
Skrevet. 29/4 2017 

23/4 2017 - En fantastik dag ved åen 

 

Efter en (for mit vedkommende) lidt svær sæson i 2016, hvor jeg brugte mange ture på at lære det nye 

fiskevand på A stykket at kende, efter som det var mit første år som A medlem, vendte heldet brat for mig 

ved min anden tur til åen i sæsonen 2017. 

Vejret var meget skiftende med hård vind.  

Jeg startede tidligt om morgenen på Gelså Sammenslutnings fiskevand, idet laksekvoten på A-stykket var 

brugt. På en plads en tidligere kollega havde fortalt om. 

Efter ca. 1 times fiskeri kunne jeg lande en hårdt fightende, stålblank forårslaks på 91 cm. 

Laksen var, som mange af de andre laks der er fanget i danske vandløb i år, i rigtig god kondi, og vægten 

viste 8,4 kg.  

Dagen bød på yderligere 2 hårde fighte, den ene med en kæmpe gedde på omkring en meter, og den anden 

var med en stor blankfisk, som muligvis kunne have været en rigtig stor havørred. Derudover havde jeg 2 

hug.  

Jeg fiskede med en flue som jeg selv har designet. Farve inspirationen er fra mine erfaringer på kysten i den 

kolde tid. Jeg medgiver at fluen ikke er køn og elegant som mange andre laksefluer, og en af mine gode 

fiskekammerater fra kongeåen, døbte da også fluen som ”Den grimme” første gang han så den. Men hånen 

af fluen stoppede da ret brat, da den tog fisk allerede på første tur i kongeåen. Den har sidenhen taget 

mange fisk, og er en fast del at både hans og min flueboks til forårsfiskeriet. 

Hovedet er en hybridcone, som er en mellemting mellem et alm. conehead og en ufo-disc. Foruden denne 

belastning er fluen også belastet med en tungstentube. Vingen er hvid kanin.  

 

Knæk og bræk til alle i 2017 

Hans-Peder 


