) - Det kunne tydeligt ses, at vandet blev klarere des 
længere opstrøm vi kom - tydeligt at Tange Sø er en stor producent af alger! Fangede i alt 4 gedder, mens Lars der havde fundet et 
hotspot havde 8 styks inde og vende.  Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).      

44. 15-05-08. "Søen". Efter et dagmøde i Herning fik jeg mulighed for at nyde et par timers fiskeri i søen. Dejligt at se at brunalgerne 
er ved at forsvinde til fordel for ranunkel og vandpest. Fiskede med en snegleimitiation der lokkede fem ørreder til biddet.   Se 
billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).      

43. 14-05-08. Randers Fjord, Udbyhøj. Svag vind, milde temperaturer og forventningerne til et godt fiskeri fik mig til at pakke grejet 
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og drage afsted efter fyraften. Startede med at fiske i svagt stigende vand. Så enkelte multer, der selvfølgelig blev fisket efter - 
desværre forgæves... Havde ellers fat i 7 hornfisk og to mindre ørreder hvoraf den ene måtte med hjem for at indgå i en portion 
ørredsalat, der skal serveres for fruen når hun vender hjem fredag. Sluttede turen med en rigtig hyggelig snak med to Udbyhøj-
borgere, der kunne fortælle masser om fjorden, havnen og bl.a. digerne, hvor der nok som det eneste sted i DK er færdselsforbud 
(til fods). Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).      

42. 11-05-08. Tange Sø/Gudenåen. Mødte Lars Rasmussen og Lars Mathiesen lidt i fire (morgen) ved "badestrands" P-pladsen. En 
superflot morgen uden vind og med masser af myg på overfladen. Endnu engang ville vi forsøge, at finde nogle helt som vi kunne 
præsenterer vores nymfer og tørfluer for. På trods af at roede langs mægtige bræmmer af myg, var det desværre kun småfisk der 
viste sig i overfladen. Jo. tidligere tiders fantastiske heltfiskeri er desværre historie. Bestanden ser ikke ud til at kunne komme sig 
efter nedfiskningen i begyndelsen af 90'erne. Ved syvtiden pakkede vi sammen og kørte til bageren i Ans for at købe smurte 
rundstykker og basser. En bil blev stillet ve P-pladsen ved Ans hvorefter vi kørte opstrøms til Kongens Bro. Må sige, at Gudenåvandet 
her var flot klart og at der var store mængder sværmende vårfluer og nogle enkelte majfluer. Ud over geddegrejet riggede vi også 
en tørfluestang til såfremt en af åens bækørreder skulle vise sig.... (denne strækning af Gudenåen burde kunne holde en større 
ørredbestand, ligesom der også må være et potentiale for stallinger). Fiskede med gedde grejet nedstrøms afbrudt af et enkelt 
bækørredtilbud. Lagde ud med en flot slank og stærk gedde der på ganske lavt vand tog fluen i et voldsomt hug - den første af 
dagens otte gedder og enkelte skalle der tog sølv/røde flash flue. Også mine medfiskere fik fisk, så det blev en herlig dag med lidt 
for meget sol der nu har resulteret i røde arme og en svigende nakke! Henrik Leth med slank gedde  Se billederne fra turen (brug 
baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

41. 10-05-08. Kobberhagen. Havde en aftale med Ivar og Kevin Hindle - mødetid on location klokken fire. Var dog i god tid og var 
allerede fremme klokken lidt i tre, hvor jeg i ro og mag kunne pakke ud og nyde den saliggørende stilhed og duften af Kattegat. Så 
med det samme at der var fisk der viste sig i overfladen.  - Jo, hornfiskene var også tidligt i gang. Lagde ellers ud med to mindre 
ørreder og selvfølgelig en god portion hornfisk. Kunne samtidig nyde synet af nogle marsvin, der tumlede i overfladen ret tæt på 
land. Fiskede end til Elsegårde og retur hvor det blev til endnu en retur ørred. Kunne se at Ivar og Kevin "fiskede dansk" og tænkte, 
at de jo nok trængte til en morgenpilsner.... Gjorde på vejen hjem holdt ved Allingeåen for at tjekke om der skulle være klækning 
af majfluer - det var der ikke! Ivar og Kevin valgte at fortsætte fiskeri på et andet spot. Pinsesol og ederfugle set fra Kobberhagen   
Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

40. 09-05-08. Randers Fjord, Udbyhøj. Morgen eller "før job" tur. Fiskede i faldvand og havde fat i et par hornfisk og mindre ørreder. 
Havde forventet at se jagtende ørreder og multer, men desværre.... Kunne da lyset kom se fire fiskere i "Gammeldybet" som 
forhåbentligt havde haft samme gode oplevelse som jeg! Tilbage på kontoret lå pakken med de nye svømmefødder fra Cabelas i 
USA. Utroligt de blev bestilt over nettet i søndags. Rart med et par reserve fødder!  Lavvandet og solopgang    Se billederne fra 
turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

39. 06-05-08. Tange Sø. Go' morgen. Var ude af sengen lidt over to.... Mødte Lars Mathiesen ved parkeringenspladsen der er 
etableret i forbindelse med den nyanlagte "strand", hvis du skulle have lyst til et søbad. I midten af søen, var der en bred bræmme 
af dansemyg som tiltrak sig vores opmærksomhed. Kun sporadiske og få helt tog for sig af retterne. Desværre blev den enkelte fisk 
heller ikke ved med at æde myg - mon det er fordi, at sæsonen lige er startet, og at heltene endnu ikke har vænnet sig til overflade 
føde?  Så 5 - 8 helt i stor størrelse, så holder vejret vil jeg forsøge mig på søen endnu et par gange! Morgenstemning på Tange Sø  Se 
billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

38. 03-05-08. Gudenåen ved Randers. Kender du til de dage hvor alt driller? Først kørte vi til Bredningen, blot for at konstaterer, at 
der er opsat et hegn ved søsætningsstedet bag det tidligere Due-Matic. Hvorfor? Må have fat i kommunen der så vidt jeg er 
orienteret ejer grunden. Da der ellers ikke er let adgang til Bredningen i dette område, kørte vi til Kajakklubben og søsatte. Bar 
pontonbåden ned til åen blot for at opdage at mine svømmefødder manglede.... Tilbage til bilen - nej der var de heller ikke... "Stor 
dreng, så har du sikkert glemt dem ved Udbyhøj i går fredag? " Ringer til havndeformand Bent Telling, der lover at sætte en 
eftersøgning i gang. Udlodder en kasse øl i dusør og venter nu spændt på om de kære fødder dukker op! Nå, uden svømmefødder kan 
man kun fiske på kvart kraft... Fangede da heller ikke nogen gedder, hvad Lars så tilgengæld gjorde... Efter at drevet rekord hurtigt 
gennem kanalerne var det tid til at ro mod den stærke Gudenåstrøm hvilken gav sved i neoprenerne, der bestemt ikke længere 
lugter nye... Håber snart de åndbare er på vej! Ja, ellers var det endnu en dag med smukt vejr og masser forår både over og under 
Gudenåvandet! Lars med Gudenågedde    Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

37. 02-05-08. Randers Fjord, Udbyhøj. Efter en heftig 1. maj med demonstration, snak og tale til DSU og SFU's ungdomsfest om 
aftenen, gjorde det godt at sparke dynen af ved tretiden og sætte kursen mod fjordmundingen. Vandet var stadig svagt stigende og 
flere ørreder viste sig en ved at bryde overfladen, eller ved at danne trykbølger på det lave vand. Tog ikke mange kast før en den 
første ørred tog fluen. Flere, vel fem/seks stykker fulgte efter. Hjemtog to dejligt blanke ørreder på 45 og 55 cm. samt et par 
hornfisk. Så også de første multer, der dog ikke var fouragerende. Derudover var der god gang i gydende hornfisk inde over det lave 
vand. Morgenørred i pontonbåden    Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

36. 30-04-05. Mariager Fjord. Kørte efter fyraften og hjemlige pligter til Hobro. Fiskede hele Ørnedalsbugten igennem (jo, ruserne 
er sat så det er så godt som umuligt at fiske kystnært og overholde afstandsreglerne). Kunne nye løvspringet og synet af et par 
enkelte ørreder jeg ikke kunne fange! Lå og kastede ind mod land og oplevede at en pæn fisk fisk vendte sig i overfladen kun få 
meter fra pontonbåden. Kunne da solen gik ned se tilbage på en hyggelig aften, et par hug og kontakt med to småørreder på dagen 
hvor næste 900 smolt drog ud i fjorden fra  Villestrup å. Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

35. 27-04-08. Randers Fjord, Udbyhøj. Kørte efter morgenkaffen til færgelejet og søsatte. Vandet var faldende og vi kunne drive og 
fiske et pænt stykke ud af fjorden inden vandvendingen. Fangede tre hornfisk og tre mindre ørreder inden jeg returnerede og fik 
lejlighed til at prøve Bjarnes splitcane monteret med silkeline. En tre dages fisketur, der er ved at være slut, gav færre fisk en 
vanligt. Alle fik dog fisk, og ikke mindst hyggelig samvær i Erik Rasmussens sommerhus i St. Sjørup, er det dejligt at være hjemme.  
Billeder fra turen Bjarne Fries kaster med splitcane og silkeline  

34. 26-04-08. Randers Fjord, Udbyhøj. Sammen med Ole Jacobsen, Bjarne Fries og Lars Rasmussen. Vi søsatte pontonbådene ved 
Udbyhøj Syd og fiskede med strømmen ind til Stenrevet, hvor den stod på frokost og afslapning. Men modsat ørrederne, havde vi en 
rigtig god appetit på flutes med tilbehør, inden vi sammen med faldvandet satte kurset mod Udbyhøj. - Sammen med faldvandet gik 
turen retur. Fiskemæssigt blev det en lidt skuffende dag med kun få ørreder. Bjarne Fries fangede dagens flotteste, mens jeg måtte 
nøjes med to undermålere og ”fornøjelse” af en mistet ørred på omkring et par kilo. Så desuden en del hornfisk, der dog ikke ville 
blive ”hængende” på fluen. Billeder fra turen  
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33. 25-04-08. Randers Fjord, Udbyhøj. Endelig kom weekenden jeg længe har set frem til…. Skal være sammen med vennerne fra 
Randers Fluebinderlaug i Eriks sommerhus i St. Sjørup. Kørte efter fyraften til ”Sækken” hvor pontonbådene hurtigt blev klargjort og 
søsat til fiskeri i det netop ”nystartede” faldvand. Fangede og genudsatte inden for den første time mindre 4 ørreder inden 
bidelysten ebbede ud. På et tidspunkt var vi rigtigt mange der fiskede på fjorden (Fjord til Fjord konkurrencen har også fået mange 
til at trække i waders). Da fiskeriet, efter indtagelsen af et par mega bøffer blev evalueret, viste det sig at fiskeriet så afgjort var 
bedst li efter at vandet var begyndt at falde – dog var der ørreder til næsten alle. Flere havde også haft kontakt til den glade 
forårsbebuder, hornfisken. Billeder fra turen  

32. 21-04-08. Aftentur sammen med Morten Valeur til vores sø. På trods af at der var både dansemyg, kvægmyg, tjørnefluer og 
enkelte vårfluer på overfladen, var det kun få ørreder der viste sig. Det lykkedes os imidlertid at fange og genudsætte seks flotte 
fisk, der årstiden taget i betragtning var i yderst god kondition. Hyggelig aften, der selvfølgelig skal gentages! Se billederne fra 
turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

31. 20-04-08. Mariager Fjord. Forår, lys og oprydning.... Jo, jeg måtte starte dagen med oprydning i skuret, en grundig fejning af 
terrassen og en en tur på genbrugspladsen med et læs  af "lidt af hver", vi ikke længere har brug for. Utroligt hvad der ryger ud 
sådan en dag - det er til at blive helt dårlig af! Kørte sidst på eftermiddagen til Mariager og søsatte pontonbåden fra P-pladsen lige 
øst for havnen. Lagde ud med i trejdie kast at fange en 45 cm. ørred, der var smæk fuld af børsteorm. Fiskede en god kilometer øst 
på hvor det blev til endnu en fisk. Målte vandtemperaturen til  7 gr. og kan se på antallet af ruser, at det for alvor er blevet forår! 
Sejlede ind lige efter solnedgang. Oplevede her en stor fisk flygte i panik da jeg sejlede  ind på det lave vand med sandbund lige ud 
for bilen. Se billederne fra turen (brug baglæns pil for at se sidste billeder først!).   

30. 19-04-08. Simested Å. Høj sol, frisk vind og klart vand. Var ved åen ved middagstid. Ved et tiden oplevede jeg en sparsom 
klækning af Baetis Rhodani fik enkelte fisk til overfladen. Fiskede med en CDC og landede og genudsatte fem smukke, men mindre 
bækørreder. Måtte, for ikke at skræmme fiskene snige mig ind på byttet. Skulle hilse at sige, at der også er kommet liv i 
brændenælderne! Bækørred fra Simested Å.  Simested Å  

29. 18-04-08. Randers Fjord. Sammen med Ivar Thordal og Torben Kondrup. Kørte efter morgenkaffe, rundstykker og en enkelt 
morgensnaps til Udbyhøj Nord, hvor vi hurtigt fik grejet og pontonbådene klargjort. Havde forestillet os, at vandet var stigende og 
at vi kunne drifte og fiske ind til Stenrevet. - Men modsat vores beregninger, var vandet kraftigt faldende mens vinden var frisk i den 
modsatte retning. Startede med at krydse fjorden og fiske langs sejlrenden ud mod "Sækken" uden at mærke eller se noget til 
ørrederne. Målte her vandtemperaturen til 7 grader. Ved pollene krydsede vi fjorden hvor vandet var temmelig uroligt som følge af 
strøm og vind gik hver sig vej. Frokosten blev nu indtaget indtaget inden vi gik i gang med at affiske kanten ind mod havnen. Ivar 
lagde her ud med fisk, mens jeg søgte til et område hvor det opvarmede vand fra det lavvandede område løb til. - Det var en rigtig 
god beslutning! Det viste sig for det første at vandtemperaturen her var 11 grader, samt at der var tæt af slikkrebs og godt bid i 
ørrederne! Pontonbådene søsattes ved Udbyhøj  Se billederne fra turen Se Ivars blog fra turen  

28. 13-04-08. Mariager Fjord. Søsatte pontonbåden ved Mariager Campingplads og påbegyndte fiskeriet da jeg rundede odden vest 
for campingpladsen. Kunne nyde synet af en meget varieret bund. Sten i forskellige størrelse, blæretang, og lavvandede sandrevler. 
Lagde ud med et voldsom hug på få meter line. Var vist for voldsom med opstramningen og sprang forfanget eller rettere knuden 
ved fluen :-( Fiskede langs kanten et par kilometer vestpå og havde fem ørreder på mellem 38 og 45 cm. "inde og vende". Sendte 
også en venlig tanke til de mange der benyttede dagen til at indsamle affald. Dejligt at se, at mange børn også var involveret i dette 
projekt! Grønlænder   Se billederne fra turen  Billeder fra fjorden  

27. 11-04-09. Vejle Fjord. Holdt på vejen hjem fra et møde i Odense en pause ved Munkebjerg i Vejle Fjord. Søsatte pontonbåden og 
fiskede en god kilometer østpå hvor det blev til 4 smolt og 2 blanke, men slanke nedgængere. Så i øvrigt en del blinkfiskere, men 
ingen landefisk.  Se billederne fra turen  

26. 08-04-08. Mariager Fjord ved Hobro. Kørte efter fyraften til Ørnedalsbugten og søsatte pontonbåden. Fiskede uden at mærke 
noget til ørrederne i "Hestebugten". Roede derefter over fjorden og affiskede strækningen fra "Sandskredet" til Lystbådehavnen. Her 
blev det til et enkelt hug... Først et lille slag i fluen og derefter fast fisk... Fighten var mere sejtræk end hidsig. Jo, min antagelse 
var rigtig - det var en nedgænger på omkring 60 cm. som hurtigt blev genudsat. Se billederne fra turen  

25. 06-04-08. Mariager Fjord ved Hadsund. Da jeg ankom ved ottetiden var fjorden spejlblank og vandet stigende. Ørrederne - flest 
mindre - viste sig hyppigt.  Lagde ud med fire mindre på mellem 35 - 40 cm. inden jeg krogede en tyksak på 55cm. der tydeligvis 
havde dineret på børsteormene. Fuldfed ørred   Se billederne fra turen  

24. 29-03-08. Mariager Fjord ved Katbjerg Odde. Selv om der stadig ligger rester af påskesneen på skyggefulde steder var 
vandtemperaturen igen oppe på fem grader. Lufttemperaturen sneg sig op på syv grader. Fiskede et par eftermiddagstimer i læ af 
Odden og fangede to mindre ørreder. Så ikke noget til børsteormene, som efter sigende skulle være lidt længere ude af fjorden. Se 
billederne fra turen  

23. 28-03-08. Gudenåen ved Randers. Var blevet enig med Ivar om, at vi skulle slutte geddesæsonen med lidt fyraftensfiskeri fra 
pontonbåd. Søsatte ved Kajakklubben og fiskede i uklart og stigende vand. Det blev til et forrygende timer med masser af aktion og 
infight. Jeg lagde ud med et par fisk inden en ellers fodkold Ivar fik varmen ve at fighte en plus-tier i den strømstærke Gudenå. 
Havde endnu et par tilbud inden en anden velvoksen matrone gik løs på sølvflashfluen.  Ivar med velvoksen Gudenågedde Se 
billederne fra turen  

22. 23-03-08. Djursland, Fjellerup. Formiddagssolen afslørede ikke, at det skulle blive en dag med bidende kulde og snebyger. Da 
jeg kørte fra Randers viste termometeret minus seks grader. Målte også vandtemperaturen til kun en enkelt plusgrad - godt fire 
grader mindre end før frosten satte ind. Desværre var vandet, udover at være afkølet, også temmelig uklart. Fiskede en strækning 
på omkring 1500 meter uden at se eller mærke det mindste. Kørte retur til Randers i en heftig snebyge. Gik i gang med at binde lidt 
tørfluer!  

21. 20-03-08. Stevns. Selv om vi er taget til Sjælland for at besøge familien, blev der tid til lidt fiskeri. Overnattede hos min bror 
Erik, der bor lige ned til vandet, med en fantastisk udsigt over Køge Bugt. -  Meteorologerne havde ellers lovet masser af vin og sne. 
Heldigvis tog de fejl, så vi det meste af dagen kunne nyde solen fra en næsten skyfri himmel. Fiskede i området syd for Rødvig hvor 
der er en stenet, kalket bund og mange spændende rev.  Flere andre lystfiskere benyttede selvfølgelig Skærtorsdag til at lufte 
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fluerne og dyppe blinkene. Fiskene var dog ikke særligt samarbejdsvillige og jeg så kun den ene fisk, en blank havørred på ca. 45 
cm. som Erik fangede. Erik Leth med ørred  Se billederne fra turen  

20. 16-03-08. Skanderborg Sø - fluebindertræf 2008. Ankom sammen med Torben Kondrup til træffet fredag aften. Gik med det 
samme i gang med at binde nogle af de tørfluer, der gerne skulle lokke nogle af åens havørrreder til biddet til sommer. Efter en god 
nats søvn i selskab med Tommy, Martin og Torben, (ingen snorken - tak!)  benyttede jeg, Ove og Flemming det gode lørdagsvejr til 
formiddagsfiskeri i Skanderborg Sø. Satsede på gedder, men så eller mærkede intet på trods af, at vi affiskede områder på mellem 1 
og 4 meter vand.  Så heller ikke noget til gydende gedder, da jeg fiskede fluen i det lave vand tæt på sivholmene. Eftermiddagen 
stod på binding af myggeimitiationer, der skal benyttes på Tange Sø såfremt heltene viser sig i løbet af maj. Udover at smage på 
whiskyen fulgte jeg også med i min bindenabo Adams kreering af de legendariske Ghost streamers. Fulgte også med i Torben 
Kondrup binding af sin første fulddressede klassiske lakseflue (jo, den blev særdeles vellykket), samt John, Bo og Flemming, der 
under instruktion af Martin bandt en klassiker uden brug af fluestik - nogen der sagde machokisme? Tak til alle for nogle hyggelige 
dage og masser af inspiration! Billeder   Flere billeder på Tommy's hjemmside  

19. 10-03-08. Mariager Fjord. Kørte til Hobro for at fiske et par timer inden dagen afslutning. Vandstanden var lav og vandet 
faldende. Målte for øvrigt temperaturen til  5 grader. Håbede selvfølgelig på lidt fisk og børsteorm, men... Endnu engang blev det til 
en nul tur. Må endnu engang forundres over de manglende fisk? En ting er vis; er der fisk i fjorden, skal løjerne snart starte. Var 
inden fisketuren til et møde med nogle vestjyske kollegaer, der kunne fortælle om de første hornfisk....   

18. 09-03-08. Mariager Fjord. Hvor er fiskene? Fiskede nogle timer sammen med Lars Pedersen. Startede ved "Salten" hvor der 
mærkeligt nok ikke var andre der forsøgte sig. Mødte også et par motoriserede pontonbåde ved Fladbjerg (hvem mon det kan være - 
det var ikke nogen jeg umiddelbart kender?). Kørte efterfølgende til Kongsdal, hvor vi kunne tælle elleve lystfiskere. Kunne her i det 
lave vand syd for havnen observere store mængder nyklækket yngel  (nogen der ved hvad det kan være?). Fiskede Kongsdal-bugten i 
gennem  uden at se noget til ørrederne. Talte også med andre der heller ikke havde haft fiskekontakt.  - For øvrigt nogen af jer der 
har set noget til fjorden børsteorm?  Lars Pedersen fisker ved Salten   Se billederne fra turen  

17. 02-03-08. Mødtes med Ivar Thordal ved Hadsund, hvor vi håbede at kunne finde lidt læ og fisk. Oplevede at vandstanden var 
omkring 75 cm. over normalen og at vinden var endnu friskere end meldingerne. Fiskede en times tid inden vi opgav. Se billederne 
fra turen  

16. 29-02-08. Gudenåen ved Randers sammen med Ivar Thordal. Lidt eftermiddagsfiskeri gav 5 gedder på mellem 2 og 6 kilo. 
Oplevede desuden, at vandet steg så kraftigt, at vi på trods af en frisk nedstrøms vind ved strømmens hjælp drev i god fart mod 
Fladbro. Helt tydelig at den kraftige stigning, eller rettere springflod, ikke fremmede geddernes bidelyst, her på den sidste 
vinterfiskedag ifølge kalenderen.  Ivar fisker fra pontonbåden  Geddekys :-)   Billeder fra turen  

15. 26-02-08. Mariager Fjord, Kastbjerg. Jobærinder i området nord for Randers gav mig mulighed for et par timers fiskeri ved 
Katbjerg Odde. Fiskede fra pontonbåden i læ af odden og bemærkede at ormene er ved at være "grave aktive".  Fik og genudsatte 
en smuk, men slank og lidt arret ca. 60 cm. lang han-fisk, der allerede var ved at være blank, men som tydeligvis har været oppe i 
åen og brugt al energi på at slås med rivalerne, i kampen for for at komme til at befrugte rognen  fra de bedste hunfisk. Målte 
vandtemperaturen til 4,5 gr.  

14. 24-02-08. Mariager Fjord ved Hobro. Lagde med det samme mærke til at et par af bøgekæmperne havde lagt sin under fredagens 
storm. Søsatte pontonbåden ved naturcampingpladsen og fiskede ind til teglværket. og retur uden at mærke eller se noget til 
ørrederne. Ført da jeg passerede den lille odde øst for campingpladsen fik jet godt hug; en blank og meget velnæret ørred på 
omkring to kilo havde taget fluen. Fisken lagde ud med tre spring, inden den i et udløb mistede kontakten til fluen. Fiskede endnu 
en lille time uden se fisk. Nød for anden dag i træk lærkesang....    

13. 23-02-08. Gudenåen ved Randers. Sammen med Ivar Thordal. Ivars grej og pontonbåd blev omlastet til min bil. Derefter 
parkerede vi Ivars bil ved Randers Regnskov og forsatte i min til Stevnstrup. Vandet var både højt og uklart. Fiskede intensivt. men 
mærkede ikke noget før end vi sejlede ind i det mere rolige Blinde Løb, hvor en mindre gedde stiftede nærmere bekendtskab med 
min sølv-flash-streamer. Lidt senere blev det til endnu en gedde, der denne gang tog fluen under nedstrøms trolling midstrøms i 
Gudenåen. Blev lidt overrasket over at fange en gedde her, hvor jeg mest af alt forventede sandart.... Fik endnu et par stykker 
inden vi nåede til bage til Regnskoven. Svære betingelser, få fisk og træthed!  Billeder fra turen Se  video: Mobile Blog 

12. 17-02-08. Gudenåen ved Randers. På trods af, at vi fiskede i stigende vand, var vindue og den kraftige strøm noget af en 
udfordring. Fiskede fra Kajakklubben og ned til Regnskoven, men havde svært ved at styre fluen. Lars fangede tre mindre gedder, 
men jeg i dag havde to inde og vende. Besluttede heldigvis, at trække pontonbådene på land ved Regnskoven, hvorefter jeg så 
kunne hente bilen ved Kajakklubben.  Billeder fra turen 

11. 16-02-08. Gudenåen ved Randers.  Brugte eftermiddagen til lidt geddefiskeri. Da vi lagde ud faldt vandet kraftigt, ligesom 
vandstanden var et godt stykke under middel.  Lars Pedersen lagde ud med plus ti kilo, efterfulgt af endnu en i samme 
vægtklasse.... Så var det min tur til at lande en fin fisk på 4 - 5 kilo - en start til fem gedder mere i samme vægt klasse. Kunne, da 
vi ved femtiden nød en pilsner se tilbage på en forrygende eftermiddag med fangst og genudsætning af i alt 10 gedder.  Billeder fra 
turen 

10. 15-02-08. Gudenåen ved Motorvejen. Nød solen med lidt geddefluefiskeri fra pontonbåden og fangede og genudsatte to mindre 
gedder. Vandstanden var lav og vandet rimeligt klart. Billeder fra turen  

9. 10-02-08. Geddesø på Djursland. Det er faktisk bekymrende, at temperaturen her i begyndelsen af februar er mere i april end 
vinter. Dagen bød således på let vind, sol og ti graders varme, februar og et særdeles fornøjeligt gedde fiskeri sammen med Morten 
Valeur. Fangede syv gedder fra to til godt 4 kilo alt imens solen fiks vandtemperaturen til at stige fra tre til fire grader. Billeder fra 
turen  

8. 09-02-08. Randers Fjord, Udbyhøj. Ankom ved højvande og fiskede små tre timer i 3-4 grader varmt faldvand. Vandet var ikke 
overraskende temmelig farvet. Fiskede med et juletræ og fangede langs kanten 5 grønlændere der alle blev genudsat. For øvrigt 
første gang jeg har været så tidligt ved Udbyhøj; men vi har jo også mere forår end vinter!  Billeder fra turen  
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7. 27-01-08. Mariager Fjord. Kørte til Bilfragmenteringen hvor der var lidt læ. Da jeg ankom var der allerede et par stykker  i gang 
med fiskeriet. Kunne konstatere, at vandstanden var et stykke over det normale, men rimeligt klart og 4 - 5 grader varmt. Satte 
pontonbåden i og lagde ud med en mindre blank ørred. Det blev i alt til tre mindre blanke ørreder og en nedgænger han på omkring 
45 cm.  Billeder fra turen  

6. 19-01-08. Mariager Fjord. Kørte første til Katbjerg hvor der mod forventning ikke var ret meget læ for den stormende vestlige 
kuling. Kørte efterfølgende til Ørnedalsbugten hvor jeg fiskede et par timer uden at mærke noget til ørrederne, der denne vinter - 
indtil nu -  ikke har været særligt medgørlige. Kunne glæde mig over forårstegn bl.a. erantis i fuld flor! Billeder fra turen  

5. 18-01-08. Gudenåen ved Randers. Ivar Thordal med gedde. Efter en lidt sløj start kom der, sammen med et omslag i vejret rimelig 
god gang i gedderne. Mest succes havde vi med flashfluer, der selv i det lidt uklare vand syner af noget gedderne må tro er et 
måltid. Fangede tilsammen 7 gedder i løbet af den korte eftermiddag. Ivar brugte mobilen til at optage en lille video hvor jeg 
fighter og lander en gedde: Her Øvrige billeder fra dagen: Billeder på LiveSpace 

4. 13-01-08. Mariager Fjord ved Hadsund. Underligt som vinterfiskeriet kan varierer fra år til år. Har talt og mailet med flere, der 
lige som jeg ikke just har oplevet jubel fiskeri denne vinter. Dagen i dag blev desværre ikke nogen undtagelse. Fiskede ellers 
intensivt og varieret uden at mærke eller se noget til ørreder eller andre fisk. Nød til gengæld yderfjordens rige fugleliv og det 
milde vintervejr. Spændt på hvornår fjorden igen liver op. For øvrigt hvordan har dit vinterfiskeri på fjorden indtil nu forløbet? 
Billeder på LiveSpace 

3. 11-01-08. Mariager Fjord ved Hobro. Efter flere dage med regn og rusk var det pludselig vindstille og solvejr. Tog til fjorden og 
søsatte båden. Så enkelte fisk i overfladen og så til sidst en stime, der mest af alt mindede om multer. Kastede til flere fisk tæt på 
land. Hver gang blev de skræmt og flyttede sig en smule. De var heller ikke. slet ikke interesseret i fluen, der ellers blev udskiftet 
flere gange. Målte vandtemperaturen til 3. grader og snakkede med et par andre, der heller ikke havde haft held til at få fisk på 
fluen. Mariager Fjord í januar . Billeder på LiveSpace 

2. 06-01-08. Randers Fjord, Bredningen. Startede dagen med at sende en SMS til pontonbådslisten. Ingen havde dog mod på en tur. 
Søsatte i Bredningen hvor vandet var mere end godt plumret og kun ca. 2 grader. Fangede efter få kast en lille gedde (årets første) 
for efterfølgende at fiske et par timer uden fiskekontakt.  Billeder på LiveSpace 

1. 01-01-08. Sammen med Lars Pedersen. Traditionen tro gik turen her på årets første dag til vores lille private sø. Fiskede et par 
timer hvor vi fangede og genudsatte et par ørreder. - Standsede på vejen for at tjekke gydningen i Svejstrup Bækken opstrøms 
Viborgvej i Randers. Så nogle enkelte mindre gydebanker, så her er der nok også mere i vente. - En god dag på et forhåbentligt godt 
nyt år! Henrik Leth med årets første fisk.   Billeder på LiveSpace 
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