FISKEDAGBOK (så här många har läst min dagbok sen 070319)
Uppdaterad 2016-10-01

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012, 2011 , 2010 , 2009 , 2008 ; 2007 ; 2006 ; 2005 ; 2004 ; 2003 ;
2002

30/9
Höstfisketräffen i Norrefors. Trevligt sällskap med god mat och dryck. Mao allt var som vanligt. Väldigt lågt vatten i
ån.Fisket lite halvtrögt och för mig var det riktigt uselt. Hade värdlens backflyt.Missade hugg,tappade fiskar hela dagen
fram till strax innan kl 14 då jag landade en fin båge på 4,1 kg. Nytt Norreforsrekord för mig.
25/9
Billy och jag åkte till Trollsjön där Berra mötte upp.Kl var 05.30 och det var mörkt och lite småkyligt. Vi gick upp till
trillingbryggorna och började fiska där. Jag fick napp på första kastet en båge på ca 1 kg som tog min nykomponerade
Trollsjö-Montana. Efter en paus på 15 min började jag fiska igen och fick en ny båge i tredje kastet i samma storlek som
Billy fick drilla och landa.. Kl 8 nappade det igen och denna fick jag själv ta upp. Sen fick jag åka och lösa nytt fiskekort.
När jag kom till baka knöt jag på en likadan fluga till Billy och han tog raskt 2 st fina bågar på ca 1,5kg/st . Hans livs
första flugfångade bågar som han själv krokat.. Berra hade det lite segare men lyckades till sist ta sina två där den största
vägde 2 kg. en mycket härlig fisketur.
6/9-10/9
Jag och Mikael drog till Nymon för lite harrfiske. Mikael var förkyld.Vi fick 2 dagar med strålande väder. Fisket var så
där. Vi fick 10 matharrar och släppte väl tillbaka ett 15 -tal. Lågt vattenstånd och 10,8 gr i vattnet. På fredagen började
jag känna mig förkyld och vädret blev sämre.Kyligt och regn. Vi körde hem på lördagen en dag tidigare än planerat..
21/8
Träffade brorsan och Lars kl 05 i Magnarp. Det började med en måttlig SO-vind och dimma plus några få regnstänk.
Brorsan fick en liten havsöring och en liten horngädda här. Lars tappade en öring. Vi drog sedan till svanen. Brorsan och
Lars fiskade där medans jag fiskade av badviken.. Jag tappade en liten öring på detta timmeslånga pass.Lars tappade en
skaplig öring. .När vi la av att fiska var det nästan 25 gr varmt och strålande sol
13/8
Janos hämtade mig för en för en eftermiddags/kväll fisketur till Stensån. Där mötte Berra upp. Högt vattenstånd som
berodde på den friska pålandsvinden. 16 gr i vattnet vilket jag fick känna på precis när jag skulle börja fiska.Ena foten
gled iväg så jag hamnade i vattnet. hade tur för jag blev inte helt genomblöt. Vi fiskade i några timmar utan att känna
något.Vi var uppe och vände vid hunnaängen.. Det blev ännu en bomtur.. Inget bra havsöringsår detta.
30-31/7
Berra och jag tog ett kvälls/natta/morgonfiske på Tommys i Rönneå.
Det var rätt lågt vattenstånd, vxl molnighet och nästan vindstilla. Senare på kvällen precis innan det mörknade såg vi 4 st
hoppande laxar/öringar av fin storlek. Kl 23 drog vi oss tillbaka till bilarna för att sova några timmar
Kl 04 steg vi upp och gjorde kaffe sen fiskade vi lite mer än 2 timmar. Vi hade några lätta dragningar i våra flugor och
jag tog en liten gädda men allt det var på kvällen
5-6/5
Årets vårfisketräff på Camp Mayfly i Norrefors. Strålande vårväder. Tyvärr för fint för fisket dog ut mitt på dagen.Billy
lyckades få upp sin första flugfångade båge. Nästan alla fickfisk.Vill minnas att den största var på ca 4 kg. Själv fickjag 4
stycken och behöll 3. Den största på 2,9 kg.

13/4-16/4
Jag ,brorsan och farsan sammanstrålade i Svarte för att fiska havsöring. Vi kallade det Wallanderfisket för vi bodde 2 hus
ifrån wallanders hus. Jag hade ett hugg på kvällen och ett hugg dagen efter annars var det stendött för mig.Jag hade mest
otur .Gick och trillade 2 gånger och vred till ryggen. Det var 7,9 gr i vattnet. Lars,Martin,tony och senare Alf anlöt till
gänget dagen efter.Dessvärre drabbades vi återigen av frsika vindar som gjorde att det gick höga vågor.Vädret var väl ok
annars. På lördagen åkte jag och Tony till Vik och de andra till Kåseberga. Sammalagt tog vi 10-12 öringar. De flesta
fick gå tillbaka . Den största var på ca 5 kg. Den största vi behöll var på ca 3 kg.. En kul resa trots mitt backflyt.
3/4
Jag åkte hemifrån kl 05.00 med kurs till Rekekroken. Hann fram och göra iordning grejorna innan nästa fiskare kom.Det
hade varit dåligt fiske ända sen premiären 1 april.Det var jättehögt vattenstånd. 6,3 gr i vattnet.En svag SO vind. Vxl
molnighet och 6 gr i luften. Fiskade från skafferiet på udden till piren utan ett känn sen dök brorsan upp. Han föreslog att
vi skulle dra till Årnacke och så fick det bli. Fiskade där i 3,5 timme utan känn. Sen började det regna så jag drog hem
26/3
Jag hämtade Mikael P för en fisketur i Domsten. Det var några år sedan Persson var med på havsöringfiske. Kul att han
hakade på. Det var nollgradigt när vi åkte hemifrån kl 05.00. När vi kom fram var redan brorsan på plats. Traditionell
gammeldansk innan fisket. Det var högt vattenstånd. En svag NV vind och mulet. 4,3 grader i vattnet. Det klarnade upp
när vi fiskat en liten stund. Blåsten la sig. Vi började så smått tro på fisk men efter en halvtimmes fint väder kom en tjock
dimma och NV vinden tilltog. Det blev svinkallt så vi åkte hem redan kl 09.00
21/3
Jag tog ett fiskepass i Stensån efter avslutat kundbesök på Statkraft. Skapligt vattenstånd och 5,3 gr i vattnet. Mulet och
en måttlig västanvind. 5 gr i luften. Fiskade i 2 timmar utan ett känn så jag gav upp. Det var 3 andra fiskare på
plats.Ingen hade kännt något.
5/3
Jag hämtade janos kl 05.30 sen drog vi till Skräbeån. 2 grader i luften mulet och en måttlig nordlig vind. Högt
vattenstånd och 2,6 gr i vattnet. Vi ficskade till kl 12 utan ett känn.Vi hann dessutom med en korvgrillning.
7/2
Årets kustpremiär blev i Barsebäck. Träffade bror och Anastis nere vid hamnen där det blev 2,5 timmes fiske.
Vadarnaläckte lite. Det var 3,4 gr i vattnet, frisk SO vind och vxl molnighet.Lufttempen var 4 gr. Kristallklart vatten.
Inga känn.
20/1
Jag hämtade janos kl 08.45 sen åkte vi till Mjölkalånga. Nu låg det ca 10 cm snö på isen. Isen höll 15 cm. En svag isande
bris från NV,mulet och -8 gr. Ännu mer trögfiskat denna dag. Vi returnerade 10-12 småttingar och behöll vars 2
matabborrar.
17/1 -2016 Top
Årets första fisketur nlev tillsammans med brorsan på Finjasjöns is.Vi börkade fiska nere i Mjölkalånga. Fångade vars
några små abborrar. Sen gick vi till branten söder om Fågelön i Finja. Vi gick bet på abborren men brorsan fick en gädda
på ca kilot. Vid 12 snåret gick vi tillbaka till Mjölkalånga där vi fick vars 5 matabborrar där dom största var på ca 3 hg.
Vi returnerade ett 15 -tal småttingar. Isen höll ca 12 cm. Underbart väder. Sol och nästan vindstilla hela fiskepasset. -11
gr på mprgpnen och -6 när vi slutade kl 14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Här kommer 14 års sammanfattning.
2002 Antal fisketillfällen: 5 Fångade öringar: 3 Behållna: 0 Största behållna:
2003 Antal fisketillfällen: 7 Fångade öringar: 4 Behållna: 2 Största behållna: 0,8 kg
2004 Antal fisketillfällen: 8 Fångade öringar: 15 Behållna: 4 Största behållna: 1,8 kg
2005 Antal fisketillfällen: 8 Fångade öringar: 7 Behållna: 3 Största behållna: 2,0 kg
2006 Antal fisketillfällen: 8 Fångade öringar: 10 Behållna: 0 Största behållna: 0
2007 Antal fisketillfällen: 9 Fångade öringar: 6 Behållna: 3 Största behållna: 1,2 kg
2008 Antal fisketillfällen: 18 Fångade öringar: 22 Behållna: 7 Största behållna: 3,9 kg
2009 Antal fisketillfällen: 15 Fångade öringar: 8 Behållna: 4 Största behållna: 1,8 kg
2010 Antal fisketillfällen: 14 Fångade öringar: 11 Behållna: 1 Största behållna: 1,2 kg
2011 Antal fisketillfällen: 20 Fångade öring/lax: 18 Behållna: 8 Största behållna: 2,8 kg
2012 Antal fisketillfällen: 25 Fångade öring/lax 23 Behållna: 7 Största behållna 2,5 kg
2013 Antal fisketillfällen: 18 Fångade öringar: 26 Behållna: 3 Största behållna 1,5kg

2014 Antal fisketillfällen: 16 Fångade öring/lax: 15 Behållna: 2 Största behållna 2,4kg(lax)
2015 Antal fisketillfällen: 19 Fångade öring/lax: 9 Behållna: 2 Största behållna 1,9kg(lax)
Tot Antal fisketillfällen:190 Fångade öring/lax: 177 Behållna: 46 Största behållna: 3,9 kg
Anm: 1 lax fångad 2011,2012 ,2014 och 2015
0,93 öringar fångade /fisketillfälle. 0,24 öringar/laaxar behållna/fisketillfälle

9/10
Årets kundfiske i Ulvberga. Blev inte jättebra men det bästa året av de 4 senaste. Endast 5 kunder fick fisk. Totalt med
folket från ÅF landandes 16 regnbågar. Den största tog jag och den vägde 2,25kg. Ca hälften av de fångade var fisk
isläppt i våras. De var mörkare i färgen och väldigt slanka jäfört med den nyinsatta fisken.
2/10
Årets höstträff i Norrefors gav en bra fiske antlasmässigt men något sämre storleksmässigt. Endast en båge på över 3 kg
landades. Något sämre än 2014.Själv tog jag en på 2,4 kg i första kastet i stora dammen på Jerryflugan. Var sen nöjd och
vilade resten av passet. Peter B och farsan tog också vars en båge rätt snabbt.. Andra passet i ån började trögt. Fisken
följde efter och slog till spoonisarnamen hör inte riktigt. Då jag såg Magnus J skördade hej vilt på masken bytade jag
snabbt till en röd/vit sådan. Efter 20 min hade jag landadt 3 st varav en fick simma vidare. Sen fick jag inte mer på resten
av min fisketid som slutade redan kl 15 för jag var nöjd och orken var slut.Bästa flugor blev Grönsilver spoonfly, masken
och Jerryflugan
. Största bågen var på 3,2kg . Min största var på 2,6 kg
25/9
Janos hämtade mig kl 05.15 sen for vi till Skräbeån. Där anslöt Alf kl 06.40. Jag började fiska i svängen och fick rätt
snart en 2 kgs gädda som gav en bra kamp.Som vanligt vakade det friskt i svängen.Ibland stora bryne till öringar. Vi
fiskade oss fram och tillbaka från svängen till kvarnen men ingen lycka hade vi. En hel del öring och en stor gädda såg vi
i det klara vattnet. Vi drog hem igen kl 12.30
21/9
Jag hämtade Janos 04.45 för att åka till Stensån. Lågt vatten ,sol,nästan vindstilla. Vi fiskade nästan bara sträckan från
pensionären ner till mynningen. Jag hade en lyckokvart med ett hugg där jag helt missade krokningen , en tappad modell
större och en godkänd öring på land. Detta var allt vi hade på 6 timmars fiske.
18/9
Jag åkte till Skräbeån. Anlände till Nymölla strax innan kl 6. Lågt vattenstånd,vxl molnighet och en måttlig sydväst vind.
Fiskade mig ner till vänsterkröken på rättsidan. Inne under några träd på motsatta sidan vakade några större öringar rätt
ofta så jag gick runt för att komma närmre. Närmre kom jag men inget bra ställer att flugfiska från. Inga känn där. Gick
tillbaka till Kvarnen .Pratade med ett par spinnfiskare som berättade att det fångats en fin öring 2 dagar tidigare. Jag
körde upp till pool 1 nedanför Lidl. Började strax efter dämmer och fiskade mig ner till svängen. Där hade jag en öring
efter som synade flugan men bet aldrig. Gick neströms och hittade en plats som skulle funka för flugfiske. Hade väl
fiskat i ca 20 min när en öring visade sig inom kasthåll. Den var uppe 3 gånger innan jag kastade på den. Plopptuben åkte
med strömmen mot platsen där jag misstänkte att öringen stod. Pang där gick den på.En öring på uppskattningsvis 2,5-3
kg. Den rusade direkt ned vid trädet som låg ner i vattnet och rundade förmodligen en gren eller så skars tafsen av mot en
vass sten för öringen nådde aldrig håven tyvärr. Jag är inne i backflyt nu. Nya tag på måndag
14/9
Jag hämtade Janos kl 0545 och sen drog vi till Vegeå. Vi började titta uppe vid bron men vassen var för grön och tät för
atthuggas med lie. Vi åkte därför ner till gamla tegelbruket men det var knappt några bryggor lediga som inte hade någon
båt eller bojor. Därför började vi nere vid båtrampen. Det gav mig en id som vägde styva kilot. Den tog på en liten
tubfluga. Det var väldigt lågt och klart vatten i ån så jag gick ut mellan Sandön och Själrönnen. Det blåste friska
ostvindar så det blev att fiska inåt mot Häljaröd. Ganska snabbt fick jag 2 st små öringar kring 25-30 cm och tappade en
som kanske hade hållit måttet. Jag ringde efter Janos men när han skulle gå ut till mig gick han ut för djupt och fick
vatten in i vadarna. Jag fiskade mig inåt och hittade ett stim öring.Fick 2 st kring 35 cm och tappade en. Alla mina
öringar tog en Vaskebjörn. Vi lämnade ca 12.00
11/9
Janos hämtade mig kl 04.40 sen drog vi till Stensån. Lågt vattenstånd och inga vak. Vi fiskade lite i ån innan vi vadade ut
i havet. Jag fick 2 st små öringar kring 25 cm på en Vaskebjörn.
Sen vandrade jag upp till pool1 för att prova på laxen. Efter ca 15 min fiske nappade det rejält på min orange/guld
Spoonfly. En lax som började med ett hopp och for ner för att ta sig över forsnacken. Jag lyckade förhindra det. Efter

någon min rusade den upp under bron och ställde sig där. Sen ett hopp och ner mitt i poolen. Åter ett försök på
nacken.Tillbaka mitt i poolen. På tredje försöket lyckades laxen ta sig utför nacken och böjde kroken. Good Bye!! det var
en lax på ca 5-6 kg som gav en underbar kamp på ca 15 min.
29/8-2/9
Jag och Persson åkte till Nymon. Det var ca 3 dm för högt vattenstånd när vi kom fram men det sjönk undan så när nästa
regnväder drog in på onsdagen så var det nästan normalt. Vattentempen var 10,2 grader. Vi började fisket vid Faksen där
vi nollade. Nollan hängde i hela lördagen. På söndagen blev det mycket bättre. Då tog vi sammanlagt 13 harrar. De
största på 41 cm. På måndagen blev fisket mycket sämre så vi höll hela tisdagen för Pelle från Värmland fick bara 2 små
denna dag.Onsdagen åkte vi och handlade sen drog vi hem på torsdagen kl 08.15. Jag var hemma kl 17.30. Nu är jag så
jäkla trött på all otur med vädret på våra fiskeresor.När kommer vändningen kan man undra? Denna säsongen är hittills
en katastrof.
5/8
Jag drog till Stensån för lite fiske. Lågt vattenstånd .18 gr i vattnet. Såg 2 stycken hoppa i ån och ett 10 tal utanför
mynningen. Inga hugg tyvärr.
29/7
Jag och Per-Arne tog en tur till Stensån. Dessvärre väldigt lågt vattenstånd men vattentempen är bra 14,5 grader. Vi såg
2 laxar hoppa precis ovanför gångbron vid mynningen men vi satsade på fiske i havet utanför. Vi körde 3 pass och det
slutade med att jag tappade en öring och hade 2 hugg till. Inte ofta Pelle går från en fisketur utan känn men detta
inträffade denna kväll. Läget inför säsongsavslutningen i aug-sep ser väldigt bra ut.Tilläggas kan att vi såg flera stora
laxar och öringar hoppa i havet men för långt ut för våra flugor
Vecka 30
Hyrde en stuga i Vejbystrand med perfekt bad&fiskeläge. Tyvärr ställde blåsten till det på kvällarna. Det blev fiskat ca 5
timmar sammanlagt. Jag fick 2 st havsöringar som var lite för små, tappade en och hade 3 hugg utöver detta. Vattentemp
18 gr

26/6
Min svärfar och fd logdanskungen i Matteröd Herman Nilsson avled kl 23.40 fredagen den 26/6 efter en massiv stroke
tidigare i veckan. Svärfar blev 85 år.Logdansen i Matteröd var i en lada som Herman byggde om till en loge .
Logdanserna drog igång i slutet av 1980 talet och höll på tills Herman och Birgit flyttade till Finja kring
milleniumskiftet. Det var alltid premiär Valborgsmässoafton och sen hölls det logdans var tredje vecka in i oktober.
Några av de orkestrar som spelade på logen var Bo Wahlters,Nordhs, Göingepojkarna, 3 Snapphanar, och en hel del
andra.. Jag och Irene hade under samma tid "Bonnadisko" på logen vilket också var mycket populärt bland traktens
ungdomar
. Svärfar och jag hade mycket kul för det mestaäven om vi inte alltid var överens. Det blev en del fisketurer tillsammans
både sommar och vinter.
Nu har Svärfar återförenats med Birgit, Kent och Wera hos Sankte Per.
Tack för allt Herman. En gång skall vi åter träffas.
Vila i frid !!

12/6
Jag körde själv till Tommys i Rönneå. ar på plats kl 05.00. Fick rätt snabbt sällskap av en annan flugfiskare.
Vattenståndet var ca 10 cm lägre än förra gången och vattentempen var 15,3 grader. Bra förhållanden med andra ord. Det
enda som störde var att det var nästan vindstilla och solen sken från en klarblå himmel.Åkte hem kl 10.30 då värmen
blev för besvärande
6/6
Jag hämtade janos kl 05 och sen åkte vi till Tommys i Kvidinge för att se om det fanns någon lax hemma. Vattenståndet
är fortfarande en aning för högt. Vattentempen var 14,8 grader. På förmiddagen blev det åska i luften. Vi klarade oss för

åskväderna gick sidan om oss. När vi åkte hem kl 11.30 så var det 22 gr och kvavt som tusan. Janos tog en gädda och
tappade en, Jag fick inget. Vi såg en lax som visade sig det var allt
22-23/5
Firmaträff på Ekdala med 3-rätters middag och fiske. Jag landade 4 st regnbågar på ca 2,1 kg i snitt
13-14/5
JÅrets vårfisketräff hölls på Camp Mayfly i Ekdala. Kvällsfisket var trögt. Första timmen på morgonen och första 1,5
timmen efter lunchen vaknade fisket till. Vi tog mellan 30-35 regnbågar varav vi behöll ca 20. Den största på 2,5 kg.
Som vanligt en trevlig sammankomst med god mat och dryck i trevligt sällskap
3/5
Jag hämtade Janos kl 05.00 sen drog vi till Norrviken. Vattnet var lätt grumligt och det blåste en svag NO vind som
ökade. Efter 1,5 timmes fiske åkte vi vidare till Stensån. Vattenståndet var något lägre än när jag tog laxen men det var
ändå rätt bra strömning. Inga vak syntes. Jag fick dock en skrubba på ca 5 hg utanför mynningen. Vi begav oss hem kl
11.15
29/4 (inget fiske)
I
Kl03.00 avled svärfars särbo Wera Svensson efter en längre tids sjukdom (cancer). Dom hade varit tillsammans i 9 år.
Wera var en mycket trevlig och rolig person som betydde mycket för svärfar.
Vila i frid Wera!!

24/4
Efter avslutat jobb i Laholm åkte jag till Norrviken. Blåste nästan ingenting men det kom rejäla dyningar emellanåt.
Vattentemp 9,7 gradet och grumligt vatten . Dock var det fiskbart. Efter 1 timmes fiske börja det regna . Efter en timmes
fiskande i regnet gav jag upp.Inga känn.
19/4
Janos hämtade mig kl 04.50 sen åkte vi till Stensån. Där anslöt min facebookvän Linus från Svedala. Nu skulle vi fånga
en lax var det tänkt. Vattenståndet var 10-12 cm högre än förra veckan och vattentempen 6,7 grader. Det hade blåst hård
pålandsvind i 4 dagar så vattnet utanför mynningen var mycket grumligt. Vi fiskade oss igenom hela sträckan och jag
hade ett hugg strax efter sjön och ett nere på mynningssträckan. Janos och Linus hade också vars ett hugg där nere. Det
var allt som hände denna fisketur.
12/4
Anlände Stensån kl 05.50 och då var Berra redan på plats. 2 år sedan vi fiskade tillhopa senast.Vi började med en
jäger.Det var frisk till hård västlig vind och 4 grader varmt. Vattenståndet var bra och vattentempen 8,0 grader. Vi
började i mynningen och fiskade oss upp till pensionären. Där hade Berra ett hugg och där fick vi sällskap av en skrake.
Vi fortsatten fiska nästan upp till bron. Därifrån gick vi upp till pool 1. Inget folk där. Vi gick över bron för att fiska på
felsidan för det är lite lättare där för att slippa bakvattnet. På mitt tredje kast kl 09.40 högg det så på min
Stensåkaramellen. 10 min senare landade jag min första lax för säsongen. En grilse på 58 cm och 1,9 kg. Sen kände vi
inget mer och åkte hem kl 12
5/4
Jag åkte till stensån för första gången denna säsongen. När jag passerade Örkelljunga stod kvicksilvret på minus 6
grader. Minus 2 när jag kom fram kl 05.50. Bra vattenföring och 4,8 grader i vattnet. Rätt bra förutsättningar. Fiskade i
mynningen en stund utan känn. Sen fiskade jag mig upp till första poolen men inga laxar eller öringar ville nappa. Åkte
hem igen kl 11.45
24-28/3
En fisketur till Brantevik där vi hyrt ett hus. Det var jag,brorsan,Lars,farsan,Tony och Martin. Onsdagen gav ett skapligt
fiske men mest fisk under 50 cm. Torsdagen blåste mer eller mindre bort. Ostlig styv kuling. Dyningarna höll i sig till
fredag eftermiddag. Lördagen höll vinden sig lugn ända fram på seneftermiddagen sen blåste det upp från syd.
Jag och Tony var dom ända som stannade kvar och fiskade lördag eftermiddag. Vi tog en långpromenad till
Gislövs Hammar. Det blev dock ingen fångst. Jag fick 3 st blänkare totalt (48-48-47) alltså ingen godkänd. Dom 2

nappade på Tobisfärgad Sömmetdrag och den sista på Polarräkan. Vattentempen var 4,8 grader. Totalt fångade
vi ca 20 öringar (jag tog 3). 5 st behölls där den största var på 1,9kg och togs av brorsan. Övervägande del av de
andra var för små
8/3
Idag blev det en tur till Skräbeån. Min första. Jag var på plats i Nymölla klockan 06.30. Alf skulle mött upp då
men blev försenad. Ån har mycket klart vatten för att vara här i Skåne. Den hyser ett skapligt havsöringbestånd
med rätt hög medelvikt. Fångas årligen fiskar på mellan 7-10 kg. Jag fiskade bara Nymölla sträckan denna
gången och hade endast ett hugg. Alf kände ingenting. Vattentempen var 3,2 grader. Mulet och frisk sydvästvind.
1/3 -2015 Top
Årets premiär var den första fisketuren på nästan 5 månader. Snacka om abstinens. Både Berra och Janos
backade ur pga sjukdom. Jag anlände Vegeå kl 05.45. Tog en plats i vassen efter landsvägsbron. Tände
grillhinken. Lagom till att korven nästan var klar anlände Alf Isberg ca 06.30
Jag började fiska kl 06.45 och redan 07.15 nappade första öringen på min VKS-fluga med kulkättingögon. Fisken
var blanl och slank och mätte 47 cm. Den fick simma vidare. Kl 07.45 nappade nummer 2. Detta en halvblank
besa på 55 cm som stod för en härlig kamp med 2 spektakulära hopp och 3 bra rusningar. Även denna tog på
VKS och fick simma vidare. Sen dröjde det till kl 09.00 då en blänkare på 44 cm nappade. Kort kamp innan den
returnerades. Kl 09.30 i det bgynnande snö och regnet högg sista öringen vilket var en kopia på den förra. +1
grad i luften.Frisk sydlig vind och regn/snö. Vattentempen 4,4 grader.Högt vattenstånd med bra sikt. En härlig
premiärmed 4 fångade öringar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/12 (inget fiske)
Årets öringsäsong fick ett bra vårfiske när det gäller antal fångade öringar. Inga direkt stora och inga besor. Sommar och
höstfisket var precis som förra året mycket dåligt pga den äckligt långa varma perioden som sommaren gav.Många
brunnar sinar och en hel del sjöar och åar hade katastrofalt lågt vattenstånd. Nästa år blir det en tur till Brantevik i slutet
av mars
Här kommer 13 års sammanfattning.
2002 Antal fisketillfällen: 5 Fångade öringar: 3 Behållna: 0 Största behållna:
2003 Antal fisketillfällen: 7 Fångade öringar: 4 Behållna: 2 Största behållna: 0,8 kg
2004 Antal fisketillfällen: 8 Fångade öringar: 15 Behållna: 4 Största behållna: 1,8 kg
2005 Antal fisketillfällen: 8 Fångade öringar: 7 Behållna: 3 Största behållna: 2,0 kg
2006 Antal fisketillfällen: 8 Fångade öringar: 10 Behållna: 0 Största behållna: 0
2007 Antal fisketillfällen: 9 Fångade öringar: 6 Behållna: 3 Största behållna: 1,2 kg
2008 Antal fisketillfällen: 18 Fångade öringar: 22 Behållna: 7 Största behållna: 3,9 kg
2009 Antal fisketillfällen: 15 Fångade öringar: 8 Behållna: 4 Största behållna: 1,8 kg
2010 Antal fisketillfällen: 14 Fångade öringar: 11 Behållna: 1 Största behållna: 1,2 kg
2011 Antal fisketillfällen: 20 Fångade öring/lax: 18 Behållna: 8 Största behållna: 2,8 kg
2012 Antal fisketillfällen: 25 Fångade öring/lax 23 Behållna: 7 Största behållna 2,5 kg
2013 Antal fisketillfällen: 18 Fångade öringar: 26 Behållna: 3 Största behållna 1,5kg
2014 Antal fisketillfällen: 16 Fångade öring/lax: 15 Behållna: 2 Största behållna 2,4kg
Tot Antal fisketillfällen:171 Fångade öring/lax: 168 Behållna: 44 Största behållna: 3,9 kg
Anm: 1 lax fångad 2011,2012 och 2014
0,98 öringar fångade /fisketillfälle. 0,25 öringar/laaxar behållna/fisketillfälle
2-3/10
Årets höstfisketräff i Norrefors. Högre vattenstånd än 2013. Väldigt mycket fisk i ån. Jocke tog den största på 5,4 kg.
Sen kom det upp en handfull bågar mellan 3-4,5 kg. Jag tog en på 3,2 kg på orange Bobby och 2 st på ca 2kg. Den ena på
en orange mask och en på blå/silver spoonfly. Genomgående mycket bättre fenor på fisken nu. Disigt och mulet ända
fram till lunch sen klarna det upp och blev solsken. Dåligt fiske på eftermiddagen men rätt bar fiske på morgonen och
förmiddagen
27/9
Jag och Billy åkte ner till Verktygsdammarna kl 06.00. Vi var ensamma i ca 1 timme. Vindstilla och mulet de första
timmarna. Jag hade tre hugg och Billy tappade en båge på drag.Strax efter kl 9 började det blåsa rejält så vi åkte hem

26/9
Jag hämtade Janos kl 05.00 för en fisketur till Stensån. Säsongens lägsta vattenstånd mötte oss. 12,9 gr i vattnet. Inga
känn denna förmiddag. Jag såg 5 st rejäla vak vid pensionärsvängen.Vi åkte hem igen kl 12
21/9 (fisket den 12/9)
Janos hämtade mig kl 04.30. När vi kom fram till Stensån var Lars redan igång och fiskade i mörkret.Han hade sett några
fiskar visa sig. Jag började med att gå upp till bron. Fiskade av ner till pensionären utan att känna eller se någon fisk.
Väldigt lågt vattenstånd och 13,6 grader i vattnet. Svag NO vind , dimmigt och 14 grader. Ca 08.20 missade jag
krokningen av en öring i 2-3 kg´s klassen. Felet var att jag stod och snackade med Alf. Fisken satt kvar i ca 10 sekunder
sen var den borta. 2timmar senare var det tid igen Dålig krokning och fisken borta. Denna var betydligt mindre. Kl 12.30
åkte vi hem igen. Strax efter hade en annan Tyringebo tagit en blank lax på ca 7 kg på spinn med en liten orange/guld
wobbler.. Nu den 21 september är jag i slutfasen av en hemsk förkylning. Det blev inget fiske denna helgen. Nu hoppas
jag kunna åka och fiska efter jobb på onsdag eller torsdag.
4-5/9
Arbetade hemma så jag kunde köra till Stensån kl 14.30.Tog en snabb korv på Tajes i Våxtorp. Var framme i Båstad
strax innan kl 16. Janos o Bertil hade fiskat sen förmiddagen utan att få något.Bertil tog en medans jag stod på bron och
tittade. En hybrid på 48 cm tog hans ganska stora wobbler. Lite senare tog han en öring på 50 cm uppe i ån. Jag och Pelle
började utanför mynningen. Jag fick ganska snabbt en skrubba och innan det passet var slut hade jag tagit 4 öringar
mellan 30-35 cm på Dragisaflugan. Pelle tog 3 småöringar.Senare när det blivit nästan helt mörk tappade jag en fin öring
på skumfidusen. Hade 3 st efterföljare men dom ville inte riktigt i det myckna månljuset. Janos lyckades ta en torsk på
fluga. Torsken höll 40 cm. Vi sov i Bertils husbil. Efter en kylslagen natt (Bertil hade glömt sätta på värmen) så började
vi fiska igen strax innan kl 6. Dagsfisket gav ingenting. Jag såg en öring som var uppe det var allt. Lågt vattenstånd och
frånlandsvind.
25/8
Efter att ha jobbat klart i Laholm drog jag till Stensån. Var på plats kl 14.30. Fortfarande högt vattenstånd och bra ström.
!4,2 gr i vattnet och 17 gr i luften. Solsken och frisk väst vind. Började med sjunk 2 och en Riviera copper Devil tub.
Hade inte ens fiskat i 5 min när jag fick ett kraftigt hugg. I majestätisk takt drog fisken uppströms. Visade sig en gång i
ytan. En blank slank fisk i 3-4 kg klassen. Mest troligt en lax. Tyvärr slåppte den efter ca 30 sekunder. Sen fiskade vi 3
som var på plats träget. De andra två lämnade 17.40 och hann inte mer än upp till sina bilar när det blev ett laxsteg. Jag
lyckades kroka en och samtidigt som jag fightades med den så hoppade 2 andra laxar . Efter en 5 min kamp landade jag
en blank fin laxgrilse på 2,4 kg. Min andra lax genom tiderna som jag fångat i Stensån. Den tog en Riviera originaltub.
Härlig känsla att få åka hem med en lax.
19/8
Jag hämtade Per-Arne och Janos kl 11 sen drog vi till Stensån med en mellanlandning på Tejes i Våxtorp där vi åt en god
hamburgare. När vi kom till Båstad såg vi att det var högt vattenstånd. Bara topparna på några enstaka stenar i forsen
efter bron syntes. Vattnet var nyponfärgat och det flöt en hel del löv och smågrenar i vattnet pga av den friska Sv-V
vinden. Vattentempen var 14,6 grader. Jag passade på att inviga min nya Denver actioncam denna fisketur.
Förvånansvärt bra kvalitet på filmen för de 499 kr kameran kostade på ICA Maxi i Hässleholm. Det var mycket fiskare
vid ån. Som mest avr vi 8 st flugfiskare på mynningssträckan. fisketrycket efter den torra äckligt heta sommaren är mao
stort. Kl 14.40 drog P-A på en fin 2kg´s havsöring som fick följa med hem. Den nappade på en Riviera Copper Devil
tub. 10 min senare fick jag en liten öring på knappt 30 cm på en Riviera original (teardrop) tub. janos fick dessvärre inet
denna dag. Kl 19 åkte vi hem utan att ha fått mer.
5/8
Per-Arne hämtade mig kl 14.30.Sen åkte vi till Stensån. Janos var redan på plats när vi kom ut. Han och Fredrik hade
fiskat sen morgonen utan napp. Fredrik var och vilade hos sin moster. Vattenståndet var helt ok med en skaplig ström
utåt. Vattentemp 18,5 gr och lufttempen var 22 gr. en frisk Västlig vind blåste. Läge för fisk mao. Vi fiskade fram till
00.30 med en grillpaus vid 22.30. Vi tappade vars en havsöring/lax och jag hade dessutom 4 hugg.Alla på tubfluga. Vi
försov oss en timme på morgonen och kom inte upp förrän kl 04.30. Kl 05.20 högg det på min tubfluga Black Doctor. 5
min senare landade jag en regnbåge på 1,2 kg. Per-Arne fick en havsöring som fick simma tillbaka strax efteråt. Vi
fiskade till kl 08 utan att känna mer sen åkte vi hem.
19/7
Jag hämtade Janos och Per-Arne kl 17 för en tur till Laxvik.Nytt ställe för oss alla 3. Den 30 gradiga otrevliga värmen
bidrog till att det blev trögfiskat. Vi fiskade i Fågelviken på de sydliga klipporna. Janos började med att halka och kasa
ner i vattnet efter 10 min fiske. Tur det inte var 5 grader varmt ute. Lågt vattenstånd och en svag NV vind när vi anlände.
Efterhand la sig vinden nästan helt. Vi provade med både drag och fluga . Jag tappade en liten öring kl 21.40 och 1,5
timme senare tog Janos 2 st skrubbor på P-A´s favoritfluga för Stensån. Härligt att kunna stå ute när temperaturen sjönk
till strax under 20 grader. Flugfiske i shorts tillhör inte vanligheterna. En mycket trevlig kväll trots det dåliga fisket.

27/6-5/7
Mikael och jag kom iväg kl 18.15. Första rasten 2 timmar senare vid Risbro där vi nästan alltid brukat rasta. På Shell
utanför Mariestad blev nästa stopp där vi åt pulled pork hamburgare som var helt ok. Snabb rökpaus och byte av förare i
Filipstad. Nästa byte gjordes på vår vanliga rastplats vid Kottjärn eller Knottjärn som vi kallar det.Tankning och hämta
nyckel i Malung. Kl 02.50 anlände vi Nymon. Vi hann knappt få in grejorna i huset förrän det började regna. Sängdax kl
05 efter några whisky och groggar. Kl 09 löste vi fiskekort på fiskecampen sen gav vi oss upp till bron i Stöa. Fisket var
trögt troligen pga lågtrycket var på ingång så det blev korta förmiddagspass både lördag och söndag för sen regnade det
på eftermiddagarna och kvällarna. Även måndag förmiddag kom det regn. Älven hade nu stigit mellan 2-3 dm och fisken
stod och tjurade vid botten. Vi lurade ett fåtal harr på torrfluga och lite fler på förtyngd nymf. På måndagseftermiddagen
anlöt brorsan,farsan och Lars. Det blev en härlig fiskekväll tillsammans med Värmlands-Pelle. Kaffekas på kokekaffe
kokat på min nya kaffekittel blev det också. Tyvärr sjönk älven inte mycket under veckan så det förblev trögfiskat.
Brorsan fick några öringar i matstorlek och Lars tog några lika stora harrar. Tråkigt fiske men det blev ändå rolig
fiskevecka i kul sällskap. Lars åkte hem fredag morgon och vi andra lämnade Nymon på lördagen kl 05.20. resan hem
gick jättebra och vi var hemma i Tyringe kl 13.50. Vi an bara konstatera att vi ännu ett år hade otur med vädret. När skall
det vända?
14/6 (inget fiske)
2 veckor kvar till första fiskepasset i Görälven/Ljöra. Längtar verkligen efter torrflugefiske nu. Mina och brorsans
Visionvadare som vi haft i 3 säsonger började läcka i sömmarna nästan samtidigt. Tyder på att materialet inte är ok för
man kan tycka att de skall hålla längre i förhållande till vad dom kostar. Nu håller vi på att lägga i sömmarna med liqisol
så vadarna varar denna säsongen ut i alla fall. Om det är möjligt kommer jag att uppdatera några gånger under
fiskeveckan annars får det bli en rejälare uppdatering med bilder när jag kommer hem. Trevlig Midsommar alla läsare
9/6
Jag och Janos tog ett kvällsfiske på abborre i IBE-sjön. Började fiska ca 18.30. Trögt fiske med endast några mindre
matabborrar som resultat. Kl 20 började det hugga bättre och medelvikten var större. Jag tog med 10 st hem och Janos 7
st. Medelvikt ca 3 hg .Största abborren vägde ca 5 hg. Vi fick borrarna på spinnare. Vi åkte hem igen kl 21.
22/5
På väg till kundbesök i Kävlinge stannade jag till i Barsebäck för att se om det fanns horngäddor kvar. Laddade med
Jannes röda loppa. Hade fiskkontakt direkt. Efter en knapp timmes fiske la jag av. Fiskkontakt i nästan varje kast. Behöll
4 st.
18/5
Janos hämtade mig kl 05.00 sen drog vi till Stensån mellersta för fiske i Dönardalen.
Fint väder när vi kom fram.Sol och lite dimmor som lättade. Rätt högt vattenstånd som ändå sjunkit 2 dm sen 2 dagar
innan. 12 grader i vattnet och 14 i luften. Vi fiskade oss uppströms en bit. Där såg Janos en liten öring som vakade.janos
stannade kvar vid sumpmarksstigen. Jag vandrade uppåt över ängen till mitt favoritställe. Där tog jag fikapaus. Under
fikan visade sig en lax på ca 6-7 kg 2 ggr. jag satt en stund och lurade på hur jag skulle kunna presentera flugan .Väldigt
svårt läge och svårvadat. Lyckades ta mig ut och få ut flugan. 3 kastet kom laxen efter flugan men tyvärr vände den
precis innan jag var tvungen att lyfta den ur vattnet. Vi såg nägra öringar vaka . Förmodligen så var dom uppe och plocka
mayflies och strömsländor som kläckte denna dag. Vi åkte hem kl 12.20
1-2/5
Årets vårfisketräff avhölls på Tommy Svenssons Ekdala. Vi hade fint men kyligt väder och fisket lyfte aldrig förrän
framåt lunch på fredagen. Jag började med att tappa 2 st bågar i poolen Sonen. Bågarna drog av mina tafsar på stenarna
som ligger ivattnet. Billy tappade en båge i poolen Morsan och hade några hugg. Finaste fisken som togs på
torsdagskvällen togas av Martin. En 3+ silvrig skönhet. Efter fisket på kvällen blev det grillning. Peter hade varit snäll
och gjort alla inköpen. Tack Peter. Vi grillade entrecote och till detta åt vi sallad och potatisgratäng. Jag fick dessvärre
inte sovit mycket på natten för jag drabbades av frossa och mådde kasst. Dessbättre släppte det och inga andra
sjukdomssymptom dök upp. Kl 06.00 startade vi fisket igen. Jag började med att tappa ytterliggaren en båge som drog av
tafsen mot en sten i poolen syrran. Jag spräckte nollan i påasset efteråt i poolen dottern. En ADHD-båge på ca 1,7 kg.
Flugor i oranget var de som gick bäst denna fisketur. Mitt lager av Saraflugor i vitt/orange tog slut. Kunde nog haft 1015 sådana extra för dom hade gått åt. Jag tappade dessvärre en riktig pjäs på 4-5 kg i Skogspoolen innan lunch. I samma
pool tog jag senare på en helorange dognobbler variant 2 st varav jag behöll den ena som vägde knappt 2,5 kg. Peter
Björklund var nog den mest lyckosamma fiskaren denna gång med 5 fångade bågar varav den största på 3,6 kg. Om man
skall summera fisketuren så blev den lyckad som vanligt. Trots lågt vattenstånd som gav svagare strömning i den nya
strömmen samt lite problem med gröna slibbiga alger på kvällsfisket får man ge Tommy en elog för allt arbete han lagt
ner. Strömmen s pooler är omväxlande och alla från nybörjare till experter kan hitta platser att fiska på. När kanterna satt
sig och fått växtlighet och han kan köra med 2 pumpar så blir det mer fart i vattnet. Jag var väldigt nöjd med att se pågen

(Billy) verkligen anta utmaningen med flugspö. Han använde inte kastspöt alls. På slutet kunde man se att kasttekniken
började sitta där . Grovt uppskattat fångade vi ca 20 bågar.
21/4
Jag drog till Dönardalen för att fiska lax. Anlände kl 05.15. Fin vattenföring och 10,1 gr i vattnet. Sol de första timmarna
sen mulnade det på.Fiskade av nästan hela sträckan från övre fiskegränsen ner till Åstarps bro. Fiskade både med fluga
och Vibrax-spinnare. Hade en efterföljande fisk det var allt. En härlig tur i alla fall. Dönardalen är fantastiskt vacker nu
när träden börjar slå ut. Det kläckte mayflies och strömsländor men jag såg inga vak.
19/4
Jocke åkte med mig till Stensån. Vi anlände kl 05.30. Mycket bra vattenföring och 8,3 gr i vattnet. Svag ostlig vind och
solsken. Perfekta förhålanden. Dessvärre tyckte inte laxen och öringen det för på hela förmiddagens fiske blev det bara
en skrubba och det var Jocke som tog den.
10/4
Första fiskedagen på Mön som skulle visa sig bli den enda för mig. Vi började fiska nedanför stugan (ligger på pealen 1)
på Råbylillestrand kl 07.00. 6,7 gr i vattnet, sv-måttlig NV vind vxl molnighet. Liet grumligt i vattnet på morgonen. Jag
började med att få en öring på 45 cm direkt kl 07.05. Den tog min RL Fattiggris i laxrosa.Martin tog 2 stycken och behöll
en fin öring på 1,4 kg. På sen eftermiddagen och kvällen vände vinden till svag sydlig. Tony lyckades bäst detta passet
men det var bara mindre blänkare han fick. Tror han tog 6 st. Jag hade troligen fått en flik av skjortan in i blixtlåsen på
vadarna och helt osannolikt hade min "vattentäta" mobilplastficka hängt precis där vattnet rann in. En svets i kanten på
fickan hade gått upp och vattnet rann in. Min Xperie var ett minne blott.På kvällen lånade jag en mobil och ringde jag
hem och skulle höra hur det gått på frugans läkarbesök. Billy svarade och sa att Irene var på akuten med uppsvullet ben.
Läkaren misstänkte en blodpropp. Med oro i kroppen berättade jag att jag tänkte avbryta resa och åka hem på fredagen.
Min förstående far följde med hem och vi tog lite av de andras packning med hem så de skulle kunna stanna kvar. Mina
supersnälla fiskekompisar tog sen ett beslut att jag och farsan bara behövde betala för den tid vi var på plats i stugan.
Stort tack för vänligheten. Dessbättre för min fru konstaterades det på fredagens röntgen att det inte var en propp.
30/3
Janos hämtade mig kl 13.30 sen åkte vi och Janos bror Bertil till Vegeå. Soligt, nv bris och 15 grader varmt. Väldigt lågt
vattenstånd när vi kom fram. 8,2 grader i vattnet. Jag började med en svart Wolly Bugger och hade fisk på i första
utlägget men misslyckades med krokningen så fisken släppte efter 5 sekunder. Janos vadade också ut från båtslipen. Jag
fiskade mig nerströms till betongfundamentet utan fler känn. Vandrade sedan upp till tredje sista bryggan innan vassen
och där fick jag en något mager öring på 51 cm som fick återvända. Bertil hade inte kännt något. Efter en stund gick jag
ner till bilen för att ta en kopp kaffe. Janos hade tagit 2 st och tappat 2. Han behöll en halvblank på 61 cm som också tog
en svart Wolly Bugger. Vattnet steg något fram tills vi avslutade fisket kl 17.45.
23/3 (inget fiske)
Inget fiske denna helg då jag inte kände för det. Vad är det som händer kan man undra? Ja jag kan bara konstatera att jag
är rätt långt nere i skiten nu känns det som. Något är det som inte stämmer då man bommar en fiskehelg mitt i säsongen
och dessutom inte åker och kollar på säsongens hetaste derbymatch i kvalserien. Jag längtar just nu våldsamt efter
fiskeresan till Mön för att där kanske kunna släppa tankarna på allt skit som hänt de 5 senaste månaderna. Nästa vecka är
det kurs i Malmö hela veckan. Får väl se hur man lyckas kämpa sig igenom det. Tanken på Elias (barn.barnet)
flugbindningen och mina promenader är just nu de tillfällen då det strömmar lite positivt genom hjärnan. Nästan allt
annat känns skit. Har jag en depression?? Kanske är det så. Hade man bott i USA hade man gått till en shrink. Nu skiner
solen så då skall jag ta en promenad.
17/3
Jocke hämtade mig kl 05.10. Det var meningen att Janos och Bertil skulle åka ihop men Bertil hakade inte på. Vi åkte till
Vegeå. Det hade stormat dagen innan från väst och det blåste rätt friskt även denna dag. Vi började fiska kl 06.20.
Vattenståndet mycket högt. Vattentemp 5,6 grader. Bra siktdjup. Ibland bra ström utåt och ibland svag ström uppåt.Vi
fiskade av nedre delen men fram till ca kl 11 hade ingen kännt något. Jag och Jocke gick upp överst på sträckan vid
järnvägsbron. Hade bara kastat 3 kast när det äntligen bet på. Efter en kort kamp landade jag en blank havsöring på 42
cm . Den nappade på en svart wolly Bugger. Jocke hade 2 hugg här uppe också.
Kl 12.15 begav vi oss hemåt efter en rätt kylslagen fisketur.
10/3
Idag fick jag åka själv. Kom iväg kl 05.00. När jag kom fram började det ljusna. Det var 3 grader i luften, måttlig sydlig
vind, 4,3 grader i vattnet och något lågt vattenstånd. Dagen innan blåste det frisk västlig vind som tryckte in vatten i ån.
Vattenståndet var då ca 3 dm högre och fisket på nedersta sträckan var kanon. 3 fiskare fångade ca 25 öringar. Den enda
som behölls var en praktfisk på 3,1 kg som togs av Peter Pettersson. Det togs även en blank fisk på ca 5 kg. Såg en bild

av den men det var lite solblänk så jag såg inte så tydligt men det verkade till att vara en feting. Mitt fiske då? Ja jag
började kl 06.30 med att fiska av vadningssträckan längst ner i ån 2 ggr med fika imellan. Fiskade med en Brun Wolly
Worm. Inte ett känn. Blåsten var lite kall men solen började värma något. Fisket fortsatte på en av de nedersta bryggorna.
Kl 08.15 nappade en liten 43 cm vild öring som hoppade flera gånger. Öringen nappade på en Vegeå Karamell special.
Efter ett snack med Peter Pettersson och Affe drog jag uppströms till första vassen där jag fick börja med att hjälpa en
fiskare från Hyllinge att håva en 4 kg halvblank besa. 10 min senare närmre bestämt kl 10.15 fick jag en 43 cm´s öring
till. Väntan på nästa hugg blev kort. 10 min efter förra fisken fick jag en öringabesa på 55 cm. De två sista även dom på
Karamellen. Träffade Tony och Peter Forsén vid parkeringen och snackade en stund med dom.
1/3
Premiärdagen började med att jag blev uppringd av Janos som ställt väckningen fel. Han blev dock klar i rekordfart.
Hans bror Bertil skulle köra denna dag så dom hämtade mig kl 04.50. Vart skulle vi åka? Vi bestämde oss 200 m innan
Förmedlingscentralen. Det blev Vegeå. Kl 05.45 stod vi vid bryggorna och gjorde iordning våra flugspö. Sen blev det
korvgrillning, Jäger och kaffegör. Vattnet var rätt högt med en lagom ström. Siktdjupet var ca 20 cm och det ända som
störde lite denna dag. Vattentemp 5,2 grader. Jag fiskade hela dagen med min Vegeå Karamell Special. Bertil och Janos
provade även lite spinnfiske. Jag och Janos hade vars ett hugg mellan kl 08.30 och 08.45 det var allt denna dag. Det var
ca 20 st sportfiskare på plats denna dag. När vi åkte hem kl 14 hade det bara fångats en öring på ca 1,5 kg. Kul att träffa
Lasse Forsen, Affe,Tånga Kalle,Rune,Peter och alla andra Vegeåfiskare. Nu ser jag framåt till nästa fisketillfälle.
Förhoppningsvis redan nästa helg.
26/2 (inget fiske)
Då är det inte många dagar kvar till öringpremiären. I år blir det fiske i Vegeå. Det är väldigt gott om vatten i åarna.
Tjälen har släppt och våren är här. Det skall bli så skönt att säsongen sätter igång igen.
26/1 (inget fiske)
Precis som förra året kom vintern efter första flugfisketuren. Dock har det inte varit så kallt som 2013. Just nu håller jag
på att binda upp en del räk&fiskyngelimitationer för havsöringfisket. Säsongskort för vegeå är inköpt och i veckan skall
jag köpa ett säsongskort för Stensån. Premiären 1 mars skall jag förmodligen fiska i Vegeå om nu inte det är högvatten
och grumligt för då blir det Stensån. Läste att det var tävlingspremiär på Hjärtasjön vid Lönsboda idag men jag hade
ingen lust. Att tävla utan motivation är inget vidare så dagen tillbringas vid städet och datorn.
3/1 -2014 Top
Så blev det äntligen öringpremiär. Janos hämtade mig kl 06.50. Kl 08.00 var vi framme i Barsebäck där brodern,Lars och
Fredrik anslöt. Vi började fiska norr om hamnen. Jag började strax efter pirarmen och hade bara fiskat 15 min när den
första öringen nappade på min nykomponerade Fattiggris. Fisken högg rätt nära och kampen blev kort. Fisken höll ca 40
cm och returnerades med den sedvanliga pussen på nosen. Klockan var då 08.50. Det var lite sol mellan molnen, måttlig
sydvind och rätt högt vattenstånd. Vattentempen var 5,3 grader. Efter en fika gick jag,Fredrik och Janos runt udden och
började fiska precis efter vassen. Där hade vi sällskap av 3 andra fiskare som kört från Kungsbacka för att fiska. Även på
denna plats skulle Fattiggrisen leverera efter en kort stund. Kl 10.10 drog det till igen och denna fisken gav en bättre
kamp med ett rejält hopp och några rusningar. Öringen höll prick 50 cm och var en riktig skönhet. I magen fanns en
märla och 2 små spigg. Köttet var läckert rött. Brorsan var den enda av de andra som fick fisk. han tog en öring på 40
cm . Fredrik hade ett hugg. Kl 13.00 gav vi upp och åkte hem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/12 (inget fiske)
Dan för doppardan . Fiskeåret som gick var ok men inte mer. Tyvärr satte en långvarig torka stopp för mycket av fisket i
Stensån. Det var lågt vattenstånd redan 1 mars. Nästa år blir det troligen säsongskort i Vegeå och Stensån. Som
väderläget är nu blir det inget pimpelfiske på ett tag . Den 2 januari blir det troligen havsöringfiske. 2014 blir det
öring&harrfiske i Görälven. Känns härligt att återvända dit där jag har så många fina minnen med familjen. Vi checkar in
på Nymon den 28/6. I april blir det en tur till Mön mellan den 9-13. det blir alltså en vårtur istället för en hösttur detta år.
Vill önska mina dagboksläsare en riktigt God Jul och Gott Nytt År
20/11 (inget fiske)
Årets öringsäsong fick ett bra vårfiske när det gäller antal fångade öringar. Inga direkt stora och inga besor. Sommar och
höstfisket var en katastrof pga den äckligt långa varma perioden som vi fortfarande lider av.Många brunnar sinar och en
hel del sjöar och åar har katastrofalt lågt vattenstånd. Nästa år blir det en Mön tur i april istället för på hösten
Här kommer 12 års sammanfattning.
2002 Antal fisketillfällen: 5 Fångade öringar: 3 Behållna: 0 Största behållna:
2003 Antal fisketillfällen: 7 Fångade öringar: 4 Behållna: 2 Största behållna: 0,8 kg
2004 Antal fisketillfällen: 8 Fångade öringar: 15 Behållna: 4 Största behållna: 1,8 kg

2005 Antal fisketillfällen: 8
2006 Antal fisketillfällen: 8
2007 Antal fisketillfällen: 9
2008 Antal fisketillfällen: 18
2009 Antal fisketillfällen: 15
2010 Antal fisketillfällen: 14
2011 Antal fisketillfällen: 20
2012 Antal fisketillfällen: 25
2013 Antal fisketillfällen: 18

Fångade öringar: 7
Fångade öringar: 10
Fångade öringar: 6
Fångade öringar: 22
Fångade öringar: 8
Fångade öringar: 11
Fångade öringar: 18
Fångade öringar: 23
Fångade öringar: 26

Behållna: 3
Behållna: 0
Behållna: 3
Behållna: 7
Behållna: 4
Behållna: 1
Behållna: 8
Behållna: 7
Behållna: 3

Största behållna: 2,0 kg
Största behållna: 0
Största behållna: 1,2 kg
Största behållna: 3,9 kg
Största behållna: 1,8 kg
Största behållna: 1,2 kg
Största behållna: 2,8 kg
Största behållna 2,5 kg
Största behållna 1,5kg

Tot Antal fisketillfällen:155 Fångade öringar: 153 Behållna: 42 Största behållna: 3,9 kg
Anm: 1 havsöring 2011 och 1 2012 var laxar.
0,99 öringar fångade /fisketillfälle. 0,27 öringar/laaxar behållna/fisketillfälle
19/11
För en vecka sedan gick min mentor och vän Göran Furenbratt bort. Han fick en stor stroke efter en
ljumskbrocksoperation och avled. Trots allt var det kanske bäst så istället för att han skulle bli ett kolli som inte kunnat
göra någonting. Jag var på väg hem från jobb när mobilen ringde.Jag såg att det var Göran så jag svarade som jag alltid
gjort "Hej Kapten" och då brukade Göran alltid säga "Du" och sen var snacket igång. Så blev inte detta samtalet för det
var hans sambo Margareta som meddelade att Göran gått bort.
Göran var väldigt rak i sitt sätt men väldigt trevlig och en fin medmänniska med stor humor.Göran blev min mentor
inom pimpelfiske.Jag hade pratat sporadiskt med Göran fram till DM den 2 februari 2003 där vi fick bra kontakt. Efter
det lärde han upp mig och jag har sen dess ständigt förkovrat mig och blivit en bättre pimpelfiskare. Göran var dessutom
tjuvfiskarnas och hundägarna som gick med lösa hundar stora skräck. Göran kämpade för att fisket i Stensån skulle gå
rätt till och att alla hundar skulle hållas kopplade. Göran skämde bort oss sportfiskare med att komma ner tidigt på
morgonen och sälja fiskekort till oss om vi inte köpt säsongskort. Det blev då mycket snack och många goa skratt..
Stensån och pimpelsjöarna blir aldrig mer sig likt. Du saknas mig. En gång ses vi igen på nån sjö hos Sankte Per och
byter erfarenheter
Vila i frid min Mentor och vän

26/10
Vi var både trötta och besvikna över gårdagens händelser så vi sov lite längre på morgonen.Vi vaknade 05.45 av att
ambulansen och polisen körde förbi med sirenerna på. Det visade sig att en bil kraschat mot ett träd och någon/några
hade dött.Nåja vi åkte till Brunhoved för att fiska. Måttlig SV-vind och växlande molninghet hela dagen. Lika trögfiskat
som de andra dagarna. Janos fiskade knappt alls .Han var så jäkla besviken och deppad över hans fiskegrejor som blev
stulna. Han liksom Tony och farsan nollade idag. Jag hade ett hugg och tog en liten fin blänkare på 38 cm som gick
tillbaka. Lars tog en fin öring på 1,7 kg och släppte tillbaka en som var för liten. En dansk fiskare tog en praktöring på
2,5 kg. Inget fiske imorgon då vi måste åka till polisen i Nästved innan vi åker hem. Väldigt trögfiskat alla dagarna men
vi har roligt i varandras sällskap.
25/10
Fiske vid Pomplerenden. Vi anlände ca 06.45 och då var det mörkt. Ner för den branta trappan, lite traditionell
gammeldansk och sen började vi fiska. I princip vindstilla och stigande vattenstånd fram till middag. Brorsan som gav
sig ut på vandring såg en fisk och hade ett hugg. Annars var det helt dött hela dagen. Efter lunch började det blåsa från
sydost och vinden ökade så kl 16 bröt vi upp. När vi kom upp för trappan såg vi att nån jävla ligist knackat bakrutan på
min bil och stulit en hel del fiskegrejor för Janos och och ett spö för mig. GPSén och ett flugspö som var mina fanns
kvar. Man blir så jäkla trött på dagens tjuvsamhälle. Vi fick hjälp av 2 danskar att tejpa upp en presseningsbit för
ruthålet. Nu dricker vi på.
24/10
Vi kom iväg lite sent från Möllan så vi anlände Brunhoved kl 07.30
Det blåste en fisk till hård v'stvind som senare drog upp mot nordväst.
Jag var snabbast klar och började fiska med Calles Alf-räka och jag hade fiskkänning efter 10 min fiske. Lite senare satte
jag tyvärr flugan. Brorsan hade lite bättre tur och tog en liten öring kl 08.45 och en kl 10.Bägge fick gå tillbaka.jag tog
en 2 km´s promenad efter fikapausen. Gick mot Pemlerenden. Kl 14 hade vi alla fått nog av blåsten så vi körde till
Pomlerenden. Där var vattnet mjölkigt men vi hade några efterföljare men dom nappade inte.Kl 17 gav vi upp. Imorgon
väntar bättre väder så då blir det Pomlerenden direkt.

Värt att nämnas är att Janos blev dagens badpojke då han ofrivilligt provade på ryggsim.
21/10 (inget fiske)
Då är det nära till vår havsöringtur till danska Mön. Packningen är nästan klar.Flugasken laddad med bra
flugor.Väderprognosen skvallra om bra fiskeväder och en fiskerapport från fiskeguiden Ken Sörensen berättar om bra
fiske. Temperaturen inombords är hög och längtan efter flugfiske stor.Frågan är nu om det blir en
Vaskebjörn,Kobberbasse eller kanse en Spoonfly som blir resans bästa fluga. Nåja vi är ett gott gäng så skulle vi bli utan
fisk blir vi inte allt för deprimerade. Om nu internetuppkopplingen i stugan fungerar blir det kanske rapporter här både
torsdag,fredag och lördag. Sen kommer en sammanställning över säsongens havsöringfiske.
3-4/10
Årets sista regnbågefiske blev i samband med kundevenemanget i Ulvberga. Väldigt lågt vattenstånd., har aldrig sett så
lågt där uppe.I den stora dammen var det 50 cm lägre än förra året. När man ser bilder från andra sjöar,åar och dammar
så ser man att det är nära en katastrof. Det kan innebära stora skador på fiskbestånd och en ökad vass och sjögrästillväxt.
Nu behövs det ordentliga mängder regn innan vintern så man hoppas att ett gigantiskt lågtryck kommer in så det regnar 1
vecka i sträck nu. Åter till fisket. Bosse B tog ett par granna bågar på kvällen som han behöll. Jag fick 2 abborrar och 2
stora kräftor. Fisket på fredagen blev trögt på morgonen och förmiddagen för det var 2-3 minusgrader på natten. Efter
lunch började det nappa lite bättre. Sammanlagt fångades det 22 regnbågar som tillsammans vägde 32 kg. de som gått i
dammarna under sommaren var mgra och smala tack varae värmen. Den största bågen vägde knappt 2,6 kg. Alla bågarna
var jättefina i fenorna och kämpade väl. Nu laddar jag batterierna till Mönresan om 3 veckor.. Då skall detta årets
havsöringsäsong avslutas.
27/9
Årets sista havsöringtur på svenskt vatten började kl 05.10 då jag hämtade Jimmy H och Janos . Färdmålet var utvälinge.
När vi kom dit var det fortfarande mörkt och det blåste en svag ostvind. + 3gr i luften. Hemma var det frost för 3 natten i
rad. Första passet gav mig en liten öring på 35 cm som bet på en Magnus. Jag ,Janos och Lars fiskade mest ute vid
vegetationsbältet precis innan Själrönnen.Jimmy han fiskade sig bort på inre sandbanken nästan ända fram till
Häljaröd .Efter första passet ökade vinden och vred över till nordligt. Det kändes att det är höst. Vindriktningen
påverkade nog fisket också för vi såg enstaka öringar och hade hugg men det var sååå försiktigt. Jag var tom inne i
åmynningen men inte ens en abborre ville hugga. När kl var 12.30 gav vi upp. Då hade vi alla fått fisk. Jimmy hade tom
tagit 2 st men alla simmar kvar. Nu väntar Ulvbergafiske i slutet av nästa vecka sen är det uppladdning inför Mönresan
tredje veckan i oktober
23/9
Troligtvis blev detta säsongsavslutningen i Stensån. Lågt vattenstånd, 12,8 gr i vattnet, måttlig NV vond som senare blev
frisk från Väst. Havsvattenståndet i höjande. Muligt direkt på morgonen senare soligt. Vi började fiska kl 06.20. Janos
började med Fredriks favoritfluga som visat sig vara en riktig killer på skrubba. Janos fick totalt 5 fina skrubbor på denna
fluga i dag. Han fick även en havsöring kl 08.00 men den var tyvärr 2 cm för kort. Kl 10 drog vi oss uppåt i ån. Jag var
ända uppe vid utloppet från Öresjö för där finns det ett par fina pooler. Jäkligt att ta sig dit bara. Inte en fisk jag såg eller
kände så jag gick tillbaka till mynningen. Där såg jag en vakande öring direkt och kl 11.45 fick jag en 43à som tog en
röd GP på dubbelkrok stl 10. 20 min senare nappade det igen och då var det en helvild öringhane på 47 cm som vägde
1350 gr. En mycket rolig kamp. Vi slutade fiska strax efter kl 13.
20/9
Kompisträffen i Norrefors blev som vanligt väldigt lyckad. God mat och dricka på kvällen följdes av en dags kanonfiske
trots det mycket låga vattenståndet. Det var strålande solsken och ca 15 grader varmt under stora delar av dagen. Redan
på kvällen när vi tog vår promenad längs ån såg vi att det fanns sjukt mycket fisk i både dammar och i ån. Jag fick börja i
ån på morgonen och hade flugan Vitingen på tafsen. Det gick inte lång tid förrän första fiskan var på. Ingen bjässe men
det var bra fart i den. Den vägde 1,8 kg. Strax efter tog jag en på 2,1 kg på samma fluga. Sen gick jag över till att prova
mitt Nya Zeeländska tackel på mitt Vision Nite klass 4. Där hade jag en stor Streaking caddis med en eftersläpande liten
harörenymf. Inom 10 min hade jag fått på bägge flugorna. Nästa pass i lilla dammen blev trögare. Överlag var lilla
dammen den som fiskade sämst denna dag. Jag fick en på en liten gul guldskallad montana. Tredje passet i blev det fiske
i ån igen. Nu var det trögare.Man såg mycket fisk i nästan alla poolerna men ibland undrade man om det kanske var för
mycket fisk för dom verkade lägga den mesta energin på att jaga bort varandra för att få ett revir. Jag bytte mycket flugor
och när jag provade min nya Fritzafluga i limegrönt och vit så small det på i andra kastet. En fin fisk på 3,48 kg som gav
en riktigt härlig kamp. Min sista fisk tog jag på kraftverksrakan ovanför björken. Jag gick och prickkastade med
harörenymf. Mycket spännande fiske. Den som tog flest denna dag var Magnus J. Han tog 17 st de flesta på masken i
olika färger. den största tog Jonas S och den vägde 4,3 kg. Bästa fluga? Ja denna dag funkade nästan allt. Vi fick på
Spoonfly,maskar,nymfer,zonkers.
Härlig träff med grabbarna
15/9 (Inget fiske)

Då var havsöringsäsongen slut från Kullaberg och söderöver. Ännu återstår 2 veckor från Kullaberg och norröver.
Närmast väntar fiske i Norrefors kommande fredag med höstgänget. Det är alltid trevliga tillställningar. Tyvärr har
torkan efter den otäcka sommarvärmen gjort att det är väldigt lågt vattenstånd i ån vilket är tråkigt. Fisken har av samma
orsak inte växt som den skall då den matstrejkar vid vattentemperaturer över 20 grader. Det finns en positiv grej det är att
vattentemperaturen har sjunkit rejält de sista veckorna. Det känns som om det kan bli läge för nymf och torrflugefiske.
Något jag använt väldigt lite däruppe. Funderar på att släppa det där med att bara fiska med säkra kort utan gå lös med
nymfer och torrisar.
13/9
Nytt fredagsfiske. Knappt något regn sen förra fredagen så det blev Utvälinge igen. Denna dimmiga morgon hämtade
Jimmy Håkansson mig och Janos och vi var i Utvälinge kl 05.15. Där mötte Lars upp.Dimmigt,mörkt,vindstilla och 8 gr
varmt. Vattenståndet var normalt men i sjunkande.Det var besvärligt att vada omkring i dimman. Första fiskepasset gick
åt att gå vilse. Ända tills jag kom till att tänka på att jag hade navigator i mobi. Då hittade Janos,Lars och Jimmy miglen
sen hittade jag och Janos tillbaka till Sandön. Jimmy och Lars hade hittat ut till gräs och tånglinjen på utsidan och fått
vars 2 små öringar som fått gå tillbaka. Efter kaffepausen gick jag och Janos ut igen beslutan att hitta Själrönnen. Efter
en stund gav Janos upp men jag letade vidare och lyckade hitta ön. Jag började fiska insidan utan känn Sen hittade jag
gräslinjen på utsidan och hade hugg nästan med detsamma. Såg en fisk (troligen lax) hoppa 2 ggr. Kunde nog väga ca
3-4 kg. Efter en stund sprack dimman upp och solen lyste igenom. då hittade Janos.Lars och Jimmy mig. Lars och Jimmy
hade fiskkontakt direkt. Kl 09.15 blir ett magiskt klockslag denna fredag den 13. Då fångar Janos sin första kustfångade
havsöring någonsin. Efter en krånglig kamp där han trodde fisken slitigt sig landade han en öring på prick 45 cm och 900
gr. Det var en mycket lycklig fångsman som genast fick ett bättre självförtroende. Jag fick efter det 2 små öringar som
returnerades.
6/9
Ledig fredag för havsöringfiske. Jag hämtade Janos kl 04.15. Vi åkte till Utvälinge. Berra blev tvungen att måla och
brorsan skulle ha besök av sotaren. Lars anlände kl 7. Lågt vattenstånd fast i höjande. Vinden var svag SO till en början
men ökade till frisk. Soligt väder. Vattentempen kl 12 var 18,3 grader. Vi började fiska kl 06.40. Började vid
sandrevlarna innan Själrönnen. Inga känn .Vandrade bort till musselbankarna strax innan Själrönnen. Hade fiskat i 10
min när det plaskar till ca 15 m bakom mig. en fin öring var uppe och visade sig. Tyvärr var det motvind så jag fick flytta
lite på mig. När jag kom i rätt läge så hände det på tredje kastet. Havsöringen högg men tyvärr missade jag krokningen.
Hade den på i 10-15 sekunder. En grann fisk på ca 2 kg. Efter det fikade vi. Jag återvände ut till Själrönnen och började
fiska mig tillbaka mot snadrevlarna. efter en liten bit fick jag en havsöring på min nya räkimitation med 3D shrimp shell.
Öringen höll bara 30 cm så den fick gå tillbaka. Janos hade inte haft några känn. Jag fortsatte mot hamnen i Häljaröd
dock utan att känna något. Ny fikapaus. Jag bytade till en Kobberbasse. Nu skulle det fiskas på yttersidan. Vi vadade ut
mot där sandbottnen slutar och öringbottnen tar vid. Fem i tio kom öringstimmet. Lars tog 4 st varav han behöll en på ca
2kg. Jag tog 3 st som höll ca 40 cm som fick gå tillbaka. Vi hade dessutom flertalet hugg. Janos kände ingenting. Det vill
sig inte för honom. Ny fikapaus. janos var nu trött på det så han la ner fisket. Jag och Lars fortsatte på yttersidan fast
närmre Vegeåns mynning. Lars rollade på skoj ut flugan i ett litet tångbeklätt område med knädjupt vatten. där fick han
på en fin öring men den släppte tyvärr. Fisket fortsatte längre ut och där hade jag ett hugg. Kl 12.30 gav vi upp.
30/8 (inget fiske)
Denna helgen går åt till flugbindning+lite annat hemarbete. Om en vecka börjar höstfisket efter havsöring . Dessvärre är
det fortfarande katastrofalt lågt vatten i vattendragen. Dom som tycker det har regnat mycket under våren och sommaren
kan åka ut och kolla i naturen. Medan dom legat och förbättrat sin bränna har naturen torkat ut. Stora delar av lax och
havsöringarna som kläcktes i våras är troligen döda pga av torkan. Kommer det inte vatten går kanske årets lek åt helvete
också. Bara att be om mängder med regn.Får gärna komma 300 mm nu i september. Nästa fredag blir nästa fiske. Som
det ser ut nu är det inte lönt i Stensån utan det får bli kustfiske. Det blir som vanligt detaljerade rapporter här.
.
25/8
En planerad flytringstur efter havsöring blev till en fisketur efter abborre istället. efter ett hett tips hämtade brorsan mig
starx innan kl 06.00. Vi var på plats och började fiska vid 06.30. Vi fiskade med drop-Shotjigg, vanlig jigg,farsans
koppardrag och myranspinnare (röd/svart) . Denna gång visade sig Myranspinnaren vara bäst. Det var en halvskaplig
huggperiod på en timme mellan kl 7-8 då vi tog 13 abborrar. ( st fick följa med hem. Dom vägde mellan 250-400 gram.
Tydligen så är seneftermiddagar och kvällar bättre just nu. Ett ställe vi kommer att fiska fler gånger på. Nu är det bara en
hel jobbevecka kvar innan havsöringfisket går in i sin slutmånad. Det behövs massor av regn för att inte säsongen i
Stensån skall bli den sämsta på många år. Det har varit lågt vattenstånd ända sen premiären 1 mars.
18/8
Årets torskakungstur avhölls på båten från Barsebäck. I år var det jag,Billy,Janos och Mikael. Det var mulet och en
måttlig SV-vind och a8 gr varmt. Nårgra regnstänk fick vi på oss men det var inte många. Ganska stark ström mot nord
gjorde fisket svårt. Jag fick en dubblé redan efter en knapp halvtimmes fiske. Den största av dom vägde 2,1 kg och det
skulle visa sig bli den största torsken som fångades av mig eller Billy. Den blev även störst om vi räknade med Janos och

Mikael. Billy hade inget flyt alls. Ett litet hugg fick han ihop. Janos slet sig till 3 torskar men hade otur med många
trassel med grannarnas fisketackel. Mikael fick 2 torskar. Nu fick jag äntligen återta tronen som familjens torskakung.
Billy har haft titeln sen 2007 där ett par av åren ingen av oss fick någon torsk.
15/8
Efter det ryktats om 2 dagars bra fiske i Stensån kompade jag och Janos ut och drog iväg dit kl 13. Vattenståndet var ca
2,5 dm högre än på söndagen och vattentemperaturen 15,5 grader. Vxl molnighet ca 18 gr i luften och en svag -måttlig
SV vind. Jag hade ett hugg på orange/guld spoonfly efter ca 1 timmes fiske. 2 timmar innan vi kom hade det varit
kanonfiske och det hade landats uppskattningsvis 10-12 öringar. Tyvärr missade vi denna huggsexa. Det var gott om
fiskare på plats så det var stundtals trångt på mynningsrakan. Jag bytade till en Riviera Lightning tub och fick ganska
snart en abborre. Kastet efter högg en öring som tyvärr lossnade efter bara några sekunders kamp. En halvtimme tidgare
hade Janos fått en abborre som blev hans enda fiskkontakt denna gång.Vid 19 snåret kom en spinnfiskare och beråttade
att han fått en något färgad laxhona på 8 kg uppe vid stensättningen strax nedanför Öresjöns utlopp. Den högg på en
orane/guld Rapala wobbler. en skön eftermiddag och kväll som tyvärr slutade med ett klent resultat. Nu är höstfisket
igång och vi hoppas på mer regn så vi får en fin avslutning på denna säsong. Vi åkte hem kl 21.15
11/8
Semestern avslutades med en tur till Stenån. Jag fick fiska själv denna gången. Jag lämnade Tyringe kl 03.45. Det
började regna lätt vid Örkelljunga men det var uppehåll då jag anlände Båstad. Det hade nog regnat en hel del där för det
stod myc.ket vatten på gatorna. Fortsatt lågt avttenstånd. Ca 50 cm under vad som vi brukar kalla idealvattenståndet.
Lufttemperatur svala härliga 13 gr och 17,5 gr i vattnet. Jag såk några skapliga vak i mynningen som skulle kunna ha
varit öring/lax. Inga hugg dock. Kollade av metesvängen men ingen aktivitet. På vägen tillbaka till mynningen öppna sig
himmelen och regnet vräkte ner. Skulade först under gångbron men flyttad upp och satte mig under bagaluckan på bilen.
Då small det till ordentligt ovanför mig. Åskan brakade loss. Jag fick byta om inne i bagageutrymmet och köra hem. Det
regnade så mycket att dagvattenrören vid Entre (infarten till Båstad) inte orkade ta emot allt vatten utan det stod som en
kaskad ut i det välfyllda diket. I snigelfart kom jag till Hasslöv där regnet lättde. Det regnade mer eller mindre hela
vägen till Örkelljunga och de mörka regnmolnen låg tunga över Hallandsåsen. Finns en klar chans till höjning av
vattenståndet i Stensån nu och det är sannerligen på tiden.
8/8 (Inget fiske)
Efter en lång period med hett,kvavt,torrt och hemskt väder är det nu rätt svalt och det har kommit några få regnstänk. Det
är så torrt att många bäckar knappt har något vatten och all fisk och kräftor riskerar att dö av syrebrist eller genom att
dom är ett lätt byte för mink och häger. Torkan som sträcker sig ända sen mars-april har gjort att denna säsongen i
Stensån hittills är en katastrof. Skulle det komma massor av regn kan den räddas med septemberfisket.
Kantarellsäsongen är också katastrof. Inte en ända kantarell är plockad ännu och det är tveksamt om det hinner komma
igång i år ens om det skulle vräka ner regn. jag har ledigt alla fredagar och en måndag i september för Stensåfiske och en
tur till fina Camp Mayfly i Norrefors. Detta och en långhelg (onsdag kväll-söndag middag) på Mön tredje veckan i
oktober är fiskena man nu går och längtar till. Hoppas vi nu kan få vädergudarna med oss. Nu hör jag hur
vattendropparna träffar altantaket och det är ett härligt ljud
1/8
Jag och Janos åkte till Norrviken för att flugfiska havsöring från flytring. Det hade blåst friska V-vindar under dagen
men det var nästan vindstilla när vi kom ut kl 17.30
Små efterdyningar rullade in och vattnet var väldigt grumsigt. Det såg nästan ut som alger. Kan detvara alger som spridit
sig från Östersjön? Efterhand klarnade vattnet något men det var för grumligt för mörkerfiske. Jag blev klar föra Janos
och begav mig ut.Hade ett hugg efter 5 minuters fiske men sen blev det inte mer. Efter första timmens fiske fikade
vi.Janos trivs inte riktigt med sin Fish Cat 4. Han får ont i ryggen när han sitter i den. Min Guideline Drifter har högre
och bättre ryggstöd så jag trivs bra i den. Janos stod över vidare flytringsfiske men jag begav mig ut igen. Dyningarna
gjorde att jag fick lite sjösjukkänsla så strax efter kl 21 gav vi upp. Då hade vi inte sett en enda öring visa sig.
1/8 (inget fiske)
Då är det i det närmaste bestämt att det blir fiske i Gudbrandslågen i månadsskiftet juni-juli nästa år. Jag och Mikael var
med familjerna där uppe 2006. Dåligt med vatten men en härlig älv med kristallklart vatten att fiska i. Där vi skall fiska
finns det öring och harr. Vi kommer att hyra en hytte som ligger några hundra meter från älven . Några foton på älven
kommer jag att lägga upp under fiskefoton inom kort. idag blir det troligen flytringsfiske efter havsöring i
Norrviken.Återkommer med rapport vid nästa uppdatering
29/7 (inget fiske)
Värmen och torkan fortsätter tyvärr. Risken är nu jättestor att vi tappar en hel årskull av lax och öring här nere i syd.
Småbäckarna börjar torka ut så smolten blir ett lätt byte för mink ,mås ,fiskgjuse mfl. Min egen havsöringsäsong är en
katastrof. Skall försöka komma ut på ett par nattfiske på kusten. Stensån är inte att tänka på för där är det minst 30 cm

under sommarvattenstånd och 60 cm under normalvattenstånd. man kan bara hoppas på mycket regn resten av sommaren
så att höstfisket blir bra
26/7 (inget fiske)
Vi lämnade Todalen kl 05.35 och var hemma kl 20.10. Resan hem gick via Surnadal,Elverum och Värmland. Bättre
vägar och inga vägtullar. Denna väg var knappt 2 mil längre och tog 40 min kortare tid att köra. E6 mellan Hamar och
Lillehammer är en katastrof just nu. Långa sträckor med vägarbete och en jäkla massa vägtullar. Nu hoppas jag få tid för
några senkvällsfiske på havsöring i flytring och att aug-sept fisket i Stensån blir bra men då måste vi få mycket regn
25/7
En riktig slappedag. Det blev packning och städning. Janos hade energin att fiska lite också. Han tog 15 makriller under
dagen och sken som solen. Våra danska grannar på ovanvåningen hade varit i Todalen 14 ggr och aldrig upplevt 4 dagar
i sträck med så fint väder med sol och värme.
Totalt sett en härlig vecka med ostadigt väder de första dagarna och kanonväder resten. Fisket räddades av att makrillen
kom ini fjorden. Laxen och havsöringen lös med sin frånvaro i Toåas låga vattenstånd. Sejen och torsken fanns längre ut
i fjorden. Mellan 30-45 min båtresa ut. Lägenheten var toppen frånsett att badtunnan inte kunde användas.
24/7
Idag körde vi den utmanande men urtjusiga Aursjövägen. Detta blev en hisnande upplevelse i kanonväder.Nästan
vindstilla och 24 gr varmt uppe på kalfjället. På kvällen blev det först att titta på semifinalen i EM där svenskorna
förlorade lite orättvist mot Tyskland. Sen fiskade vi makrill. Annette lyckades fånga 2 st och tappade några.Jag och
Janos fick ca 25 st totalt. Vilken kraft där är i denna fiskart. Vi träffade en norsk pensionär som fiskat mycket i fjirden.
Han hade även fått havsabborre där. Imorgon väntar en slappedag och packning.Hemfärd tidigt på fredag morgon och nu
skall vi köra via Värmland.
23/7
Varmt och soligt. Idag gjorde vi en båtutflykt på ca 2,5 timmar. Janos lyckade få en fenknot på denna tur. Solen tog hårt
på sjön. På kvällen vilken blev min sämsta med mycket trassel med linan och dragetfångade vi 15 makriller .Janos 11 st
och jag 4 st.
22/7
Detta blev en kanondag vädermässigt. Soligt och ca 22 grader varmt som högst. Vi tog en långutflykt (ca 30 mil totalt)
till Kristiansund och Atlantkustvägen. Vilka fantastiska vyer vi fick se. Lunchen åts i Kristiansund till det fina priset av
820 NOK. 2 st biff med lök, 1 st biff Mexicana och 1 pizza. Maten skjöldes ner med 2 pils och 2 Cola. En aning dyrare
än hemma i Sverige.Atlantkustvägen är sevärd men har nog Norges dyraste vägtull.Det kostade 197 NOK för oss fyra att
åka vägen.. Vi var hemma i lägenheten igen vid 17 tiden.
Sen blev det fiske från båt/brygga en stund .Vi tog bara flugspöna med ut i båten. Jag hade fyra hugg och jAnos lyckades
fånga en liten sej. Fisket från bryggan gav inga resultat förrän kl 23.10 .Då hade ett litet stim makrill hittat in. Jag fick en
och Janos 3 makriller på drag.
21/7
Blåsig dag med regninslag. Vi stannade i hyttan och tröstade oss med glädjande drycker.Närmre kväll drog jag,Janos och
Annette ut med båten. en stund. Vi drev rätt fort ¨så fikset blev inte effektivt. Efter en sunds fiske drev vi över ett grund
där vi alla tre fastnade med våra pilkar. Dessbättre fick vi upp alla men påAnnettes rulle hade linan glidit in på axeln. Då
var slutet på den fisketuren nära för vi åkte in till bryggan. Annette hoppade av. Sen tvärdog vinden så Janos och jag åkte
ut igen. Ekolodet visade lite fisk på några ställen. Jag lyckades ta en liten vitling. Den förhatliga nollan spräckt. Vi gav
upp ca 21.30. När vi satt uppe i lägenheten såg vi hur det började vaka och hur en kille stod och fick en makrill på
bryggan intill. Då var klockan ca 23.20. Vi skulle precis gå och lägga oss men Janos och jag greppade spöna och gick ner
på bryggan. Jag lyckades ta 3 makrillar varav den största var på ca 8 hg. Nu kommer finvädret och då hoppas vi på en fin
avslutning på veckan.
20/7
Idag var vi och tittade på Toåa och Todalshyttan. Där fikade vi kaffe&våfflor billigt (65NOK/person). Efter fikat åkte vi
vidare upp till vägs ände vid Kårvattnet. En fin gård där dom för tillfäller hade utförsäljning av fjällutrustning. På väg
hem ökade blåsandet och molnigheten. Janos och jag åkte och handlade fiskekort och desinficerade fiskegrejorna. Kl 18
drog vi iväg på laxafiske. Vår nyfunna favoritpool var glädjande nog ledig. Vattenståndet ca 10-15 cm högt om man läste
av mot gräset som växer vid kanten. 13,8 gr i vattnet.Vi provade lite olika flugor men närmre vars ett hugg kom vi aldrig.
Jag såg en lax/öring som var uppe och visade sig.Jag körde mesta tiden med en Glödhäck på tub i 2 olika
storlekar.Väldigt spännande fiske men resultatet blev det väntade. Dagen innan hade det visst fångats 7 st laxar så kanske
det trots allt är på gång
19/7

Så anlände Badics och vi till Todalen strax innan kl 15. Lägenheten visade sig vara bättre än vi nånsin kunnat tro. enormt
fin vy utanför vårt kök och vardagsrum. Fiskerapporten från byns affär var inget upplyftande när det gällde
lax&havsöringfisket i Toåa. Trots att de senaste dagarnas regn gjort att älven höjts och nu satt sig och var på väg ner igen
så fångas knapp någon fisk.. Det är verkligen oroande att alla Tröndelagsälvarna fiskat mycket sämre i år än de senaste
åren. Med tanke på de många rapporterna i tidningarna angående laxodlingarna hur mycket skit som släpps ut, alla
sjukdomar mm så är det inte konstigt att vildlaxen far illa. Jag kan bara uppmana till bojkott av odlad norsk fjordlax.
Denna lax har dessutom visat sig innehålla betydligt mindre omega 3 och omega 6 än vildlaxen gör. Nåväl nu skall inte
detta förta stämningen. Jag och Janos tog ett kort fiskepass med båten. Jag hade 1 hugg och Janos kände inget. Grannen
under har varit här en vecka och tagit mycket sej och makrill plus lite torsk och en lubb men han åker 30 min längre ut i
fjorden
5/7
Fiskesuget var stort så med alla odds emot oss drog jag och Janos till Stensån.Jag körde direkt från jobbet i Bjuv. Vi
träffades vid mynningen kl 15.30. Vattenståndet styvt 50 cm under 0-linjen på mätstickan under Rivierabron.
Vattentemperatur 17,6 grader. Sol, 18 gr varmt och en frisk västvind. Inga vidare förutsättningar. Janos bytade flugor och
provade sig fram.Jag körde envist med en orange microtub. På 4 timmars fiske varken såg vi eller kände något. Hittils i
år har Stensån varit drabbad av lågt vattenstånd och det påverkar fisket negativt. Nu börjar uppladdningen inför vår
semesterresa till norska Todalen där vi hoppas få fina naturupplevelser och också få fånga lite makrill,torsk och sej på
flugspöt. Skulle vi få havsöring och lax blir det en ren bonus.
6/6 -12/6
Årets resa till Skurdalen blev ingen hitt.Vi åkte ifrån Snapparp kl 08.10 och var framme kl 17.Vattenståndet var minst 10
cm lägre än förra året och vattentempen var 10,5 grader. Elritsorna var endast ett fåtal men ökade kraftigt de första
dagarna. När vi öppnade dörren till stugan stank det rök.Polacken som bott i stugan sen förra hösten hade lyckats få
stugan helt inrökt. Vattnet till stora huset var avstängt så vi fick gå till hyresvärdens fabrik några hundra meter där ifrån
och duscha och för toalettbesök. Brorsan och farsan som delade sovrum fick konstiga bett som vi först trodde var
loppbett men senare misstänktes för vägglus. Tack vare detta och det dåliga fisket åkte vi hem redan på onsdagen. 2 dygn
för tidigt alltså. Fisket var alltså uselt. 34 fångade fiskar varav 4 rödingar och resten öring. Storleken var också mindre än
förra året. Tror inte vi fick någon över 5 hg. De 3 första nätterna var svinkalla med temperetur precis under nollan. Kalla
NV-vindar blåste.Bästa flugor var som vanligt guldribbat Haröra,svart, Wolly bugger, March brown female och Peter
ross. Skall vi upp hit igen måste vi hitta ett annat boende men allt pekar på att ett fiske som vi började med 1972 då vi
bodde på Rybergs Pensionat i Dagali nu är till enda. Året efter hyrde vi av ägaren till lanthandeln i Skurdalen Johannes
Säthe som i år den 3 september blir 100 år. Han bor sedan många år på åldringshemmet Geilo Tun i Geilo.Förutom
Johannes har de trevligaste ägarna av butiken varit Steingrim Kåset och Trine. Steingrim avled alldeles för tidigt i
cancer. Endast 6 år från 1972 har vi varit ifrån vårt kära Skurdalen. Vi har letat efter andra ställen med skapligt fiske och
boende på gångavstånd från fisket men gått bet på detta. Ingen lätt kombinatin att få ihop. Nu går jakten vidare på nytt
ställe till nästa år.
2/6 (inget fiske)
Efter långt fiskeuppehåll är nu suget stort. Packningen inför Skurdalenresan är nästan klar. Lite smågrejor kvar bara.
Senaste rapporten från Skurdalen berättar om rätt högt vattenstånd. Enligt lokalbefolkningen skall det ner 10-15 cm
innan det är bra för fiske. Isen gick i helgen v20/21. Det har varit mycket snö i vinter. Vi tror att det blir helt perfekt när
vi nu kommer upp om en halv vecka. Det blir som vanligt spännande att komma upp. Är det något högt vattenstånd, ca
10 grader i vattnet och elritsorna har kommit på älven så väntar roligt fiske med lätt utrustning.
16/5
Stannade till och tog ett kort flugpass vid Domsten. Det blåste en frisk SO-vind, medelhögt vattenstånd, 11,3 gr i
vattnet,sol och 15 grader. Började fiska kl 08.30. Hade den röda JE-loppan på tafsen. Efter 15 min fick jag en liten blank
öring på 30 cm. En halvtimme senare kom horngäddorna. Roliga kamper men jag fångar hellre öring. Jag fick totalt 8 st
och släppte tillbaka 5.
8-9/5
Vårfisketräff i Ekdala. Jag,Billy,Mikael,Lars,Martin,Markus,farsan,Bengt-Åke,Joakim,Peter
Janos och Tony anländ Camp Mayfly kl 17.45 på onsdagen. Tommy hade nyligen satt ut fisken och var på plats och
hälsade oss välkomna. Efter regelgenomgång och vätskeintag började vi fiska. Vi hade bestämt att max ta vara på en
fisk/man på kvällen. Jag tror inte det var mer en än handfull som gjorde det. Billy var den som fick fisk först.Den tog en
orange havsöringsfluga. Farsan landade en på spoonfly. Jag hade endast en liten dragning i flugan på kvällspasset. Efter
fisket så intog vi en underbart god grillad fläskytterfile som Janos marinerat.Till den åt vi blandat klyftpotatis med
grönsaker och en salla. Till dessert var det äppelpaj och vaniljsås. Till maten dracks det öl och rödvin. På torsdagen var
det trögfiskat till en början. Jag hade några småhugg.Det var inte förrän halva förmiddagen hade gått som det lossnade
för mig. Jag fick alla mina fiskar på en liten montana med guldskalle.

Janos slet hårt som vanligt och när han väl fick på en så hann han inte få upp fluglinan på rullen innan fisken rusade. Den
drog då upp ett nysta av fluglina som fastnade i första linöglan och då rök tafsen av.Jäkla otur den mannen har. Nåja det
lossnar så småningom
Dom som lyckades bäst (inkl mig) fångade 5-6 regnbågar och ett par stycken kammade noll. Totalt fångade vi ca 30
bågar och jag tror ca 10 av dom fortfarande simmar kvar.
Största bågen låg på ca 2,5 kg
Vattnet höll 15,3 grader.
Bästa flugor var mini-Montana med guldskalle och blå/silver Spoonfly
Tack för en härlig vårträff grabbar
28/4 (inget fiske)
Idag börjar jag med att förbereda för inglasning av altan och sen skall deklarationerna göras.Alltså inget fiske denna
helgen. Måste binda upp en del flugor nu till Norgeresan och har någon beställning kvar.Det stundar avslutning på
vårfisket av havsöring, lite horngäddefiske och put&take fiske på Camp Mayfly Ekdala. Bara att jobba på.
21/4
Det blev en eftermiddag/kvällstur till Jonstorp.Jag hämtade Janos kl 14.30. Egentligen skulle vi plocka upp farsan men
han var trött efter dagens slit med gräsmattan så han stod över. Fredrik och nrorsan mötte upp vid hamnen. En måttlig till
frisk SO-vind blåste och det var soligt och 14 grader varmt. Väldigt lågt vattenstånd gjorde att vi började på Halsarevet.
Brorsan körde till rekekroken.Redan när vi hade vadat ut en bit såg jag en vakande öring. Jag hade laddat spöt med en
Vaskebjörn eftersom Eivind Berulfsen hade inspirerat mig med sin fiskefilm att göra så. Jag hade hugg i andra kastet och
i fjärde satt den där. En blänkare på 52 cm som jag tyckte var mager så den fick gå tillbaka. Det var säkert den fjärde i
samma storlek som jag släppt tillbaka denna säsong. Vi fiskade os ut till den nordligaste spetsen av revet och där fick jag
på en öring när jag lagt spöt över axeln och börjat gå innåt.Givetvis blev den dåligt krokad så den släppte.Fredrik hade
ett hugg där ute.Janos kände ingenting oturligt nog. Hans kastning stämde fint så där fanns inget att klaga på. Vi fiskade
oss till hamnen där jag tog en fika. Fredrik fick 2 st små öringar och Janos fick fart ut och hade 2 hugg men lyckades inte
kroka någon av dom. Jag gjorde ett sista försök vid pirspetsen och hade ett hugg. Fredrik drog vidare till Vegeå och vi
körde hem kl 19.00 .Vattentemperaturen var 11,4 grader vid piren dit det varam ytvattnet tagit sig.
16/4
Eftersom det blev utlovat hårda vindar den 19/4 blev det snabb ändringav fiskedag till idag. Janos hämtade mig i vanlig
tid och vi åkte till Rekekroken. Det regnade av och till på vägen dit och det var 9 grader varmt. När vi kom fram var det
dimma , regnfritt och en svag sydlig bris.Vi började vid skafferiet och fiskade oss till piren utan några känn. Efter fika på
Gustavs plats gick Janos till rännan och jag vadade ut vid stenreveln vid piren. Även detta pass kammade vi noll. Ny fika
och efter denna gav jag mig på långvadning från piren bort till stenpartiet innan Jonstorps hamn och tillbaka.Janos
stannade vi rännan.Nu hade brisen vänt till nordost för att sen bli helt vindstilla. Vattenståndet var normalt.Vattnet
kristallklart och höll 6,4 grader. Mycket svåra förhållande för de ev öringar som fanns inne var nog otroligt skygga
14/4
Efter ännu en torr vecka blev det en ny fisketur till Vegeå.Denna gången var det Jag,Janos, Janos bror Bertil,
brorsan,Fredrik och Bengt-Åke.Farsan anslöt en stund på slutet. Det var extremt lågt vattenstånd när vi kom ut kl 05.45.
Torrt ända ut till Själrönnen där det sprang en räv. Vattentemperaturen var 4,6 grader. Soligt och till en början lungt
väder. Senare båste det upp en måttlig sydlig vind. Jag och brorsan började vid Själrönnen .Jag såg en öring vaka det var
det enda vi såg. Jag gick tillbaka till Vegeåns mynning.Då hade Bertil fått en liten öring. Efter en liten stund tog jag
också en liten öring och en skrubba i matstorlek.Bägge tog en lite Magnus i stl 8. Efter en ny kopp kaffe skulle jag prova
i besehålan men jag såg en öring vaka på vass-sträckan så jag vandrade raskt uppströms. Väl på plats landade jag i snabb
takt mellan kl 08-08.30 4 st små blänkare.Den största 43 cm. Då hade Janos och Bertil dragit sig upp i själva ån. Tillbaka
till mynningen tog jag 2 st små blänkare till där den största var på 42 cm. Bengt-Åke tog en liten öring och en skrubba.
Kl 11 gav jag och Bengt-Åke upp. När vi kommit till bilen så kom farsan gående.Han ahde varit ute vid själrönnen och
provat men inte fått något. Efter några min kom Bertil och Janos.Bertil hade fått 3 st öringar i ån.Alla fick gå tillbaka.
Janos hade tappat 2 st. En härlig tur i fint vårväder.
7/4
Janos hämtade mig kl 4.50. Vi åkte till Vegeå för den friska västvinden var inte inbjudande till kustfiske och det låga
vattenståndet gjorde Stensån ointressant. Vi började fiska i åns nedre del på kortsträckan. 3 grader varmt i luften och 3,6
grader i vattnet gjorde det hela rätt kyligt. Efter en stund drog vi upp på övre delen i ån utan att känna någon öring. janos
gick ner på mittersta delen medan jag fikade av lite mer där uppe. Inga huggvilliga öringar där uppe i heller. Jag gick
tillbaka till Janos som satt på en brygga och fiskade.Han var inte nöjd med sina kast.Jag provade hans spö och tyckte att
linan inte var den rätta för spöt. Precis när jag gick från bryggan vakade en öring. Jag tog plats på en brygga 30 m längre
nedsrröms och kl 08.15 fick jag en 48 cm´s blänkare på min VegeåKaramell special. De kommande 3 timmarna var det
från och till rena öring-bonanzan. När vi begav oss hem kl 12 hade jag tagit 7 st havsöringar och tappat 5. hade några
hugg utöver dessa. Jag behöll den första och en blänkare på 56 cm som vägde 2,2 kg. Janos bröt sin nolla kl 10.15 då han

på sitt eget lilla vis fick en blänkare som precis höll måttet. Hur han fick den? Jo han sa att nu skall flugan få sjunka. När
han börja ta hem trilla rullen av spöt.När han fick den på plats igen och började ta hem så satt det en öring på kroken.
Detta kallas numera för Janos Teknik. Mycket användbart. Janos tappade 2 st och hade några hugg till. Längesedan vi
hade ett sådant roligt fiskepass.
1/4
så blev det äntligen kustpremiär. Kallt som fan. -8 grader på morgonen kl 05.50 när vi anlände till Rekekroken. I år var
vi först på plats.Det blev korvgrillning och gammeldansk till att börja med. Det var jag,Janos,frasan,brorsan och Lars. En
fin soluppgång,vinsdstilla lågt vattenstånd,klart kallt (0,8 grader) gav inga förhoppningar om bra fiske. Jag Lars och
brorsan började vid Jonstorps hamn utan resultat. När vi kom tillbaka till Rekekroken så hade det kommit 3 andra fiskare
varav den ene var Morgan från Falkenberg. det blev fika med en del gammeldansk för somliga som inte körde. Sen blev
det nytt fiskepass.Ett kort sådant. Lars hade en på vid kanalen men frös så han lämnade platsen till Tobbe. Han tog sen
en blank öring på ca 1,3 kg på tredje kastet. När han vandrarde upp med fisken tog en annan fiskare platsen och tog strax
därefter en fin,fet öring på 2,7 kg. Sen var det fisklöst fram till kl 11.30 då vi frusna gav upp.
16/3
Efter 2 veckor med förkylning och dåligt ,kallt väder blev det då kanonväder. Tyvärr blev det inte flugfiske för det var
-13 grader. Jag,Janos och brorsan åkte ner till Finjasjön vid Mjölkalånga men där var det en färsk nyfrusen råk som
gjorde att vi inte kunde gå ut där. Så vi åkte till Finja. Kl 07.40 började vi fiska 300 m söder om ön. Janos drog första
abborren .En liten en. Sen fick brorsan en lite större. Jag blev den som fick sist men det var en fin fisk. Vädret var
fantastiskt. Vindstilla,sol och vindstilla fram till kl 10. Jag körde hela tiden med min Finjssjöspecial stl 12 agnad med röd
maggot.
Jag tog med hem 5 st fina matabborrar med en medelvikt på nästan 300 gr.
En härlig pimpeltur men nu får våren komma så flugspöt kan plockas ut igen.
1/3
Efter 2 helger med förkylning och tandverk blev det då äntligen tid för öringpremiär i Båstad. Jag hämtade upp Janos kl
04.45. Vi var först på plats vid mynningen och började fiska strax efter kl 06. Frisk kall NV vind,klart,soligt,lågt
vattenstånd och 2,7 grader i vattnet. Vi inväntade Berra som dök upp kl 08. Vid kl 08.30 var vi så frusna så vi tog våra
grejor och flyttade till pensionärsvängen.Här var det i princip vindstilla och härligt.Jag bytade till en nykomponerad
helorange Wolly-Bugger med gummiben och kulkättingögon. Hade inte fiskat mer än 10 min när dagens första öring
högg. Efter några minuters kamp gled en blank öring in i håven. 52 cm lång,blank och fin. Fast tyvärr lite mager så den
fick stå på tillväxt. Fredrik hade fångat 3 st senast jag pratade med honom men alla hade släppts tillbaka. Fler öringar
hörde jag inte talas om. Fisketuren avslutades kl 13.30. Någon invasion av fiskare blev det inte denna premiär. Vi var väl
som mest 10 fiskande personer medans vi var där.
10/2
DM är tydligen inte min grej. Årets DM som gick på Oppmannasjön blev ett nytt misslyckande. Jag fick endast upp 394
gr och vinnaren hade över 2 kg. Dom som gick bäst hade tagit den långa vandringen till norra delen av sjön. Jag började
annars bra med 3 snabba fiskar i första hålet men sen var det stopp.Janos hade som tävlade för första gången tappade en
abborre efter 30 s i första hålet. Han lyckade ta några den siata halvtimmen. Karl-Börje som jag inte träffat på isen på
många år hade det också trögt och även han fick vänta till sista halvtimmen innan han fick fisk. Jag lyckade att köra
borret i en sten på ett ställe där det enligt djupkartan skulle vara 3,2 m. Jag måste ha ett jäkligt långt borr. Nu är det
färdigtävlat för mig denna vinter. Nu blir det troligen 2 helger med slöpimpel på Finjasjön innan öringfisket drar igång.
5/2
Sotis bror Nisse fick idag stilla somna in efter några års diabetes.
Nisse blev 14 år.
Nisse var en av dom mest lugna,tålmodiga och kelna katter jag träffat.
Nu har Nisse förenats med sin mamma Tussan och bror Sotis uppe hos Sankte Per där dom fortsätter att leva ett gott liv.
Vila i frid Nisse

2/2
Efter en vecka med töväder och tom storm gav jag mig ut på Finjasjöns is .Jag utgick från fågeltornet i Finja. Jag började
fiska kl 08.30 på 7 meters djup. Fiskade mig rätt snabbt in på 2,5 m djup 300 m söder om ön. Här hittade jag fin abbore.
När Janos dök upp vid 09.30 hade jag tagit 5 st. Janos hade inget flyt coh fick bara 1 liten abborre på den 1,5 timme han
fiskade. Jag hade däremot världens flyt. När jag gav upp kl 11.30 hade jag behållit 31 st abborrar med en snittvikt på 230

gr. Den största vägde knappt 400 gr. Jag fiskade med en vickepilk (45mm) i silver/guld och min finjasjöspecial krok
agnad med röd maggot.
26/1
Brorsan hämtade mig och sen drog vi till Råbelövssjön. Kanonfin is som höll ca 20 cm. En bister frisk vind från sydost
och -2 grader. Vi började fiska kl 08.30.Fisket var mycket trögt. Vi fick några få abborrar i matklass ute vis stengrynnan
och vid blå dunken. Kl 12.30 gav vi upp.
19/1
Janos hämtade mig kl 08.Vi åkte ner till Mjölkalånga för att pimpelfiska i Finjasjön. Mulet,nästan vindstilla och -10
grader. Isen höll mellan 10-11 cm. Tradition (Jägermeister) som vanligt och sen satte vi i gång och fiska. Efter en stund
kom Bent-Åke från Landskrona. han björ på en gammeldansk som satt fint. Fisket var mycket trögt så när som att jag tog
2 st skapliga abborrar på ca 200 gr /st så blev det bara några småttingar.Nåja vi fick njuta av lite solsken mitt på dagen.
Kl 13 åkte vi hem.
6/1 -2013 Top
Det blev flugfiskepremiär i Saxån. Första gången för mig här.Eftersom denna å påminner mycket om Vegeå band jag
upp några Vegeå-zonkers. Vit zonkervinge och flouroserande gul/grön kropp. Joakim och jag åkte och hämtade Janos kl
06.45. Nere vid Saxåns mynning mötte Lars och Fredrik upp. en svag NV bris med tillhörande dis/dimma och ett mycket
lätt regn mötte oss. 5 grader i luften och 4,2 grader i vattnet. Något lågt vattenstånd och en svag grumlighet i vattnet.
fisket började strax efter kl 8. Första passet hade jag och Lars vars ett hugg. efter fikan så vadade vi ut på nytt. Kl 10.30
högg en skaplig öring på min zonker. efter en stunds kamp håvades öringen. En blänkande silvrig fin men lite mager
öring på 52 cm. Denna gången fick nåden gälla. Fisken återutsattes.
Sen hade jag ett kraftigt hugg som missades pga av köldstela fingrar. Lars hade 2 hugg till. Passet därpå fick Lars en
gädda. Kl 13.15 gav vi oss hemåt. Fisket gav mersmak så vi åker nog hit igen.
__________________________________________________________
30/12
Ett fiskeår är tillända. Det blev många fisketillfällen.Speciellt efter havsöring. Totalt sett ett år med ganska bra fiske. Får
passa på att tacka alla mina fiskekompisar för alla trevliga fisketurer. Nästa år ser ut att börja med havsöringfiske
eftersom mildvädret håller i sig.
Följandepreliminära fisketurer är planerade:
6/1 Havsöring (troligen Saxån)
2/3 Havsöring Stensån
9/3 Havsöring Stensån
16/3 Havsöring Stensån
24/3 Havsöring Stensån
1/4 Kustpremiär Jonstorp
9-10/5 Regnbåge Ekdala
Vecka 24 Skurdalen
6/9 Havsöring Stensån
13/9 Havsöring Stensån
20/9 Regnbåge Norrefors
27/9 Havsöring Stensån
23-27/10 Havsöring Mön,Danmark
23/12
Min första pimpeltävling denna vintern. Tävlingen gick på Hjärtasjön. Jag körde med stl 18 krok gul/grön/röd och
svart/gul/orange enkelkrok. Höll mig i den närmsta delen av sjön . Det gick väldigt dåligt för mig.Fick endast ihop 530
gr .Vinnaren hade ca 1400 gr.
22/12
Pimpelpremiär på Angsholmasjön. Isen ca 13cm över hela sjön.Mulet och blåsigt. Anton och Cissi gjorde mig sällskap
på isen. Jag och Anton fiskade i 2 timmar och hade några enstaka små hugg det var allt. Denna sjön är mycket trögfiskad
på vintern.
1/12 (inget fiske)
Vintern är på gång.Kylan spås hålla till åtminståne till Lucia. Det blir kanske pimpel till julledigheten vilket hade varit
härligt. För en vecka sedan blev jag tillfrågad att vara med i Klykans veteranlag på SM i Grums 23-24/2. Jag har nu
tackat ja till detta och ser fram emot att få vara med på ett SM. Annars händer inte mycket nu mer än att

julförberedelserna är i full gång. Det är också mer eller mindre klart att vi ställer in Jonstorpsövernattningarna nästa år
och lägger krutet på en tur till Mön i oktober.
3/11 (inget fiske)
Årets öringsäsong var väl sådär. Vårfisket var dåligt igen . Även denna säsong provade jag på sommarfisket och det är
härligt även om man inte fångar så mycket. Den fångade öringen från flyringen ute vid Norrvikens Trädgårdar blev
sommarens höjdpunkt. Höstturen till Mön gav mersmak så vi ställer troligen in fisket med övernattning i Jonstorp till
våren och tar en tur till Mön i oktober istället.
Här kommer 11 års sammanfattning.
2002 Antal fisketillfällen: 5 Fångade öringar: 3
2003 Antal fisketillfällen: 7 Fångade öringar: 4
2004 Antal fisketillfällen: 8 Fångade öringar: 15
2005 Antal fisketillfällen: 8 Fångade öringar: 7
2006 Antal fisketillfällen: 8 Fångade öringar: 10
2007 Antal fisketillfällen: 9 Fångade öringar: 6
2008 Antal fisketillfällen: 18 Fångade öringar: 22
2009 Antal fisketillfällen: 15 Fångade öringar: 8
2010 Antal fisketillfällen: 14 Fångade öringar: 11
2011 Antal fisketillfällen: 20 Fångade öringar: 18
2012 Antal fisketillfällen: 25 Fångade öringar: 23

Behållna: 0
Behållna: 2
Behållna: 4
Behållna: 3
Behållna: 0
Behållna: 3
Behållna: 7
Behållna: 4
Behållna: 1
Behållna: 8
Behållna: 7

Största behållna:
Största behållna: 0,8 kg
Största behållna: 1,8 kg
Största behållna: 2,0 kg
Största behållna: 0
Största behållna: 1,2 kg
Största behållna: 3,9 kg
Största behållna: 1,8 kg
Största behållna: 1,2 kg
Största behållna: 2,8 kg
Största behållna 2,5 kg

Tot Antal fisketillfällen:137 Fångade öringar: 127 Behållna: 39 Största behållna: 3,9 kg
Anm: 1 havsöring 2011 och 1 2012 var laxar.
0,93 öringar fångade /fisketillfälle. 0,28 öringar/laaxar behållna/fisketillfälle
22/10
Min flugfiskesäsong lägger jag nu ner. Blir det något mer fiske för mig innan januari så skall det vara en fisketur på
skrubba eller pimpelfiske om isen skulle lägga sig. Nu känner jag att mina batterier måste laddas så att jag är ordentligt
på g när nästa års flugfiske startar. Detta har varit en lång säsong med många fiskepass. Dom flesta av dom i trevligt
sällskap vilket jag är mycket tacksam för. Tack Brorsan,Farsan,Janos,Mikael,Berra,Lars och alla övriga. Jag hoppas att
vi ses på kusten, vid Stensån eller vid något annat vatten igen nästa år.
21/10
Avsluyningspasset varade från kl 06.30 till kl 09.00. Brorsan tog en lite öring som fick gå tillbaka. Nu var det svag NV
vind och mulet. Det såg ut att vara fina förhållande men tyvärr tyckte inte öringen det. Vi körde från Tiendegarden kl
10.15 och jag var hemma kl 14.30.
En mycket trevlig fiskeresa där vi som vanligt hade mycket skoj. Mön gav oss mersmak och redan nu pratar vi om att
skippa övernattningen i Jonstorp till våren och ta ett par lediga dagar i oktober nästa år för att åka till Mön.
Tack för resan Morsan!
20/10
Denna dagen fiskade från Busene till Möns fyr. Svaga sydvästvindar ,strålande sol och dryga 20 gr varmt. När det sen är
klart vatten och stora grundområden så förstår ni säkert att det blev svårfiskat. Så när som 2 småöringar var var det helt
fisktomt. Men vad gör väl det när man satt i solsken hela dagen och kunde dricka några kalla öl.
19/10
Vi anlände Brunhoved kl 07.20. Denna dagen var det nästan helt dött. ¨Så när som på en lekfärgad öringhane på 2,2 kg
som gillade farsans spoonfly i koppar/rött alltför mycket. Fisken gav inte mycket kamp förrän det var dags för håven. Då
levde den om lite. Brorsan filmade kampen. Brorsan tog ett par småöringar och jag en. Förhållanden var som förra dagen
fast lite lägre vattenstånd.
18/10
Morsan sponsrade farsan som fyller 75 nästa månad, brorsan som fyllde 50 i februari och mig som fyllde 55 i maj med
en fiskeresa till Mön. Jag hade bokat bed&breakfast för oss på Tiendegarden. Jag hämtade farsan kl 06 och sen brorsan.
Vi anlände Tiendegarden kl 10. Kl 12 var vi ute vid Brunhoved och började fiska. Detta är ett mycket fint och populärt
havsöringställe. Rundade man Brunhoved så var där knappt några fiskare. Efter 2 timmar drog det på en blänkare på 1,3
kg (48 cm) på min Vaskebjörn. En kul kamp där fisken hoppade ett par gånger.Brorsan filmade slutfasen av kampen.
Medans jag nackade fisken så nappade på brorsans variant av Magnusflugan. Hans klena spö var rejält böjt när jag kom
fram till honom och började filma. Efter en härlig kamp landade han en lekfärgad öringhane på 4,2 kg. Resten av dagen

fram till kl 18.30 fick brorsan ett par små som fick gå tillbaka.Vädret var lite mulet ca 13 grader och en måttlig sydvind.
12,4 grader i vattnet
5/10
Årets fisketräff för kunder gick av stapeln i Ulvberga. Kvällen innan var det en del aktivitet framförallt i den minsta
dammen men precis när det mörknade var det mycket i rörelse i Propellerdammen
Morgonen och förmiddagen blev trög för kunderna.Jag lyckades lite bättre. Tog en båge på första kastet. Den tog en
orange zonker. Bågen vägde 1,9 kg. 15 min senare var det dags igen. Denna båge vägde 1,5 kg.
Efter lunch lossnade det även för kunderna. När vi summerade dagen hade vi tagit upp 27 st som snittade ca 1,5 kg. En
lyckad kundträff i mestadels fint väder.
11 st drogs upp i Propellerdammen, 10 st i lilla dammen och 6 st i stora dammen.
Nu väntar en tur till Mön om 2 veckor.Det skall bli en spännande utmaning.
28/9
Höstträffen i Norrefors.
Jag hämtade Mikael kl 17 och sen drog vi vidare hem till Bosse B i Hässleholm där även Joakim och Jonas anslöt. Tjugo
i sju anlände vi Camp Mayfly i Norrefors. Praktikanten Erik tog hand om oss direkt. När vi väl packat in våra grejor
korkades första ölen upp och en jäger slank ner. Jag tog Jonas och Joakim på en tur längs ån. Det var mycket mer
aktivitet både i ån och dammarna detta är en förra.Fram emot halv åtta anslöt övriga och en febril aktivitet med
matlagning tog vid. Peter hade glömt dessert och grillkrydor hemma men det löste sig. Jag hade köpt med 2 st
äpplekakor och Erik fixade grillolja och krydda till oss. En så duktig praktikant måste man bara bjuda in på middag och
så blev det. Efter middagen och lottningen tog en febril handel av flugor igång. Otroligt intresse detta året. Efter en grogg
och några whisky var kl 00.00 och jag gick till sängs. Vaknade 45 min senare av att Micke i god form stod och drack
whisky och pratade högt vid min säng. Ja sen var tugget igång igen . Mitt första pass skulle jag ha i stora
dammen.Vattentemperatur 12,7 grader Började med orange zonker. Efter 5 min nappade första bågen men jag tappade
den ganska snabbt. Jag var inte tillräckligt vaken. efter 5 ytterligare 5 min nappade det igen och denna båge bjöd på en
härlig kamp med långa rusningar. Ganska skönt att spräcka nollan tidigt efter mitt dåliga resultat förra året. Regnbågen
vägde 2,6 kg. Efter en frukostmacka och kaffe bar det av till ån för fiskepass 2. Drog mig ner till näst sista poolen.
Ganska snabbt drog det till igen på min spoonfly. En urstark båge på 3,5 kg gav mig en fantastisk kamp på minst 10 min.
Erik kom förbi och sa att det stod en +5'a nere på
sista strckan där sjögräset började. Jag började fiska precis uppe vid stenarna och hade nu en orange rattlefly på. På 20
min tog jag 3 st bågar kring 2 kg/st som jag returnerade. Tog några steg nerströms och då hände det. Den "stora" tog min
fluga och ställde sig tvärs mot strömmen och rusade sen ända ner till gallret och där slet den sig. Ett sånt kanonpass jag
hade. Passet därpå vilade och och tog det lugnt. efter lunchen och städningen var det tid för ån igen. Då plockade jag en
båge som vägde 3,1 kg på en zebra-spoon. Tappade sedan 2 st på guldribbat haröra med guldskalle. Det blev mina sista
fiskkänningar för dagen. Vi åkte hem kl 17.
Nästan alla fick fisk. Några fick många bågar. Överlag bra fenor och form på fisken. Största fisken låg på dryga 4 kg och
det fångades säkert uppemot 10 fiskar som låg på mellan 3-4 kg. En del mindre fiskar på mellan 1,2-2kg togs också.
Återigen togs det nog mest fisk på Spoonfly,Zonker,harörenymf och rattleflies.En magisk fiskedag med härligt sällskap,
fint väder och kanonfiske på Camp Mayfly Norrefors var slut.
21/9
Janos hämtade mig kl 04.45 för en hösttur till Stensån. Vindstilla och uppehållsväder när vi kom fram. 8 grader varmt.
Lars och Berra var redan på plats. Traditionsenlig jäger innan vi begav oss ner till ån. Ca 15 cm över mätstenen så det
var lagom ström för spoonfly. 11 grader i vattnet. Vi såg nästan fisk direkt så vi fick förhoppningar om bra fiske. Kl
06.30 hade jag på en rejäl fisk som tyvärr slet sig. 15 min senare står både jag och Berra med böjda spön. I detta läge
blev janos tvingad till vapenvård. Han hade snurrat linan ett varv mellan två öglor när han trädde spöt. Berra tappade
tyvärr sin fisk men efter en stund landade jag säsongens finaset öring som vägde 2,5 kg och var 56 cm lång. Den tog en
orange/guld spoonfly. Vid 9-tiden började det regna och en stund efter fick Berra en öring på 1,3 kg på en orange dog
nobbler. Dessvärre felkrokad men det rådde inte Berra för. Lars tappade en kilosfisk på dog nobbler längst ut i
mynningen. fisket uppe i ån gav tyvärr ingenting även om det vakade en del där.Vi gav upp kl 13.30
16/9
Jag åkte ner med Janos till Mjölkalånga/Finjasjön för att hjälpa honom igång med sin nya flytring.efter månag turer med
glömda vadarkängor och trånga simfötter så kom vi ut strax efter kl 18. Vi kajkade rundor i ca 1,5 timmar utan att känna
en fisk. Vädret var soligt lugnt och stilla
14/9
Janos skulle hämta mig 04.30 men han sov så gott så jag körde själv till Stensån. Det blåste en frisk SV vind och det var
mulet. När jag kom fram och höll på att byta fluga kände jag hor en insekt kröp på min nacke.Jag viftade till och då lyfte
en bålgeting. Var den kommit från är en gåta.Tur att man inte blev stucken. Vattenståndet var samma som förra
fredagen.Vattentemperaturen var 12,9 grader. Precis när det ljusnade började en hel del smolt vaka.Vad gör dom i ån

nu?? kl 06.45 hade jag först ett kraftigt hugg och sen 2 små nafsande. Det var jobbigt för det var en massa löv i vattnet.
Det verkade som om det redan varit frost någonstans längs Stensån. 07.15 anlände Janos men Berra dök inte upp. Jag
hade missat hans mail om att han stod över pga vädret. Lars visste vi skulle komma senare. Janos och jag drog vidare till
Norrviken. Nu började det regna rejält.När vi kom fram såg vi att det var högt vatten som tillika var mycket grumligt. Vi
fiskade ett kort pass och sen satte vi oss under ett träd och fikade. Lars anlände då. Efter kaffepausen gick vi ut i regnet
igen.Lars hade en ilsket orange fluga på och hade ett hugg ganska meddetsamma. Jag och Janos kände ingenting. Strax
innan kl 10 var jag rejält frusen så jag packade ihop och körde hem. Janos och Lars åkte tillbaka till Stensån.Hur det gick
där vet jag inte ännu.
7/9
Jag hämtade Janos kl 04.30 och sen bar det av till Stensån. 2 dm högre vatten än sist. 14,1 grader i vattnet. Hård
västvind, mulet och några regnstänk. Med andra ord bra förutsättningar. Berra dök aldrig upp.Han ringde senare och sa
att han var tvungen att jobba. Tråkigt. Han har ingen tur med fisket. Fredrik dök inte oväntat upp strax efter kl 6. Vi var 4
fiskare för Lars var också med. Vi fiskade flitigt i mynning och uppe i ån.Varieade med olika flugor .Men inte ett hugg
vi hade. Vi såg nån enstaka fisk som vakade.Något var tydligen fel denna dag. Det hade blåst friska pålandsvindar i flera
dagar om nu det var fel. Vi gav oss strax efter kl 11. Vi körde om Åstarp hem.Det såg verkligen inbjudande ut vid bron.
1/9
Janos hämtade mig kl 04.45. Snabb packning och sen bar det av till Stensån.Lågt vatten (ca 1 dm under plattstenen vid
bron) vattentemp 14,9 grader.
När vi kom fram upptäcker vi att jag glömt packa ner en stora tubflugelådan så den står kvar på garageuppfarten hemma.
Snabba sms hem för man vågade inte ringa och väcka vid denna tidpunkt. Diverse strul vid montering av spö mm gör att
det tar 35 min innan jägern slinker ner och vi vandrar ner för att börja fiske.Det blåser en svag NV vind. Inga hugg och
inga fiskar synliga till kl 8.Efter fikat går vi upp till metesvängen.Jag fiskar mig ner från bron till svängen utan att se
mer än en mink.Inga hugg. Janos hade sett 2 st skapliga vak ner vid svängen men inte känt något. Efter en ny fika begav
vi oss tillbaka till mynningen. Mitt nya Guilinespö laddades då med Coastal Intermedialina och orange/guld spoonfly.
Ganska snabbt fick jag en skrubba på ca 3 hg. Första fisken på nya spöt. Kl 10.05 var det dags för första öringen.En pigg
krabat på 45 cm och 0,95 kg. Janos nyinköpta vadare (Blocket) läckte som ett såll.Mycket strul denna dag.
Kl 10.45 hade jag nästa fina hugg som jag helt missade för att jag stod och pratade med en annan fiskare. SYND. Trots
allt strul var jag ändå rätt nöjd men Janos var inte så glad. Nu har öringsäsongen gått in i tredje perioden.Hoppas nu på
en hel del regn så det stiger fisk i ån.
27/8 (inget fiske)
Då går årets havsöring/lax-säsong in i tredje perioden. Jag vet att jag skall ut minst 4 ggr till.Det kan bli någon gång till.
Just nu är det väldigt lågt vattenstånd i Stensån och det hoppas jag ändras. Sammaflax som förra året hade suttit fint. Min
definitiva säsongsavslutning blir på Mön i mitten av oktober.Var och hjälpte till i Sportfiskebolagets monter på
Jakt&sportfiskemässan i Bosjökloster i lördags. Satt och sålde lite Spoonflies och träffade många sportfiskare. Kända
och okända. Det var väldigt kul
19/8
Årets torskakungresa gick med båten från Barsebäck. Vad jag kunnat ta reda på så tas det mer sommartorsk från denna
båt. Jag hämtade Janos och Oliver kl 07.00. Vid Hemköp anslöt sedan Mikael och Kristian K. Båten var lite mindre än
Rååbåtarna och Landskronabåten men var val bara fylld till lite mer än hälften (ca 20 st).Vädrret var soligt och det båste
en SV bris i början men det blev vindstilla uppåt lunch. Temperaturen var ca 28 grader så det var tur att vi hade infrusna
vattenflaskor med oss. Redan efter 10 min fiske fick Billy sin första torsk som blev resans största inom vårt sällskap. Den
högg på häcklan. Kroken lossnade och torsken föll rätt ner på pilken och dess krok fastnade i torsken. Den vägde 2,3 kg.
Jag tog sammanlagt 9 torskar där den största vägde 1,7 kg och Billy tog 8 torskar. Av dessa behöll vi 13 st. Alla dom
andra på båten fick också bra med torsk och en del småsill. Billy behöll därmed Torskakungtiteln igen. Grattis min påg.
Kommande helg skall jag stå i Sprtfiske&VVS bolagets monter på Jakt och Fiskemässan i Bosjökloster. Där skall jag
visa mina Spoonflies. Ev blir det lite abborrfiske på söndag kväll.
10/8
Jag hämta Janos kl 15. Äntligen skulle vi fiska tillsammans med Berra igen. Berra har haft en förbaskad otur i år och inte
kunnat följa med så många gånger. Det var nästan vindstilla och mulet när vi kom fram. 16 grader i luften och 15,2
grader i vattnet.. Vattenståndet var lågt. Rann precis över flatstenen vid bron. Efter vår traditionella Jäger börjae vi fiska
vid mynningen. Jag började med en orange/guld Spoonfly. Precis när jag skulle kasta ut hör jag en känd stämma då kom
brorsans kollega LG från Jönköping traskande. Vi fick höra att det dagen innan landats 2 laxar på mynningsrakan. En på
6,5 och en på 2 kg. Efter första fikapausen så traskade vi ut i havet och provade med olika räkimitationer. Vattnet var
väldigt brunfärgat av åvatten och ingen fisk syntes till. Ny kopp kaffe sen gick vi upp i ån. Janos och Berra började vid
pensionärssvängen och jag uppe vid Rivierabron. Där uppe fanns ingen huggvillig fisk.Träffade på Berra igen mellan
metesvängen och grustaget. Han hade sett en stor fisk vaka men den ville inte hugga. Nu var vi hungriga så vi gick ner
och startade upp grillen. Lite korvgrillning sen åkte det på en tubfluga. Vi malde på i mynningen. Vi så några fiskar som

var upp och körde i ytan men det var som förgjort. Berra och jag hade vars en dragning i flugan utan att vi fick fast fisk.
Ny tur ut i havet nu med min nya svarta rasselfluga. Berra med falkögonen såg en del vak därute. När vi vadade ut till
andra reveln så vakade helt plötsligt bakom oss. Nä ingen huggvillig fisk. Vi avslutade i ån men gav upp kl 23. Vi fick
uppleva en helt magisk solnedgång. Den flottaste denna smmar som man nu väl kan påstå går över i höst när det gäller
fisket.
1/8
Jag hämtade Jimmy kl 16 sen drog vi till Norrvikens Trädgårdar. Det blåste en svag SO bris och det var nästan molnfritt.
20 grader i luften och 18,8 grader i vattnet. Vi såg jagande öring direkt vi kom fram. Småfiskar troligen skarpsill skvätte
frenetiskt . Efter ett par små gammeldansk gav vi oss ut. Jag tog min flytring. Vi hade båda hugg nästan med det samma.
Kl 18.30 så kom då det efterlängtade riktiga hugget på en liten fiskimitation. En rolig kamp som slutade med att den 48
cm blanka öringen hamnade i håven. Kändes skönt att få en havsöring från flytringen. Efter en fika med korvgrillning
gav vi oss ut igen. Efter en längre drift mot Kattvik hamnade jag mitt i ett skarpsillsstim och där hade jag då nästa hugg
från en öring men den ville inte bli kvar. På tillbakavägen hade jga sedan 2 hugg till. Det ena riktigt kraftigt. Tyvärr var
det klart och fullmåne så när solen gick ner blev det inte mörkt. Jimmy lyckades trots det ta en lite öring på drag. Kl 23
gav vi upp för det var helt dött.Inga vak syntes. En mycket härlig kväll.
22/7
Janos hämtade mig kl 15.30. Stensån var målet för fisketuren. 2 dagar tidigare landades en lax i mynningen på 6,3 kg så
förväntningarna var höga.När vi kom fram var brorsan,farsan precis komna och Per-Arne och Lolle fiskade. Peter anslöt
lite senre. Efter traditionen med en Jäger drog vi oss ner till ån. Mycket fiskare på plats. Vattenståndet ca 2 dm lägre än
förra söndagen men det strömmade mer.15,8 grader i vattnet. Klart till halvklart och 18 grader i luften. Måttlig V-SV
vind. Fisket hade inte varit bra på hela dagen vad man hörde av de fiskare som stod i mynningen. Under fiskekvällen såg
vi mycket öring och lax som hoppade men dom var väldigt nätta i huggen. Ingen lyckade kroka någon som blev kvar.
Jag hade själv två hugg. Ett på Rivieratuben och ett på Glödhäcktuben Många flugbyten men inget hjälpte. När vi skulle
köra hem strax efter kl 23.15 så hittade vi farsans håv. När vi kom till Våxtorp så kom jag på att mitt spö låg kvar på en
soptunna vid parkeringen.Jag la det där för jag inte ville lägga det underst i bagaget och naturligtvis glömda jag spöt i
mörkret. Nåja det låg kvar när vi kom tillbaka. Nu väntar varmväder vilket inte kommer att gynna fisket i Stensån så nu
får vi se när vi åker dit nästa gång.
15/7
Jag,Joakim,Per-Arne och Andreas drog till Stensån för en kvälls fiske. Vi skulle egentligen fiskat från kusten men den
friska västvinden satte stopp för det. Strax efter kl 17.30 anlände vi Rivera och där mötte sedan Lars, Peter och Filip
upp.Det var väldigt växlande väder med sol och regn.Vattenståndet var högt. Vattnet nåde upp till betongfundamentet
vid gångbron. Det var 15,6 grader i vattnet och ca 17 i luften. Jag började fiska med Rivieratuben på bottletub och hade
bara fiskat 5 min när första öringen högg. En frisk kamp från en kanonöring. Den var mycket välbyggd men saknade 2
cm för att behållas tyvärr. Under gårdagen hade det fångats några öringar/laxar. Jag tror alla hade fiskkänning denna
kväll. Andreas tappade en fin 2 kg´s öring uppe vid Rivierabron, Peter tog en öring på 43 cm på spinnare. Mao alla
öringar och laxar simmar kvar i Stensån Vi tullade inte på beståndet denna kväll. Men va gör väl det vi hade kul och
grillade lite också. En fin kväll.
8/7
Flytringsfiske i Finjasjön. Premiär för Joakim som precis fått hem sin Guideline Drifter. Man kan undra om vi var dom
första som flytringsfiskat i Finjasjön. Vi utgick från Tormestorps båthamn och kajkade runt mellan åutloppet och Lillö.
Joakim jiggfiskade och jag körde med Rasselfluga på flugspö till en början. Inga känn på nästan en timme då åkte
pimpelspöt fram och på med en rätt stor balansare. Efter ca 10 min högg det rejält. Tyvärr tappade jag denna fina borre
som nog vara på ca halvkilot. Det krävs träning för att drilla fisk med pimpelspö från flytring. Man vill ju inte dra in
kroken så man får punka. Hade några hugg till på balansaren. Efter knappt 2 timmars fiske(kl 19.30) gav vi upp. Det var
mycket fint väder. Sol, nästan vindstilla och 25 grader varmt.
28/6
Äntligen blev det fint väder. Svag sydlig vind och 24 grader varmt. Packade flytring och flugspö och drog till
Mjölkalånga. Här var et fullt upp med sommarlovsfirande skolungdomar som åkte badring efter båtar. Det gick så
mycket vågor att flytringen fick stanna i bilen. Fiskade med olika flugor i ca 1,5 timme utan ett hugg. Pratade med en
annan fiskare som passerade i en båt med tyst elmotor. Abborrfisket hade varit dåligt. Hans teori var att det fortfarande
var lite för kallt. ja man får vänta en vecka eller två och prova igen.
16/6
Heldagsregn och hemfärd.
Om man skall summera veckan så var det vädermässigt inget vidare

Isen gick 5 veckor innan vi kom upp så vi var rädda för extremt lågt vattenstånd. Den mycket kyliga våren gjorde att det
fortfarande var mycket snö kvar på fjällen.
. Det som var positivt var att det inte blåste så mycket. Regnet var bra till att börja med för att få upp vattenståndet. Det
verkade inte som om de stora stimmen av elritsor hade anlänt till älven. Det brukar få fart på fisket. Sländkläckningarna
var väldigt få och små.
Det som var ovanligt när det gäller insekter var att det fanns en del mygg så här tidigt på säsongen.
Fiskemässigt var det ett halvskapligt år. Det som var glädjande var att medelvikten gått upp och att det definitivt finns
gott om fisk. Vi tog ca 70 fiskar varav vi behöll 44 st öringar och 1 röding. En del rökte vi och några hamnade i folie
som vi sedan la på glöden.
Bästa flugor var harörenymf, Peter Ross och March Brown Female.
Boendemässigt har det försämrats. Ägaren verkar inte bry sig så mycket om hur det ser ut i stugorna. Tur att vi hade med
oss engångsgrejor upp för det var nästan helt utrensat på köksartiklar.
Nåja en som vanligt kul vecka med många skratt och mycket fiske. Nu hoppas jag på vettiga väderförhållande för
lax&havsöringfiske på kusten och i Stensån samt bra abborrfiske i Finjasjön
15/6
Mycket klent fiske i väldigt omväxlande väder. Brorsan tog en öring på harörenymf.
14/6
Jag och Mikael vilade från fisket denna förmiddag. Vi tog en tur till Geilo. Kallt väder med någon regnskur.
Vattenståndet + 7 cm och vattentempen helt plötsligt 12,3 gr. Var natten regn så varmt?? Konstigt. Brorsan tog 4 öringar
på harörenymf.
Kvällen blev lite bättre än de senaste. Jag tog en öring på Peter Ross. Den vägde 650 gr. Brorsan tog 2 st på harörenymf
och farsan och Mikael en öring var. Tidig hemgång även denna kväll
13/6
Förmiddagen var kall och det rengnade från och till. Mitt flyt var borta men brorsan hittade det och fångade 6 fina
öringar mellan 400-700 gr på harörenymf. Farsan tog 4 st i samma viktklass på duppakast. Jag lyckade bara ta en öring
på harörenymf.
Kvällen blev som de två senaste nästan fisktom. Brorsan tog en på harörenymf. Det är troligen avsaknaden av insekter
och det stigande vattenståndet som ställer till det
12/6
Brorsan och Mikael åkte till Geilo. Jag och farsan städade av stugan och gick sen ner till älven för att fiska.Kraftiga
regnskurar avlöste varandra. Vattenståndet var + 5cm och vattentempen var tillbaka på 10 grKonstigt nog blev det
kläckningar mitt i regnskurarna och öringarna vakade som besatta. Jag tog 7 st fina öringar på harörenymf och farsan tog
2 på duppakast, Fiskarna vägde mellan 400-650 gr. Kvällen blev som den förra helt kass fiskemässigt. Brorsan tog en
öring på ca 500 gr som nappade på harörenymf.
11/6
Vi hade fint väder på förmiddagen.Vattenståndet + 3cm och vattentempen 10,4 gr. Fisket var skapligt. Det blev en hel
del duppakastfiske. Jag lyckades ta 6 st varav 4 st låg på mellan 400-600 gr. Dom nappade på March Brown Female och
Peter Ross.Kvällen blev vädermässigt fin men fisket var uselt. Som vanligt blir det så när ett lågtryck är på väg in. Jag
tog resans största öring tidigt på kvällen vid fiske med en liten jiggfisk. Öringen vägde 850 gr
10/6
Denna förmiddag fiskade jag och brorsan torrfluga från våra flytringar. Fint väder en stund gav bra fiske med
minimuddler. Tyvärr mest småöring. Vi behöll några på mellan 250-350 gr till vår rökning. Precis innan middag kom
regnet. Det regnade nästan hela eftermiddagen och kvällen och vattenståndet höjdes med 15 cm. Jag och brorsan höll ut
till kl 02.30. Jag tog 3 st på Wolly Bugger och en på Duppakast (Peter Ross). Brorsan fick en röding på drag. Första
dygnet gav 14 öringar och 1 röding.
9/6
Kl 09.30 hämtade jag Mikael och sen drog vi till Snapparp för att invänta farsan och brorsan. Kl 12 lämnade vi Snapparp
okl 20.45 anlände vi till stugan i SKurdalen. Vattenståndet var -20 cm och höll 10 grader. Lite elritsor hade kommit upp i
älven.Vi packade in , gjorde iordning fiskegrejorna och tog oss ett par järn. Sen gick vi ner till älven.Där träffade vi på
Kjell-Arne Granlunds son Glenn. Kjell-Arne träffade vi här uppe för många år sedan och vi fiskade tillsammans i älven
några år. Denna kväll fiskade vi bara några timmar och det gav endast en öring som brorsan fångade. Hemgång kl 02.30
27/5 (inget fiske)

Nu är det knappt 2 veckor kvar till årets fiskeresa till norska Skurdalen. Isen gick 3 veckor tidigare än normalt och
senaste tidens värme lär ha smält den mesta snön på kringliggande fjäll. Det kommer förmodligen att innebära lågt
vattenstånd i älven vilket brukar kunna försvåra fisket. Nåja vi skall inte kasta yxan i sjön för det kan också innebära att
kläckningarna kommit igång och att elritsorna påbörjat sin lek längs älven. Detta brukar locka upp öringen från sjön. Nu
börjar jag mina förberedelser dvs serva rullar och spön. Kolla upp vadarena och flyringen. Binda de sista flugorna. Allt
måste ju vara tipp topp inför avfärden. I år skall vi köar 2 bilar upp istället för en bil med släp. Blir lite dyrare men vi
kommer snabbare upp och minskar risken för att de nyfikna norska tullarna skall syna oss vid gränsen . Man klarar ju
inte sig på 6 öl och 1 liter sprit per man i en vecka
20/5
Kl 04.30 plockade jag upp Janos.50 min senare var vi i Domsten. 9 grader varmt mulet och en svag ostlig vind. Lågt
vattenstånd och svag ström mot söder.10,8 grader i vattnet. Efter Jägern vadade vi ut söder om fortet. Jag hade hugg
direkt på en grön/silver Spoonfly. Janos hade också hugg rätt snart på en Magnus.Efter en rad missad horngäddor bytte
jag till Jan-Eriks röda loppa. Min tanke var att denna kanske lockade mer nu när dom var så nätta på det. Min tanke var
rätt. Efter första passet fram till kl 07.30 fick jag 2 st horngäddor och Janos lyckades inte kroka en enda. efter kaffe och
smörgås var det dags för pass 2. Vattnet började höjas. Detta passet blev helt kanon.Janos hade nu också en röd loppa på
tafsen. Till nästa fikapaus kl 09.45 hade Janos fått 7 st näbbisar. Några efter spektakulära fighter där fisken var runt
Janos flera varv.Jag lyckades ta 4 st. Ledning för janos med en näbbis inför sista passet. Nu var det strålande sol,i det
närmaste vindstilla och ingen ström. Jag tog en direkt och tappade 3 st sen tvärdog det.Janos hade inga känn på hela
passet. Kl 11 la vi av. Vi tänkte avgöra horngäddekampen med att väga fiskarna. Otrolig nog hade vi samma vikt. Skoj
att Janos lyckades så bra.Han är nu riktigt inne i flugfisket
12/5
I en hård västvind på gränsen till storm begav jag och Janos oss till Stensån. Vi var framme strax innan kl 05.30 och då
var Berra redan på plats. Efter en liten Jäger begav vi oss ner till ån. Havet pressade in bra med vatten så vattenståndet
var högt.Strömmen var inte svag men helt ok. Vattentempen var 12,5 grader. Nu var ju tanken att det skulle stiga lax och
öring men det såg vi inte röken av.Kanske berodde på att strömmen i ån växlade fram och tillbaka. Berra var den enda
som hade fiskkänning denna blåsiga dag. Han tappade en liten öring strax efter metesvängen. Kl 11 begav vi oss hem.
Nu är det bara 4 veckor kvar till årets fiskeresa till Norge. Det är dags att göra iordning grejorna och kolla över
flugaskarna
4-5/5
En helg på Våxtorps naturcamping. Det blev mest festande,bastu och tunnbad. Vi var där tillsammans med Familjen
Badics, Anders ,Per och Lalla som hade sina kids med sig. Det fanns mycket småbågar och abborre i de fyra dammarna
på området. Medelvikten på bågarna var ca 5 hg. Små krutpaket med hela fenor. Bästa fluga var min egen
flicksländenymf. Janos lyckades äntligen spräcka den förhatliga nollan på antal fångad fisk på flugspö. Han tog 3
regnbågar och jag tog 5. Tyvärr blåste det rejält under lördagen så det var svårkastat. På fredagskvällen efter badandet
och maten så underhöll Per&Lalla med gitarrspel. Vi höll nog den största delen av campingen vakna till 3 på
lördagsmorgonen men vi sjöng nog vackert för vi blev inte utkastade. Stort tack för trevligt sällskap. Nästa helg blir det
seriöst fiske igen
28/4
5 st fisketokiga morgonpigga killar från Tyringe/Hässleholm lämnade Tyringe kl 04.45. Det var
jag,Janos,Joakim,Andreas och Fredrik. En timme senare doppade vi flugorna i Stensåns vatten. Vattenståndet var
skapligt högt och vattentempen 9,6 grader. Jag gick direkt upp till metesvängen och tog en öring på 25 cm i första kastet
på Riviera Blixten tub. 2 kast senare nappade en mört på flugan. Helt otroligt. Fiskade mig upp till Pool 1 utan att känna
något mer. Kl 8 var jag tillbaka till mynningen. Dom andra hade tagit några smolt. Efter en stunds fika förlängde jag
tafsen och knöt på en grön gummibensräka. Hugg på hugg av smolt i å mynningen gjorde att jag vandrade ut precis
utanför åmynningen och kl 08.40 fick jag en härlig kamp av en laxgrilse på 47 cm. Den hoppade och skuttade som en
kalv på grönbete. Kl 09.10 fick jag en öring på 48 cm som nappade på samma fluga. Det blåste en svag västvind och det
var mest mulet. Kl 12.15 åkte vi hem
22/4
Fick åka själv till Rekekroken.Anlände kl 05.20. Något högt vattenstånd som fortsatte öka under förmiddagen. Svag till
måttlig SO-vind. 7,1 grader i vattnet.Vxl molnighet. Började fiska i skafferiet ute vid udden. Såg fisk nästan direkt och kl
05.50 fick jag första öringen på en orange/guld spoonfly. Den höll 46 cm men var lite mager så den fick gå tillbaka. Jag
såg flera öringar som visade sig i ytan men de högg inte så jag byatde till en grön gummibensräka. Kl 06.05 fick jag en
blänkare på 40 cm. Sen fiskade jag mig tillbaka till piren och provade en stund på andra sidan denna utan känn. En
fikapaus satt sen fint. Kl 8 gick jag ut på pirens vänstra spets eftersom det var lättare att flugfiska därifrån pga vinden. Ca
kl 8.15 hade jag ett hugg men inget mer. Kl 08.40 kom brodern , Staffan och Tobbe. Efter en kopp kaffe och en nybakad
bulle som brorsan köpt med sig fiskade jag och Tobbe oss ut till skafferiet med vi fick ingenting. Brorsa tog en på 40 och

en på 35 på en rosa gummibensräka strax efter kl 10. Han var då mellan Rekekrokspiren och Jonstorps hamn. Jag åkte
hem kl 11
15/4
Åkte hemifrån kl 04.25. Började fiska kl 05.30. Vindstilla,klart, -1 grad, lite lågt vatten men det strömmade ändå en del.
Vattentempen var 6,5 grader. Började vid mynningen med orange/guld Spoonfly. Efter en halvtimme gjorde Lars mig
sällskap. Vars en liten Jäger sen skred vi till verket. Kl 06.30 fick jag en liten på 20 cm på min spoonis. Kl 07.30 begav
vi oss upp till sträckan mellan Rivierabron och metesvängen. Efter en fikapaus bytte jag till tubflugan Rivierablixten och
kl 08.20 var det dags för nästa 20 cm´s öring. Var tusan är de stora blänkarna? Bytte tillbaka till min spoonfly och fick en
liten öring till kl 08.50. Sen fiskade vi neråt mynningen. Lars hade ett hugg i pensionärssvängen det var det enda han
kännde denna dag. Vi avslutade fisket strax efter kl 11.
5/4
Ännu en blåsig dag. -4 grader på morgonen. Började fiska vid revet. Kl 08.50 tog jag en på 35 cm som högg en grön
gummibensräka. hade yterliggare ett hugg. Gick bort till hamnen men ingen fisk inne. En lång lunch sen var vi tillbaka kl
16. Började vid revet igen men sökte mig ganska snart till hamnen där jag kl 16.50 tog en öring på 43 cm på samma
gröna gummibensräka. Mulet väder och frisk västvind bet i skinnet. 7,8 grader i vattnet. Lagom vattenstånd. Ingenting
hjälpte för när jag bröt kl 18 hade jag inte fått mer. Rapporterna från andra fiskare pratade om en hel del fisk under 45
cm. Frågan är vart finns dom lite större? Nåja kanske hittar vi dom i Stensån nästa helg. En kul fiskeresa med bra
sällskap är slut. Glad Påsk
4/4
Fint väder men blåst från NO. -4 grader på morgonen. Blev endast ett kort förmiddagspass sen satt vi och mös på den
varama altanen. Endast brorsan fick fisk. Han tog totalt 10 st denna dag men inga gick att ta vara på. På eftermiddagen
lugnade sig vinde och vi såg fram emot en fin kväll. Vattentempen 7,8 grader. Vi började fiska kl 15. Kl 17 vände vinden
till väst och tilltog. Det blev svinkallt så vi gav oss redan kl 18. Detta blev brorsans dag. Jag slog upp en muskelbristning
i vaden på eftermiddagen och kunde knappt gå på kvällen
.
3/4
Årets Jonstorpsfiske startade. Jag och Janos hämtade upp farsan i Kvidinge.Efter incheckning i stugan på Lindevägen
käkade vi pizza från Pizzeria Mona Lisa. Går nog inte att få tag på godare pizzor. Vattentempen var 3,8 grader efter kallt
blåsigt väder. Vattenståndet var högt. Jag tog min första öring kl 16.50 på en rosa gummibensräka. Den höll precis måttet
46 cm och vägde 730 gr. Vandarde bort till hamnen där jag kl 18.10 tog en 43á. Janos hade ett hugg. brorsan tog en som
släpptes tillbaka. Farsan hade inga känn. På kvällen firade vi att Rögle blev klara för Elitserien.
1/4
Jag,Janos,Brorsan och Lars laddade upp inför kustpremiären genom att se Rögle tysta Boforskanonerna med 5-3. Detta
plus Rögles J18 SM guld firade vi med grillad entrecotte och klyftpotatis.Givetvis slankt det ner en del rött och öl till det.
Vi började fiska kl 6 på söndagsmorgonen och då var det nästan vindstill och - 4 grader. Mycket högt vattenstånde efter
de senaste dagarnas fiska NV-vind. Vattnet var på sina ställen mycket grumsigt. Janos kämpade på med sitt flugfiske och
det ser bättre och bättre ut för var fisketur. Vattnet sjönk undan efterhand som timmarna gick. Men sen ökade vinden från
väst och det mulnade på. Vi bröt fisket kl 13 då vi lite trötta och frusna åkte till stugan. Vi hade haft ett antal hugg men
ingen fångad fisk. På Jonstorpsrevet kom det upp 5 blänkare varav 3 höll måttet vad vi kunde se. Morgan ringde mig och
rapporterade att han haft bra fiske vid Rekan. Han hade fått 13 st men de flesta var för små. Vad vi hörde från Häljaröd
så var vattnet jättegrumsigt och det var ca 10-talet fiskare på plats. Nu laddar vi för nästa tur på tisdag. Vattentempen var
7,3 grader
25/3
Janos hämtade mig kl 05.00 (sommartid). Ny tur till Stensån. Ca 3 grader varmt och dimma. Svag NV vind.
Vattenståndet hade sjunkit med ca 10 cm sen förra veckan men det var ändå skaplig ström. Jag började med en Mickey
Finn tub och hade hugg efter en halvtimmes fiske. Janos malde på med flugspö och Fylleåns Skräck. Vattentemperaturen
var 5,2 grader.Alltså ingen ökning på en vecka. Tidigare i veckan hade Per-Arne kanonfiske då det blåste frisk västvind.
Synd man inte var på plats då. Efter en stund begav jag mig uppströms utan att lyckas. Tillbaka till mynningen för en
fika. Jag bytte till en brun Wolly Worm tub och i andra kastet kl 09.15 nappade en vild blank öring som gav en fantastisk
kamp. Tyvärr 2 cm för kort så den fick simma vidare. Janos och jag fiskeade oss uppströms utan resultat. En kylslagen
förmiddag men ändå en trevlig fisketur var slut kl 11.30 . Nu stundar kustpremiär nästa helg. Vi checkar in i stugan på
lördag. Det blir kanske att gå på hockey då också och följa den spännande kvalserien.
18/3
Janos hämtade mig kl 05.00. Vi satte kurs mot Stensån. Ca 5 grader varmt lätt dimma och småregn var vädret för dagen.
Vi hade precis satt ryggsäckarna nere vid ån när Berra dök upp. Efter sedvanlig tradition med en liten Jäger började vi
fiska vid mynningen. Vattnet var ca 1 dm lägre än förra helgen och vattentempen hade gott upp till 5,2 grader efter

vårvärmen tidigare i veckan. För Janos var det första fisketuren som flugfiskare. Han hade tränat flitigt på gräset hemma
men kasten stämde inte till en början men några timmr senare hade han förbättrat tekniken..Jag började med en brun
Wolly Bugger men bytte sedan till en Rivieratub. Efter 1 timmes fiske vandrade jag uppströms.Fiskade mig upp till
Riviearbron utan ett känn. Fiskade mig ner till strax efter pensionärssvängen och där fick jag en liten blänkare på 35 cm.
Den högg på en dubbelkrokad Mickey Finn. Nere vid mynningen tog vi en fika och jag gav Janos lite tips och råd med
kasttekniken. Jag hade lagt ut ett kast med janos spö och skulle visa hur han skulle fisk hem kastet så högg en
öring.Janos drillade den galant och fick upp den. Tyvärr höll den bara 35 cm och fck sin frihet åter. Den högg på en
Fylleåns skräck. Berra hade tills dess satt ett par flugor och haft ett hugg. En stund senare gick jag och Berra uppströms
igen. Jag provade i strömmen efter metehörnan och efter några kast satt dagens andra 35á på kroken . Denna gång på en
liten rivieratub. Berra kände inget mer än att han blev blöt om foten. Ner till mynningen igen där vi avslutade kl 12.
Ännu ett trevligt fiskepass var slut
10/3
Årets tredje havsöringtur gick till Stensån. Denna gången var det bara jag,Jocke och Janos som kunde åka. Vi lämnade
Tyringe kl 05.20. Lite mildare än sist. 5 grader i luften,mulet och en frisk SV vind. Vattenståndet i stort sett oförändrat
sen förra gången. Vattentempen 3,1 grader trots att det fallit en lite snö som töat. På vägen till Båstad berättade Janos att
att funderade på att börja flugfiska och undrade om jag kunde hjälpa honom att köpa rätt utrustning. Detta tyckte jag var
jättekul. en till bland fiskekompisarna som nu skall bli flugfiskare. Vårt fiske startade som vanligt i mynningen men jag
gav mig rätt snart iväg upp till metesvängen. Ingen fisk var på plats så jag gick tillbaka till mynningen och fikade. Janos
hade gett sig av uppströms men Jocke var kvar. ett gäng från Halmstad hade också anslutet. Mycket trevliga och
pratglada fiskare förresten. Efter fikan så började jag och Jocke fiska igen och hade rätt snart hugg bägge två samtidigt
men ingen fisk fastnade. Vi var nyfikna på hur det gick för Janos så vi gixk uppströms igen. Han hade inte fått något. Nu
började det regna och vindne tilltog och vred mot väst. Kl 11.30 åkte vi hemåt. En av Halmstadkillarna hade då landat 3
besor som fått gå tillbaka. Han tog dom på Fylleåns Skräck. Vi stannade till på Top Fly och där gjorde Janos ett klipp
och köpte sin flugutrustning . det blev ett mycket bra Visionspö klass 6 med en kanonbra flytlina. När vi kom hem gav
jag Janos en första kastlektion. Välkommen till flugfiskegänget Janos. Du kommer inte att ångra dig
4/3
Jag,Janos,Berra, Lars och Ulvberga-Alf träffades kl 06.30 vid Stensåns mynning. Lite dagsljus hade börjat komma. Vi
började som vanligt med "en lille en". efter en stund kom vakt Göran ner med våra fiskekort. Jag, Janos Lars och Berra
löste årskort. Det låg is i Laholmsbukten så långt man kunde se. Lagom vattenstånd som senare sjönk. 2,0 grader i
vattnet. Svag/måttlig ostlig vind och mulet. Morgonfrost som senare blev +3 grader.
Vi började i mynningen men jag och Lars gick snart upp till metekurvan där vi såg en större fisk vaka. Efter en stund
anslöt Berra,Alf och Janos. Det var första besöket vid Stensån för Alf så jag guidade honom upp till fiskeområdets
startpunkt. Vi fiskade oss ner till mynningen där vi samlades och fika. Ingen hade haft fiskkontakt. Vi fortsatte fiska på
olika ställen i ån fram till kl 11.30 sen gav vi upp
. En kille som kom ner precis när vi skulle köra hade fått 2 st på Vibraxspinnare men släppt tillbaka dom. Peter
Pettersson dök också upp så vi fick en liten pratstund innan vi åkte hem. På vägen hem kollad jag och Janos upp
Våxtorps Naturcamping. Den ser helfin ut. Deras hemsida gör inte anläggningen riktigt rättvisa. Hit skall vi
helgen 4-6 maj för att prova på laxen i Stensån.
26/2 (Inget fiske)
Då är det en vecka kvar tills jag skall på öringpremiär i Stensån. Just nu är det högt vattenstånd i ån så en nederbördsfri
mild vecka hade suttit fint . Jag har en del nybundna tubflugor som skall provas. Spoonfly glöms inte bort men det
hänger på vattenståndet om dessa kommer att användas. 1-3 mars får bara de som har årskort fiska. Så på söndag den 4/3
går det bra med dagkort också. Just nu är det jag,Janos,Lars och Berra som tänkt åka dit men även Joakim verkar sugen.
Det blir som vanligt avfärd i ottan.Skulle tippa på 05.30 . Nu blir det att göra vapenvård.
19/2
Janos hämtade mig kvart i åtta. Ännu en gång blev det utgång från Mjölkalånga. Snön hade töat bort så det var blankis.
Lufttryck 991, mulet, ömsom sol,omsöm hagel&regn.
Kollegan Tobias anslöt direkt efter vi hade parkerat. Vi började fiska utanför åmynningen och fick fisk direkt men sen
dog det. Vi gick in i viken men ingenting nappade.Vi återvände ut till platsen där vi började. Då fick jag några fina på
balans och tappade några. Vattnet var lite färgat av smältvattnet från ån. Kollegan Anders kom ner med sina barn efter ca
1,5 timme. Adam och Heidi fick abborre nästan direkt. Janos hade det trögt och det tog en god stund innan han spräckte
sin nolla. Jag tappade en gädda på ca 2 kg men det var jag inte ledsen för. Janos var lite besviken över den storabborren
han hade på som slet linan och tog mormyskan med sig i djupet. Totalt tog vårt gäng ca 20 abborrar och det var rätt fin
storlek på dom. Dom största vägde ca 4-5 hg.
12/2
Janos kom och hämtade mig kl 8. Jag var inte körbar efter brorsans 50 års kalas dagen innan. Vi åkte ner till Finjasjön
vid Mjölkalånga. Det var -3 grader,snöfall och en måttlig västlig vind. Lufttrycket 1017. Först provade vi inne i viken

där jag lyckades förra veckan. Jag började med mormyska och Janos med vertikalare. Jag hittade fisk först men det var
bara småabborrar som ville bita till en början. Janos fick ingenting så jag hjälpte honom att byta till mormyska och då
fick han abborre direkt. Efter en stund tog jag ett par abborrar i matklass och sen hände det högst oväntade. Jag fick ett
bra hugg och sa till Janos att nu var det en stor borre på gång. När fisken kommer upp var det en öring!!! Den vägde ca 5
hg och fick glida tillbaka ner i hålet. Dels är den fredad och dels är öringbeståndet så klent att det vore synd att ta livet av
den. Detta var den första öring jag tagit i Finjasjön. Efter 2 timmars klent fiske flyttade vi till Mjölkalångaåns mynning
och där jagade de lite större abborrarna mört idag. Kl 12 gav vi upp och då hade jag fått 14 st som jag behöll. Dessa
vägde 2,9 kg. Janos hade 8 st som vägde 1,8 kg. Den största tog Janos och den vägde 5 hg.
5/2
Jag och brorsan skulle och pimpla på Finjasjön men brorsan blev magsjuk. Jag åkte dock ner till Mjölkalånga för att göra
ett försök. Efter 1,5 vecka med riktigt fint vinterväder så höll isen fantastiska 22 cm och det fanns knappt någon snö på
den. -17 grader kl 09.30, sol och vindstilla. Vackert och härligt så man nästan blev tårögd. Började vid Mjölkalångaåns
utlopp men här var inga abborrar vakna. Flyttade in i viken där jag hittade några skapliga direkt på min vertikalpimpel
som var laddad med Simonssonkrok stl 16. Efter en stund utan hugg bytade jag till mormyska. Återigen visade det sig
vara en bra medicin. Mormyska med en maggot cocktail har abborren svårt att låta bli.
När jag la av kl 12 hade jag fått 12 st abborrar som totalt vägde 2,5 kg. Den största vägde ca 4 hg. Fina matabborrar.
29/1
Så blev det äntligen vinter. Premiären blev tillsammans med brorsan på Sjöaltesjö mellan Örkelljunga och Våxtorp. Isen
höll mellan 8-10 cm och var nästan helt snöfri. Vi träffades kl 8 vid bandybanan och givetvis började vi med tradition
dvs en gammeldansk. Vi hittade en grynna strax innan ön som Furenbratt tipsat oss om. Här hittade vi en del abborre. De
största låg strax över 100 gr. Totalt tog vi ca 40 abborrar. Mormyska funkade bäst med en röd maggot på kroken. Kylan
håller i sig så nästa helg hoppas vi på Finjasjön eller Råbelövssjön
8/1
Fiskepremiär på kusten. Jag, Janos och Joakim åkte till Lilleskog utanför Ystad. Vi anlände 07.45. Svaga NV vindar, +4
grader och rätt stora dyningar rullade in. Det visade sig att det var mycket skit i vattnet som omöjliggjorde fiske. Vi åkte
bort till reningsverket där det stod 2 andra fiskare. Dom fick rensa krokarna från skit efter nästan varje kast. Vi drog
vidare till Kåseberga. Ute vid hamnpirarna var det minimalt med skit i vattnet så där gick det att fiska. Vattentemp 4,8
grader. Efter ett fiskepass så öppnade fiskebutiken. Vi köpte lite rökt sik och makrill som vi åt upp vid hamnen. I butiken
såldes färsk fjällröding som inte var odlad. Jag kunde inte motstå frestelsen utan köpte en. För att spela mina Facbook
vänner ett spratt tog en bild av den och lades upp på FB. Var så nyfiken på att se reaktionerna. Efter fikat gick vi tillbaka
till hamnpiren. Jag hade en fisk på i 10 sekunder på ett grönt/rött Falkfish drag. Janos och Joakim hade inga känn. Kl 12
vände vi hemåt. Känns skönt att ha klarat av premiären.
5/1 2012 (inget fiske) Top
Nu är man jäkligt trött på alla stormar och regn.Ingen långvarig kyla i sikte. Tyvärr ser det ut som om det inte skulle bli
något isfiske denna vinter. Nåja väderprognosen för söndagen ser bra ut och då blir det kustpremiär. Vi åker troligen till
Lilleskog vid Ystad

---------------------------------------------------------------------------23/12 (inget fiske)
Tyvärr syns det ingen vinter till ännu. För ett år sedan var pimpelfisket igång på allvar.
Nu ser det ut som om nästa fisketur blir helgen 6-8 januari. Det kan bli Domsten, Hittarp eller Barsebäck. Vädret avgör.
Jag har beslutat mig för att hoppa av nästa års vårfiske i Norrefors. En av anledningarna är att jag skall ha årskort i
Stensån precis som mina fiskekompisar Berra , Janos och kanske Lars. Det blir satsning på havsöringen och laxen där.
Annandag jul blir det kanske en fisketur till Vombsjön. Får passa på att tacka mina trogna läsare för detta året och
hoppas ni fortsätter att besöka min sida.
God Jul önskar jag er alla.
5/11 "Njursjön"
Jag, brorsan och Berra drog till Björkasjön vid Ullared. Vi sammanstrålade kl 06.30 vid Snapparp där vi sen åkte
tillsammans i Berras bil till Njursjön. Svag -måttlig SO vind 11 grader varmt och sol. Vattentemperaturen var 8,7 grader.
Efter en gammeldansk och pilsner rodde vi ut. Förmiddagsfisket gav några småabborrar på pimpel. Kl 11.30 gick vi i
land för att grilla några korvar. Efter lunchen rodde vi till västra delen av sjön där vi hittade lite större abborre. Vi
lyckades ta 5 st som vägde mellan 250-560 gr. Brorsan tog sin på en lila jigg. Det var härligt att fiska med pimpelspöt
igen. Nu får det bli is snart.
23/10Trollsjön

Årets kanske sista flugfiske blev i Trollsjön vid Åsljunga. Jag och Berra anlände kl 07.10 och Janos "sjusovare" kom 25
min senare. Berra började nere vid vindskyddet och jag uppe vid ön. Det var - 3 grader ute och vattentempen var 7,4
grader. Vindstilla och en härlig soluppgång. Jag hade ju nollat de 2 sista fisketurerna efter regnbåge så jag var
revanchlysten till max. Det så retliga nollan spräcktes efter 20 min fiske då en båge på 1,2 kg nappade på min svarta
Wolly Bugger. Strax efter kl 8 tappade Janos en fin på spinnare och hade hugg några kast efteråt. Jag hade 2 hugg på en
grön Bobby sen kände jag inte mer. Berra tog en på ca 1 kg som högg på en grön/vit Dog Nobbler. Inte ens i sista kastet
fick Janos någon fisk denna gång. Vi körde hem kl 11.30. En ny trevlig fisketur med Berra och Janos.
7/10 Kundfisket i Ulvberga
Vårt årliga fiske för kunder hölls i Ulvberga. Det är tydligen svårt att få tag på större fisk hos fiskodlarna nu för Alf
(ägaren) hade blivit erbjuden fisk på max 0,7 kg hos sin ordinarie leverantör. Han hittade en annan där vikten var ca 1 kg
i snitt. Fenorna var rätt ok och det var bra tryck i fisken. Fisket var trögt . Det landades totalt 20 fiskar som totalt vägde
21 kg. Den största tog Pärs son på drag. Den vägde 2,1 kg. Jag är fn inne i lite missflyt så jag nollade igen. Vad är det
som händer?? Jaja solen går ju upp dagen efter ändå. Största fisken bland kunderna tog Leif Westermark och den vägde
1440 gr. Extra kul var att Katrin som nu var med för tredje gången på ÅF´s kundfiske tog 2 st bågar på flugspö. När jag
skriver detta är det morgon den 9 oktober och vi har haft första frostnatten. Dags att förbereda för pimpelsäsongen!! ;-)
30/9 Höstträffen i Norrefors
Den traditionella höstträffen hölls i Norrefors. En fin torsdagskväll med god mat och dryck skulle krönas med en fredag
med bra fiske trodde vi. Det var högt vatten i ån. Vattnet höll 13,5 grader. Sällskapet som fiskat på torsdagen hade
tydligen fått jättebra med fisk och det påverkade bevisligen våra chanser till bra fiske. Flera av os fick ingen fisk och jag
var en av dom. Trots ideliga flugbyten och laborerande med olika fiskedjup fick jag nöja mig med 3 hugg. Av alla
gånger vi fiskat i Norrefors var detta den i särklass sämsta gången. Vad var fel?? Ja ideerna från mina kompisar var bla
att dåligt med insatt fisk. Trots att jag varnat för fisk med trasiga fenor och lägre medelvikt så var missnöjet ganska stort .
Denna hösten var det ju så att vi skulle fiska på 3 kg´s fiskar i ån som hade hela fina fenor. Detta hade ju Tommy lovat
för ett år sedan. Nu vill en del i gänget byta fiskeplats till nästa år. Jag är tveksam till detta men får väl ta en funderare.
Å-fisket i Norrefors är ju unikt och naturen underbar..
23/9 sammanfattning av 10 havsöringsäsonger
Årets säsong började inte bra. Det var glest mellan dom blanke fine fiskarna. I år testade jag för första gången sent
kvälls&nattfiske. Det gav ingen större utdelning men jag såg öringvak var gång och det är en härlig känsla att stå ute och
fiska öring en ljum sommarkväll/natt. DEt blir säkert en fortsättning på det nästa år.
Här kommer 10 års sammanfattning.
2002 Antal fisketillfällen: 5 Fångade öringar: 3 Behållna: 0 Största behållna:
2003 Antal fisketillfällen: 7 Fångade öringar: 4 Behållna: 2 Största behållna: 0,8 kg
2004 Antal fisketillfällen: 8 Fångade öringar: 15 Behållna: 4 Största behållna: 1,8 kg
2005 Antal fisketillfällen: 8 Fångade öringar: 7 Behållna: 3 Största behållna: 2,0 kg
2006 Antal fisketillfällen: 8 Fångade öringar: 10 Behållna: 0 Största behållna: 0
2007 Antal fisketillfällen: 9 Fångade öringar: 6 Behållna: 3 Största behållna: 1,2 kg
2008 Antal fisketillfällen: 18 Fångade öringar: 22 Behållna: 7 Största behållna: 3,9 kg
2009 Antal fisketillfällen: 15 Fångade öringar: 8 Behållna: 4 Största behållna: 1,8 kg
2010 Antal fisketillfällen: 14 Fångade öringar: 11 Behållna: 1 Största behållna: 1,2 kg
2011 Antal fisketillfällen: 20 Fångade öringar: 18 Behållna: 8 Största behållna: 2,8 kg
Tot Antal fisketillfällen:112 Fångade öringar: 104 Behållna: 32 Största behållna: 3,9 kg
Anm: 1 havsöring var en lax.
23/9 Säsongsavslut i Stensån
Havsöringsäsongen avslutade i Stensån. Denna dag blev det bara jag och Janos som åkte. Berra var tvungen att jobba. Vi
var på plats strax innan kl 6 som vanligt. Första fiskeljuste kom inte förrän vid kl 06.30. Mycket högt vatten och stark
ström. Vattnet nåde ända upp till kanten på betongavsatsen under gångbron. En frisk västanvind tryckt på från havet.
Vattentempen var 12,5 grader. Jag hade tidigt 3 nätta hugg men ingen ville fastna. Janos tog 2 st småttingar som fick
simma vidare. Idag kom det några fiskare som hade fiskat en del i Lagan men som tröttnat på trängseln . Det berättades
om ca 300 fiskare som trängdes längs Lagan. Det är något att tänka på när man ser fångsstatisktiken. Det blir ju långt
ifrån 1 lax per fiskare.Jag får passa på att tacka fiskevakten Göran Furenbratt för den fina fiskekortsservicen under året.
Nu blir det npågra regnbågsfisken, kanske en fisketur på abborre och 1 på skrubba innan förhoppningsvis isen lägger sig.
Jag kommer att lägga upp en havsöringstatistik här inom kort.
16/9 Havsöringtur till Stensån
Då blev det ytterligare en tur till Stensån. Man fick ju blodad tand förra gången. Jag hämtade Janos kl 04.45 .Idag var
det stjärnklart , vindstilla och 6 grader när vi åkte. Berra var redan på plats när vi kom till Båstad och Lars kom efter

några minuter. Efter Jägern vandrade vi ner till mynningen och började fiska kl 06.10. Det var ca 2 dm lägre vattenstånd
än förra fredagen men strömmen var hårdare. 12,8 grader i vattnet. Det blåste en svag NV vind.
Jag hade fiskkontakt nästan direkt och kl 06.30 landade jag en öring på 46 cm och 1,1 kg. Den tog på Rivieratuben .
Detta mönster har blivit en riktig hitt. Berra tappade en som slet av flugan precis innan jag fick min. En stund efteråt fick
en av danskarna en godkänd på spinnare. Janos hade det tungt. Satte 4 spinnare/flugor i en presenning som ligger på åns
botten ute i mynningen. Lars tog en som var för liten på en liten mörk tubfluga. Strax innan kl 12 skulle vi ge oss men
Janos skulle ta ett par avslutande kast och det gav resultat. På hans Rapala wobbler högg en öring som stred bra. Den var
i samma storlek som min. Detta blev ännu en lyckad tur till Stensån. Synd att Berra inte lyckats spräcka nollan men det
kommer för han är rätt trägen. Nu återstår 1 eller 2 fisketurer till på havsöringen sen är säsongen slut.
9/9 Havsöringtur till Stensån
Janos hämtade mig kl 04.45 och sen bar det av till Stensån där min skolkamrat Berra väntade. Efter sedvanlig tradition (
en jägermeister) började vi fiska kl 06.00.Det var mycket högt vattenstång och en frisk västanvind tryckte på från havet.
13,5 grader i vattnet. Kanonförutsättningar för öringuppgång. I och med det var så strömt så fick min orange/guld
spoonfly vila. Jag tacklade upp Coastal linan med en snabbsjunkande tafs och en nykomponerad tung tubfluga som jag
nu döpt till Riviera. Redan 06.20 small första öringen på. En kul fight med spektakulära hopp. Han vägde 1,9 kg och var
53 cm lång. Berra hade något känn. Jag fiskade mig upp till Rivierabron utan lycka. Gick tillbaka och tog en fika med
grabbarna. Janos fiskade med en spinnare när jag passerade honom. Då fick han napp.Tyvärr så släppte öringen. Några
minuter senare (kl 10.20) Bet det på igen på min tub .Upp kom en öring på 1,5 kg och 50 cm lång. Även den stred bra.
Strax efter tog Janos en öring på spinnare som precis häll måttet. Den vägde ca 8 hg. Direkt efter hade jag 2 nätta hugg.
Kl 11.40 fullbordade jag trippeln med en vild öring på 1,7 kg och 52 cm lång. Berra fickk tyvärr nöja sig med några hugg
men han kommer att ta revanch om jag känner honom rätt. Förutom våra fiskar landades det 3 öringar varav en släpptes
tillbaka. En mycket rolig och härlig fisketur. Min första trippel i Stensån
4/9 Havsöringtur till Utvälinge
Jag hämtade upp brodern i Ängelholm kl 05.45 och sen drog vi till Utvälinge för att inleda höstfisket efter havsöring.
Det blåste svag till måttlig vind från sydost. Vattenståndet var något högt men i sjunkande. Vattentemperaturen var 16,5
grader. Vi såg vakande öring direkt när vi skulle doppa våra flugor i badkaret mellan Sandön och Själrönnen. Jag började
med en ljus gummibensräka och brorsan med en grön. Under tiden jag fiskade mig ut till Själrönnen och tillbaka hade
brorsan fått 4 st och tappat en. Alla låg mellan 25-30 cm i längd och fick släppas tillbaka. Efter en fikapaus vandrade
brorsan ut till spetsen på Själrönnen och gjorde 10 sälar sällskap.Innan han kom tillbaka till mig så fick jag en öring på
40 cm som tog en grön/silver spoonfly. Innan vi åkte hem kl 11 tog jag 3 st öringar till och brorsan 1som var för små och
fick friheten åter.
28/8 Torskakungturen
Vi var 6 tappra fiskare som lämnade Tyringe kl 06 med resmål Landskrona.
Det hade blåst och regnat mer eller mindre hela natten så vi var spännda på hur blåsten var på sundet. Tyrvärr blåste det
styvt 10 m/s från sydväst vilket gjorde att skepparen fick styra mot Ven . Där hittade vi en del sill som var rätt fin i
storleken. Jag fångade totalt 39 st. Den enda av oss 6 som fick torsk var Janos som tog en på 3,2 kg. Med den vann han
största torsken-tävlingen på båten. Grattis Janos. Vare sig jag, Billy eller Jennifer fick någon torsk. Att Jennifer inte fick
någon berodde på att hon inte fiskade.För andra året i rad blev det inget avgörande i Torskakungkampen. Nu går jag in i
säsongsavslutningen på havsöring så det blir förhoppningsvis en del rapporter om det nu i september.
20/8 Stensån
Eftersom det blev bra förutsättningar med hård västvind högt vattenstånd drog jag till Stensån.Åkte hemifrån kl 04.30
Dessvärre var vattnet mycket humusfärgat och det var lite trist. Började fiska i mynningen . När jag löst fiskekort av den
mycket trevliga fiskevakten Göran Furenbratt gick jag upp till strömmen efter bron men där var helt dött. Fortsatte till
Öresjö men även där kammade jag noll. Gick till metesvängen och nollade där också. Mycket märkligt att ingen fisk
visade sig. Nåja jag gick tillbaka till mynningen och efter en liten stund fick jag se dagens första öring vaka. Några
minuter senare fick jag en öring som tyvärr bara var 43 cm så den fick gå tillbaka. Ger mig tusan på att det var samma
öring som vakade. Vattentempen var 14,7 grader. Jag begav mig hemåt kl 10. Rätt trött efter bara några få timmars sömn
på natten.
14/8 Finjasjön
Jag ,Bertil P och Jocke Jeppsson åkte till Mjölkalånga. De senaste dagarnas SO-O vind gjorde att algerna packats på
denna sida och försämrat siktdjupet markant. Sen var det ett lågtryck på väg in så vi visste att det skulle vara trögfiskat.
Vi fick 2 st små abborrar. Jag blev FF. Det var mycket trevligt att träffa barndomskamraten Bertil igen efter 35 år utan
kontakt. Nu lär vi fiska ihop en del framöver.
1/8 Finjasjön
Jag och Mikael drog till Mjölkalånga för att fiska abborre. Det blåste en måttlig ostlig vind som omöjlig gjorde flugfiske.
Vi fick 5 st abborrar av matklass. Den största på ca 5hg. Vi fiskade ca 2 timmar.

28/7 Finjasjön
Jag fick höra av en kompis att abborren i Finjasjön var i hugget så jag åkte ner till Mjölkalånga för att prova. Rätt högt
vatten i sjön. Väldigt lite alger. Vattenskidbåten passerade mig med täta intervaller. Jag vadade ut kl 19.50 och på de 15
första kasten med spinnaren hade jag fisk på. Trodde inte det var sant. Bytade till flugspö med orange/guld Spoonfly och
det bet lika jäkligt på den. Helt otroligt. När klockan närmade sig 21 lugnade det ner sig och dog ut trodde jag. Då
provade jag att kasta innanför mig mot vassen då var abborrarna där. Jag hade 3 kg abborre i storleken 150-300 gr med
hem som fileades. Det var konstigt för dom var nästan helt tomma i magarna. Inte tillstymmelse till småfisk somtex löja
eller mört.. Nåja imorgon blir det stekt abborre. Sämre kan man äta. Man kan nog säga att Finjasjöabborren är på väg
tillbaka.
25/7 Norrvikens trädgårdar
Jag, Jimmy och Joakim drog till Norrviken för att prova på ett skymnings/mörkerfiske efter havsöring. Vi började fiska
kl 19.30. Det blåste en svag ostlig vind och det strömmade ut mot Hovs Hallar. Det var mulet och 16 grader varmt.
Vattentemperaturen var 18,5 grader. Vi hade fiskkänning direkt. Det var småöring som var inne och jagade. Efter en liten
stund anlände Lars J. Han tog också den första öringen som var för liten. Det var massor av småvak från troligtvis
skarpsill. Kl 22 anlände Peter B. Vi fiskade rätt intesivt med drag och fluga. Småöringen ville helst ha drag. Kl 23 tog
Lars kvällens enda lovliga öring som vägde ca 1,2 kg. Det var en kraftig praktfisk. Vi såg några strövak efter
skymningen . Kl 00.30 gav vi upp för då började det regna. Jag hade en öring på vid kl 22 men den ville inte med upp.
Sen hade jag ytterligare 3 hugg. En fin sommarkväll trots allt.
19/7 Magnarp (Fågelön)
Jag har fått smak på nattfiske efter havsöring så jag drog till Magnarp. Det var meningen att jag skulle till Sven-Johns
udde men ändrade mig. Jag anlände 19.30 och började med att prata med en av de lokala fiskegubbarna som brukar lägga
nät och ibland också spöfiska. Jag fick bla lära mig var den beryktade fiskeplatsen Galten och Suggan finns. Det är
tydligen väldigt djupt nära strand här. Det var 18 gradet i vattnet och 21 i luften.
DEt var rätt högt vattenstånd. Det hade blåst en måttlig till frisk sydlig vind hela dagen så det fanns en del skit i vattnet.
Jag började fiska kl 20.30. Kl 22.25 såg jag första öringen vaka. Totalt såg jag 4 rejäla vak vara den ena var en öring som
flög upp som en torped. Efter kl 23 var det massor med småfisk som vakade. Jag undrar vad det var för fisk för de gick
nära land också. Närmre än ett hugg kom jag inte denna tur men fick uppleva en helt magnifik solnedgång. Bara den var
värd turen ut till Magnarp.Jag åkte hem kl 24.
9-16/7 Fyn
Vi åkte till Tarup Strnd på Fyn med Micke och Ann-Louise. Stugan låg på Engtoften 9 och visade sig vara en fin trivsam
stuga. Brodern och Anneli kom på måndagen. De första 4 dagarna var det fint väder varje förmiddag och lite växlande på
eftermiddagarna. På onsdagen då vi åkte till Tyskland så pissregna och blåste det hela dagen. Torsdagen var det också
ostadigt väder men det blev ett besök i Odense.
Vi hann också besöka Valdemars Slott på måndagen.
När det gäller fisket så ligger stugan bara 200 m från en fin kuststräcka. Första kvällen tog jag resans första och enda
havsöring som vägde 1300 gr. Den högg kl 23.10 på en svart flytande streamer med lyskula i nosen. Denna kväll var det
en del vak och vi hade flera hugg . Det finns flera bryggor att fisk från och eftersom det djupnar av rätt snappt är det
möjligt att fiska från stranden utan att vada. På tisdagskvällen besökte vi Knutshoved vid Stora Bält bron. Runt denna
udde är det fint fiske för det strömmar rätt bra här och det djupnar av snappt. Precis när vi kom dit tappade en dansk
fiskare en grann öring och då tänkte vi att det fanns förutsättningar. Det enda som kom upp denna kväll var några
horngäddor som en annan dansk fiskare fångade. Tyvärr nollade vi även denna kväll som blev vår sista fiskekväll.
26/6 Stensån
Jag och brorsan sammanstrålade vis Åstarps bro i Mellsersta Stensåns FVO. Vattenståndet hade sjunkit 1 meter sen
regnet i förra veckan. Fast vattennivån var ändå ca 2-3 dm högre än normalt. Eftersom det blåst en hel del NV de senaste
dagarna så fanns hoppet om att det skulle stigit en del lax. En äldre fiskare som fiskar mycket i ån beräättade att han inte
hört att någon tagit någon lax på hela midsommarhelgen. Eftersom fisket nedströms bron till stora delar går genom
lantbruksmarker med höga strandbrinkar så beslöt vi oss för att prova sträckan genom Dönaredalen. Detta är en mycket
härlig sträcka med blandat lungflytande vatten till rätt strida strömmar. Eftersom det är naturskyddsområde finns
ingenting som är tillrättalagt för fisket . Att fiska med flugspö här funkar med rollkast men lättast är det nog med haspel .
Då är det orangefärgade wobbler eller Vibrax-spinnare som de flesta använder.Vi fiskade mellan kl 8.15 till 11.30. Jag
kände ingen fisk och såg endast några småvak som förmodligen var efter små bäcköringar. Brorsan hade 3 skapliga hugg
men lyckades inte kroka något.
Jag kommer definitivt att fiska här fler gånger.
2/6-9/6 Skurdalenresan

Vi startade kl 20 från Ängelholm och anlände till Skurdalen kl 05.45. Det var sol men blåste en del när vi kom upp. Pga
blåsten hämtade vi inte båten . VT var 8,8 gr när vi kom upp och vattenståndet ca 4 dm lägre än normalt. Denna dagen
gick det inte att flugfiska utan de 12 öringarna vi fick togs på drag och bombardaflöte med fluga efter.
.På fredagen fortsatte den friska nordliga vinden på dagen men den mojnade på kvällen. I dag kom elritsorna till älven.
På kvällen tog jag min och resans största öring på +5hg. Den tog en svart Wolly Bugger. Denna dagen tog vi 7 st
öringar . Några på harörenymf och några på drag. Vi fick sällskap av Arild och Björg Kleven som stannade till söndagen.
Dom fiskar precis som Sverre Sundhaugen mest i Borgenelva där medlevikten är större och där det finns goda chanser
till öringar mellan 1-2 kg. de fiskar dock mest med mask och kime (elritsa).På lördags förmiddagen blåste det så mycket
att jag,brorsan och Micke skippade fisket och åkte till Geilo för att handla. Kvällen blev dock fin och då tog vi 7 öringar
av totalt 9 denna dag.
Söndagen började med fiske från flytring. Tyvärr trampade jag ner i ett hål på vägen ner till sjön och knäckte till ryggen.
Trots ganska bra förutsättningar kläckte det nästan inga sländor. Farsan tog sin ända röding från båten i Holmensvattnet.
Den vägde ca 3 hg.
Trots en fin kväll fick vi inte mer än 1 öring.
Måndags förmiddagen var helt kass. Blåsten var tillbaka. På kvällen fick vi 3 st öringar.
Måndagskvällen bjöd på regn så jag och Micke struntade i att fiska.
Tisdagesförmiddagen tog jag 3 st öringar på harörenymf. På eftermiddagen åkte vi till Borgenelva för att försöka. I
inloppet tog brorsan 2 st rödingar. Efter första hån fick jag sedan min hittills bästa kamp på de över 30 åren vi fiskat i
Skurdalen. En mycket fin öring tog min kime och rusade flera gånger både uppströms och nedströms. Efter styvt 5 min
kamp när jag hade fisken ca 2 m från håven släppte den. Gissa om jag svor. Uppskattningsvis vägde fisken mellan 1-1,5
kg. På onsdagen orkade vi inte fiska utan åkte och hälsade på Johannes på Geilo Tun. Sen packade vi och städade stugan.
Kl 05.40 på torsdagen åkte vi hem. Totalt tog vi 40 st öringar och 3 rödingar vilket är ett mycket klent resultat.
Medelvikten var också dålig.Trots tidig snösmältning så verksr det som om fisken inte är igång vecka 23. Vi hade
samma resultat förra året.Nåja vi hade kul hela veckan. Borgenelva gav mersmak så dit återvänder vi säkert.
29/5 (inget fiske)
Då är det snart dags att åka till Skurdalen. Packningen är snart klar.Släpen skall hämtas på tisdag. Väderprognoserna
pekar mot ganska bra väder men man vet ju hur det är med prognoser. Hur som helst skall det bli kul att få flugfiska
öring och röding igen. Förhoppningsvis blir det en del fiske från flytringen. Man har väl inga större förhoppningar om att
det skall vara optimala vattenförhållande pga den tidiga våren. Det kommer en del rapporter på min facebook under
veckan om allt klaffar. Utförligare rapport blir det om 2 veckor.
24/5 (inget fiske)
Nu är fiskeabstinensen stor. Längtar galet mycket till Skurdalen nu. Vad jag fått höra från vår stugvärd Syver så blev det
ingen vårfloom i år. Våren kom 3 veckor tidigare än normalt så vattenståndet kommer gissningsvis att vara 3-4 dm lägre
än normalt och vattentempen kommer väl att ligga på 11-13 grader vilket är 3-4 grader varmare än normalt. Under alla
de år vi fiskat här uppe har detta inte givit något höjdarefiske men i år skall vi vända den trenden. Det kommer att bli en
hel del flytringsfiske om vädret tillåter. Det är en härlig känsla att flyta omkring och prickkasta med torrfluga på vak.
Skall bli härligt att bänka sig vid vår grillplats för att grilla fläsk och dricka en kall öl. Kolla ut över älven och invänta
vakperioderna under kvällen och natten. en härlig vecka väntar. Avfärd på kvällen den 1/6.
5-6/5
Vårfisketräffen hölls i Norrefors.Vi fiskade mellan kl 19-22 på torsdagskvällen och mellan kl 6-15 på fredagen. Det
bjöds på fint väder och rätt högt vattenstånd i ån. Konstigt trots de torra veckorna. Vattentemperaturen låg på ca 9 grader.
Torsdagspasset gav ca 10-tal bågar varav 5-6 st behölls. Jag tog 2 st och behöll en. Tappade dessutom 3 st. Alla utom en
tog på torrflugan Spånbergs minimuddler den sista tog på zebra-Spoonfly.
Fredagen gav en del fisk men medelvikten var lägre än ryktet sagt oss. Den nådde nog inte riktigt 2 kg mot förväntade
2,6 kg. Nåja fisken bjöd upp till en hel del riktigt bra kamper och de flesta var i god kondition . Fenorna var överlag bra
med några få undantag.
Jag tog 5 st på fredagen . en på zebra-Spoon , en på en brun guldskallemyra och resterande på minimuddlern.
Mina fiskar låg mellan 1,7-2,6 kg.
Som vanligt fiskade Sponnflies bra. Särskilt de första morgontimmarna.
1/5
Jag hämtade Janos kl 04.30 och sen begav vi oss till Domsten. Brorsan väntade vid parkeringen när vi kom fram. Det var
en härlig morgon med sol och en svag NO vind. Lågt vattenstånd som var på väg upp. 9,6 grader i vattnet. Det blev nu
premiär för flytringsfiske i Domsten för mig, brorsan och Holmström. Jimmy med familj , Torsten och Markus Vivesson
plus några andra från flugbindningskursen dök också upp. Det var helt underbart att flyta omkring i ringen i detta
strålande väder. Tyvärr hade jag bara 4 hugg som troligen var från horngädda. Den ända som fick fisk var brorsan som
tog en liten horngädda på drag. Han tappade dessutom 2 st skapliga öringar på samma drag. Jimmy hade 2 kraftiga hugg
på drag. Horgäddorna demonstrerade denna 1 maj genom att hålla sig borta från Domsten.

26/4 (inget fiske)
På söndag blir det fiske i Domsten efter havsöring och näbbgädda. Håller väderprognosen så blir det årspremiär för
flytringen. Skulle vara häftigt att flyta omkring mitt i ett näbbgäddestim.
I nästa vecka skall det bli spännande att få åka till Norrefors och förhoppningsvis få några kamper med Tommys
superregnbågar.
Om 5,5 vecka bär det av till Skurdalen i Norge. Just nu är det snöfritt i dalen och vattenståndet i sjön börjar höjas. Det
innebär att isen kommer att smälta undan snabbt. Våren är ca 1,5 vecka före sin tid. Inget bra för vårt öringfiske i ån och
rödingfiske i sjön. Blir vattentempen högre än 10 grader blir rödingen där uppe lite tjurig och lågt vattenstånd i ån
innebär mer vaksam öring. Nåja vi tar den utmaningen med ett leende. Det är bara så underbart att komma upp till fjällen
igen.
15/4
Vi började fiska kl 8. Jag och Tony började på Halsarevet. Vattnet hade nu sjunkit undan och var bara lite högt.Det var
dimma och 2 grader varmt.Kvart i nio tog jag en på ca 50cm som hög på den gröna gummibensräkan. Tjugo över nio tog
jag en blänkare till på 45 cm på samma fluga.Även denna fick friheten åter.Jimmy plockade en på 58 cm (Fulton 0,851)
vid Jonstorps hamn.Strax efter middag fick Tony 2 st blänkare vid Rekekrokspiren som släpptes tillbaka.. Brorsan fick 3
st på Halsarevet som också var lite magra som släpptes.Vi väntar nu på Jimmy som fick en till i hamnen men so nu
tydligen gått vilse.
14/4
Vi började fiska kl 07.30 vid Rekekroken. 5,8 grader i vattnet. NV bris som ökade . Jag tog en kl 07.45 på 46 cm på grön
gummibensräka.På eftermiddagen kom dimman och det blev rejält kallt.Vattenståndet var mycket högt hela dagen.På
seneftermiddagen var vattentempen 7,2 grader
13/4
Brorsan åkte till Göteborg så jag och farsan fick fiska själva på förmiddagen. Vi började kl 8 i Rekan.Något högt vatten
och mycket grumligt. 6,3 grader i vattnet. Lite disigt , vindstilla och ett lätt regn. Vars ett hugg på gummibensräka vid
skafferiet.Jag fick en skrubba på ca 4 hg. Efter 2 timmar gick vi till Halsarevet där jag hade 3 hugg på samma kast men
ingen öring ville upp. Vi gick till stugan kl 13.30.
12/4
Vi började fiska i Rekekroken kl 07.30. Vi vadade ut till skafferiet. Väldigt högt vatten ,vindstilla, några enstaka
regndroppar. 7 grader i vattnet. Ganska snart hade jag en dragning på den gröna gummibensräkan.Brorsan körde till
Årnacke hamn. Där fick han en liten besa och en blänkare på 46 cm. När han kom tillbaka till Rekan så blåste det friskt
från NV och regnet hade tilltagit. Vi beslutade att åka hem och värma oss i stugvärmen.
Efter lunchen åkte brorsan hem för att plugga. Jag och farsan tog ett par whisky och trotsade väder och vind. Lätta
regnskurar och NV-kuling. Vattnet rekordhögt och eftersom vi aldrig haft bra havsöringfiske vid högt vattenstånd så var
inte förhoppningarna så stora. Vi började i Jonstorps hamn och fiskade oss till Halsarevet. efter 1,5 timme gav vi upp och
vandrade tillbaka till stugan.
11/4
Vi började fiska vid Jonstorps hamn kl 07.30. Vattentemp 6 grader, vindstilla ,sol och normalt vattenstånd.. Ingen fisk
inne så vi drog till Rekekroken. Där fick brorsan en mager öring på ca 2,5 kg som spydde upp borstmask. Efter 1,5
timmes fiske utan känn drog vi till Årnacke hamn. Nu blåste det en svag till måttlig västlig vind. 1 timmes fiske där utan
känn så vi drog vidare till Rönnen. Inga fiskare där hade fått något under dagen och vi gick också bom.Efter lite
grillat,potatissallad,öl och till dessert Irish Coffea gick vi till Jonstorps hamn. Där anslöt farsgubben också. Vi fiskeade
en stund och satte oss för att dricka en pilsner. Vi hann inte mer än sätta oss förrän nätfiskaren såg sin chans . Han la ett
nät mitt i inloppet till hamnen. Jag vadade ut mot Rekekroken till och fick där en fin blänkare på 46 cm och 0,9 kg. Den
tog en grön gummibensräka.Det blev inte mer fisk denna dag. Vattentempen var 10 grader på kvällen
10/4
Gårdagen bjöd på fint men blåsigt väder. Jag,brorsan och fruarna besökte Rut på Skäret och åt Skånsk äggakaga med
fläsk.Det blev en kort promenad i Jonstorp också. Solen sken från en klar himmel hela dagen men det blåste friskt.Jag
råkade bita av en tand.Får hoppas resterande del sitter kvar tills jag kommer hem om en vecka. De som fiskade i
Rekekroken hade fått någon enstaka fisk.Det var jättehögt vattenstånd och rätt grumligt i vattnet.Stugan vi hyrt på
Lindesvägen är riktigt mysig.
Jag och brorsan började fiska kl 15 nere vid Jonstorps hamn. Något lite högt vattenstånd. 9,2 grader i vattnet. Vinden var
svag till måttlig från NV och det var strålande solsken. Kl 17.50 tog jag en mager öring på hela 75 cm som fick gå
tillbaka.Den nappade på en skär räkimitation. Kastet efter nytt hugg men ingen fisk.Efter 10 min nappade en riktig
vilde.Den hoppade 6 ggr högt ovan vattenytan och gjorde ett par vilda rusningar.Öringen vägde 2760 gr och var 62 cm

lång. Brorsan hade sitt bästa fiske en timme senare då han först fick en liten blänkare och lite efteråt en stor rackare som
gjorde några härliga rusningar. Fisken släppte tyväärr..
1/4
Då blev det äntligen kustpremiär. Jag hämtade Jimmy kl 04.10 och sen tog vi upp brorsan på vägen till Rekekroken.
Farsan stod över pga ryggont. Vi anlände 05.20 och då var Hyltebrukmannen redan på plats. Efter den traditionella
gammeldansken och ölen vadade vi ut för att börja fiska. Det var kalla 3,1 grader i vattnet och vinden var måttlig till
frisk mellan väst och nordväst. Som tur var slapp vi regnet. Tyvärr var det jättehögt vattenstånd vilket aldrig givit mig
något bra fiske och så blev fallet denna dag också. Vi var nästan helt ensamma fram till kl 10 då 5 st från Sölvesborg
anlände.Morgan (Falkenbergaren ) var också på plats en stund innan han åkte till Danmark för att handla Gammeldansk.
Ingen blank fisk visade sig denna dag. Jimmy tog en besa (50cm) på drag och brodern tog en besa på fluga. Jag hade inte
ett känn denna dag. Kl 15 gav vi upp och åkte hem. Nu laddar jag för vecka 15 då det blir havsöringfiske hela veckan.
27/3
Jag åkte till Stensån för att göra min öringpremiär. -4 grader när jag åkte hemifrån kl 05.20.
När jag passerade Örkelljunga var det -8 grader. Som väl var blev det mildare i Båstad. Där var det - 0,5 grader. Det
blåste en svag till måttlig SV vind, vxl molnighet. Vattenståndet var rätt lågt men det var ändå rätt bra fart på vattnet.
Vattentempen 2,4 grader. Det frös i spööglorna ända fram till kl 10. Kl 07.30 bet en liten blänkare (40 cm) på min
orange/guld Spoonfly. Den var mycket livlig och hoppade flera gånger högt över vattenytan. Den returnerades efter
kampen. Denna fisk fick jag precis nerströms gångbron vid mynningen. Efter jag köpt fiskekort av Göran gick jag upp i
metesvängen där jag tog en liten blank öring till (39cm) kl 08.30. Denna hög också på en orange/guld Spoonis och
släpptes även den efter kampen.Nu väntar kustpremiären på fredag. Det blir nog en trög premiär för SMHI lovar ingen
värme alls i veckan.
20/3 (Inget fiske)
Jag fick mail från en i Rekekroken som sett flera som fiskat där. Det är ju jäkligt konstigt att det finns fiskare som inte
kan låta bli. Jag vet att det inte är fiskeförbud men man får ju inte lov att ta vara på lax och öring. Dom skall inte inbilla
mig att dom står där ute och fiskar torsk. Dålig stil att köra catch&release på fredningstiden. Om det inte blir
katatrofväder nästa helg blir det en tur till Domsten. Måste testa grejorna så allt är bra till premiären 1 april. Fluglinorna
är rengjorda och insmorda. Flugaskarna påfyllda med Spoonisar, Pattegrisar och gummibensräkor. Har även ett par bruna
Wollys med gummiben som skall provas. Även en tobisimitation med petitjeans magic head finns det i asken.Nu i
veckan skall ryggsäcken packas och flytringen trycktestas så den inte läcker.
13/3 (Inget fiske)
Nu är pimpelgrejorna undanställda för säsongen och en havsöringsäsong skall ta sin början nästa helg om vädret tillåter.
Då blir det förmodligen en tur till Domsten. Premiären i Skälderviken den 1 april kommer jag att fiska i
Jonstorp/Rekekroken där vi också kommer att fiska hela vecka 15. Vi är ett gäng som hyrt hus i Jonstorp denna veckan.
Jag hoppas få några chanser att fiska från flytringen men då behövs det svaga vindar. Förra säsongen var inget vidare på
våren. Kanske berodde det på den kalla långa vintern. Man får hoppas att det inte blir likadant i år. Givetvis blir det
mycket fiske med Spoonfly,pattegrisen och gummibensräkor men givetvis pensionerar jag inte min Brune och Räven.
Nu skall jag ut och tända röken.Dags att röka undan några regnbågar så plats finnes i frysen om storöringen skulle bita
på.
6/3
Jag och brorsan bestämde oss för att avsluta pimpelsäsongen på Finjasjön. Vid halvåtta anlände vi sjön nere vid
Mjölkalånga.Där hade en bil parkerat så att det knappt gick att parkera nere vid Trifi-klubben. Bilen var igång men vi
kunde inte se att det satt någon i. Det var då jag såg slangen från avgassystemet som hade klämts under bakluckan. Jag sa
till brorsan att detta ser inte bra ut. Vi kom snabbt ut ur brorsans bil och kunde öppna den andre bilens baklucka. Där
inne låg en kvinna som tydligen tröttnat på livet .Hon hade tagit ett stort antal sömntabletter och skjölt ner med sprit och
sedan lagt sig för att dö av avgaserna.Hon var knappt kontaktbar men vid liv. Vi larmade 112 och inom 15 min kom
ambulansen och en stund senare kom också polisen. En timme försenade gick vi något skärrade ut och började fiska i det
fina vädret. Strålande sol och -2 grader och en något vass NV-vind. Fisket kom liksom av sig innan det hade börjat. Om
vi fick fisk eller ej kändes inte särskilt viktigt .Vi hade ju räddat en människoliv. Vad får egentligen en människa att ta ett
så drastiskt beslut att ta sitt eget liv? Vi får nu bara hoppas att allting löser sig till det bästa för kvinnan och att hon får
livslusten tillbaka.
Nu ställer vi in pimpelgrejorna för denna säsongen och börjar nu ladda för havsöringfisket.
4/3
Släktingen Ture Johnsson i Möcklehult avled efter en längre tids sjukdom . Han blev 91 år gammal. Mina minnen av
Ture är att han var en genuin småländsk lantbrukare. När vi åkte och hälsade på under sommaren fick vi barn gärna vara
med och åka hölass med häst och vagn. Ardennerhingsten Niklas drog lassen. Ture var den sista av dom äldre i vår släkt.

När vi hälsade på smålänningarna brukade vi ligga över hos farsans morbror Karl eller Kalle på backen som han
kallades.

Vila i frid Ture.
27/2
Brorsan och jag tog en tur till Finjasjön i det blåsiga vädret. Kl 07.30 intog vi det traditionella ner vid stranden i
Mjölkalånga. Det var sjöis en bit upp längs vägen. Detta är spår efter töperioden för 2 veckor sedan. På de ställen som
isen varit uppbruten höll den mekkan 15-20 cm i tjocklek. I övrigt var den 25 cm tjock. Vi började vid Mjölkalångaåns
utlopp men där hittade vi bara ett par småabborrar. Sedan gick vi in i Mjölkalångaviken där det var lite mindre vind.
Vinden kom från ost och var frisk i byarna. Det var -1 grad. Efter en utflykt runt golfbaneudden gick vi tillbaka till
viken. Jag provade då med mormychka och tog rätt snabbt 8 st skapliga matabborrar med en snittvikt på ca 2 hg. Brorsan
fick också några på sin vertikal. Vi avslutade fisket strax efter kl 12 och han se hur vallateamet schabblade bort Hellner
och co chanser till VM-medaljer på skiathlon 30 km.
13/2
DM är inte riktigt min grej. Trots att det gick på en av favoritsjöarna Tydingen så gick det inte helt bra. Det får ju ses
som ett litet underverk att tävlingen kunde arrangeras. I 2 hela veckor har det varit mycket plusgrader, regnat och blåst.
Vi har tom haft en rejäl storm i Gudrunklass. Isen var ca 20 cm tjock över nästan hela sjön. Jag fiskade uppe vid sundet
hela tävlingen. Fick en jäkligt trög start. Fick på en gädda i första hålet som släppte som tur va. Det dröjde ända till strax
efter kl 11 innan jag hittade skapligt med fisk och sen gick jag nästan helt tom mellan kl 12.15 och 13.00. Jag körde först
med min ssvart/gul/orange enkelkrok för att sedan kör med Simonssonkroken stl 16. Jag fick en abborre på ca 3 hg.
Totalt tog jag 2892 gr vilket i och för sig är en skaplig vikt för Tydingen. Vinnaren hade dock över 6 kg. Det var totalt 34
st i seniorklassen. Jag hamnade troligen kring 15 plats. Vädret var soligt, ca -2 grader och en måttlig ostlig vind.
30/1
Jag och Leif Westermark åkte till Klykanträffen på Västersjön. Hela dagen lös solen på oss pimpelfiskare. Det var i
princip vindstilla och - 3grader. Vintern blir aldrig bättre än så här. Vi hade i alla fall tur med vädret. Jag satsade på norra
sidan och gick bort mig fullständigt. 765gr på 4 timmars fiske räckte bara till en 13 plats av 19 i Seniorklassen där
vinnarvikten låg på 3,2 kg. Dom som fiskade i viken öster om Äspenäsudden gick allra bäst. Leif som fiskade i
veteranklassen gick ännu sämre än mig men har ju inte direkt någon erfarehet av tävlandet och han hade aldrig varit på
Västersjön förut. Kul att han ville hänga med.
23/1
Tävling på Råbelövssjön. Det var 13 år sedan förra gången jag tävlade där. Fick inte till någon tävlingsplan .Så när vi
gick ut från badplatsen hamnade jag nånstans mitt på sjön mellan Ekenäs och Viken. Djupet varierade mellan 2,5- 6
meter. DEt fanns abborre nästan överallt. Jag bommade bara i 2 hål. DEt fanns abborrar i alla de storlekar. Jag tappade 2
st som var uppåt 6-8 hg. Jag kunde helt enkelt inte styra upp dom i hålet. Det blev överlag stora fångster. Roger H vann
på styva 12 kg. Jag blev 7 av 25 på nytt personbästa 7038 gr. I denna vikt fanns det med 8 st abborrar som vägde mellan
150-250 gr. Vädret var fint . Lite mulet och vindstilla. Temperaturen låg kring 0 grader. Vinnaren fiskade tydligen uppe i
norra delen av sjön. Dom som gick ner i Balsbyviken var dom som fick minst fisk. Jag fiskade med Simonsson-kroken
stl 12 och 14 som satt på en Pipa-pilk av tung modell..
Pinkies och abborröga agnade jag med. Tunga skalper som jag tog denna dag var Domus-Lasse, Mats Simonsson , Allan
Englund, Lasse Olsson , Tryckaren, Lasse B, Hans W och Denny. Råbelövssjön är en underbar sjö med jätteklart vatten.
Väl värd ett besök.
21/1
Jag jobbade undan på torsdagskvällen och tidigt på fredagsmorgonen. Kl 09.30 satt jag och njöt i solskenet på Vittsjöns
is. Knallade runt stora delar av sjön fram till kl 13.30 . Fisket var helt uselt. 6 små abborrar varav dom 5 hittade jag i
viken på Nästets sydsida. Nåja vädret var helt kanon. Sol, 0-gradigt och vindstilla.
16/1
Denna dag var det klubbmästerskap på Ballingslövssjön. Hade fått lite tips av Wille.Jag laddade med gul/orange limgarnkrok i stl 14. Det fanns tydligen skapligt med lite större abborrar i sjön. Jag , Peter Alm och Koski var de 3 som drog
nitlotten att lägga styva 45 min i nedre delen av sjön. Vi hade inte ett känn där. Det verkade inte finnas djupare vatten än
knappt 1,5 m i denna långa och smala vik.Här brukar det ju landas fin abborre.Kanske var det lågtrycket som ställde till
det. Nästan vindstilla och ett lätt snöfall till och från.Jag fortsatte i sundet och ändrade till min favoritenkelkrok i
svart/gul med orange garn. Då började jag få lite smått. Jag sneglade uppmot ett trä på västra sidan. Jag hann inte mer än

tänka tanken att gå dit förrän Fransson dök upp bakom udden. Jag skulle gått hit tidigare. Här fiskade Fransson och
Jörgen av en god stund innan jag gick dit. Dessa 2 herrar blev etta och tvåa. Fransson hade 3600gr. Jag hittade lite fisk
precis till vänster om inloppet i övre delen av sjön när det var 20 min kvar men det räckte inte. Jag slutade sjua av tretton
deltagare på 1650 gr. Isen var ca 20 cm i snitt men kvaliteten varierade från nästan hård kärnis rätt igenom till mjuk seg
is. Det var + 2 grader och när jag skriver detta dygnet efter är det nästan + 5 grader. Hur kommer det att gå med isarna?
Kanske blir det snart havsöringfiske istället
9/1
Efter förra tävlingen så har min rygg plågat mig så jag skippade tävlingen på Dagstorpssjön för att deltaga i tävlingen på
Finjasjön som Finjasjöns Fiskevårdsförening arrangerade. Min plan var att bara gå ut och sätta mig utanför
Tormestorpsåns mynning på grundflaket. Bara borra minimalt och röra mig så lite som möjligt för att spara ryggen.
Började utanför vassen på knappt meters djup. Fick en minimal i femte hålet på mormyska. Utanför mig satt en som
heter Douglas och hans fru. Hon hade visst inte pimplat så mycket men hittade fisk direkt. Innan jag visste ordet av hade
hon 12 st uppe. Då gick jag ut och satte mig 20 m längre ut. Borrade i ett litet parti med klar is och hittade ett guldhål.
Jag fiskade av detta hål 3 ggr under 2 timmar och drog sammanlagt 175 st i detta hål. Nytt personrekord. Borrade ett 10
tal hål runt om detta och drog där 22 st. Sammanlagt tog jag 198 st som vägde 3720 gr. Det var en del som jagade större
abborre på djupare vatten men dom fick bara ströfiskar. Det blev en spännande invägning där jag till slut korades som
segrare och tog hem förstapriset som var ett presentkort på 2000 kr i Sporfriske & VVS-butiken. Jag fiskade med en
Vickepimpel på ca 40mm och under där hängde min Finjasjökrok i stl 14 oftast agnad med abborröga. Detta var min
första vinst på en pimpeltävling. DEt var 38 st deltagare. Tvåan slog jag med knappt 1 kg. Efter lördagens töväder var
snön bortsmält på isen. Isen höll styva 20cm.Vädret var mulet och nästan vindstilla. Det var + 1 grad och lufttrycket var
997. Just nu rider jag på en medgångsvåg som man hoppas håller i sig. För övrigt är 3720 gr nytt personbästa för mig på
Finjasjön.
6/1
Min tävlingspremiär för vintern blev på Tydingesjön. Det snöade ymning och blåste en del från syd när jag körde
hemifrån kl 07.45. Barometern låg på 989. Det låg 15-20 cm tung snö på isen .Min plan var att börja borta i sundet för att
avsluta vid min favoritbrygga om det skulle behövas. Jag fick revidera den planen för jag var helt slut när jag nådde den
sydliga spetsen av Långön. Jag fick en bra start. De första 2 hålen gav ca 5 hg men sen tog det slut så jag satsade vidare
mot sundet söder om Kvinnoön. Trött och svettig fick jag min belöning i första hålet där det var ca 2,5 meter djupt. Ett
riktigt "kötthål" gav mig kanonfiske i 35 min. Jag använde en enkelkrok i svart och gul med orange garn. Agnade med
pinkies en och annan gång. Jag kom i land med 3812 gr vilket är personbästaresultat i Tydingen och totalt för mig. Jag
blev trea av 17 seniorer som trotsade vädret. Troligen blev jag bäst i Klykan. Några av skalparna jag tog var Peter Alm,
Mats Simonsson och Tommy Fransson. Isen höll mellan 20-25 cm.
2/1-2011 Top
Jag ,Joakim J och brorsan åkte till Björkesjön utanför Köinge. När vi anlände kl 08.00 var det -13,5 grader. Efter
sedvanlig Jäger och kaffe äntrade vi isen. Det låg ett 15 cm tjockt snötäcke över sjön vilket gjorde det rätt jobbigt att gå.
Isen höll mellan 22-28 cm .Det blev en helt underbar dag med solsken och nästan vindstilla. Som varmast blev det - 5
grader. Den perfekta vinterdagen. Tyvärr blev fisket ändå trögt. Endast 1 abborre av matklass kom upp. Vi var dock inte
deppade över det när vi åkte hem strax efter kl 15. Vad som är så underbart med denna sjö är att man nästan alltid är
ensam där.Tystnaden är nästan total. Vi hörde korpen ,tjädern,talgoxe och en hund under dagen.Troligen återvänder vi
inte förrän till sommaren men man vet ju aldrig.

----------------------------------------------------------------------------

26/12
Jag skippade pimpeltävlingen på Finjasjön idag. För tungt att ränna rundor i all denna snö så det fick bli ett par timmars
slöfiske tillsammans med Lars Hermansson istället. På Finjasidan där vi satt nappade inget vidare. Vi tog 4 matabborrar
på 2 timmars fiske. Wille som vann tävlingen hade suttis och köttat på 60cm djup och dragit 10,5 kg abborre. De flesta i
matstorlek. Nu blir det troligen Björkesjön den 2/1
23/12
Rolf "Pila-Rolf" Johansson avled efter en lång tids sjukdom i den fruktade muskelsjukdomen ALS. Vi umgicks mest
under tiden jag bodde i Matteröd. Vi spelade mycket pingis och det blev en hel del roliga fester. Hållpingisracken varma
Rolf så tar vi upp pingisspelandet igen när vi träffas ovandär. Mina tankar är med Rolfs familj.

Vila i frid Rolf.

19/12
Brorsan hämtade mig kl 08.00 för en pimpeltur på Finjasjön. Återigen började det snöa ganska snart och det höll i till vi
slutade kl 15. Det var ganska trögfiskat. Vi hittatde lite fisk på mellan 2,5-3,5 m vid Lindkvista håla. Vi hade ca 10
matabborrar var med hem
5/12
Pimpelpremiären blev på Finjasjön. Första tävlingen som gick på Hjelmsjön fick jag hoppa över för jag var inte körbar
efter lördagens julbord. Brorsan hämtade mig kl 07.45 och sen åkte vi till Finja. Vi blev dom första som fiskade här
denna vintern. efter den stund kom Lasse Sandell och Wille Polstra och gjorde oss sällskap. Lufttrycket hade fallit från
1012 ( lördag) till 996 så fisket var trögt. Efter en stund började ett ymnig snöfall. Isen höll mellan 8-10 cm . Vi fick
sammanlagt ett 20 tal abborrar och 3 mörtar. Dom största vägde mellan 3-4 hg. ett tiotal fick följa med brorsan hem till
Ängelholm. Jag hade det extra trögt. Fick 2 borrar av matklass och dom tog jag vid 12 snåret.Jag provade för första
gången på mormyskafiske och det var rätt kul. Skönt att ha premiären avklarad.
28/11(Inget fiske)
Vintern kommer tidigt i år. Vi har nu 5-6 cm snö på marken och -6 grader ute. Närmsta veckan spås det 2-3 nätter med
neråt -15 grader. Allt pekar på pimpelfiske nästa söndag .Givetvis hinner nog Finjasjön och andra större sjöar inte att få
bärkraftig is till dess. Nu får vi hoppas att vi inte får en massa snö på de tunna isarna utan att vi får en rejäl kärnis att gå
på.
6/11
Jag och brodern startade pimpelsäsongen (från båt) i den mycket natursjöna Björkesjön vid Ullared. Efter en regnig natt
så upphörde regnet lagom till vi anlände strax innan kl 07.Det var mycket högt vattenstånd i sjön. Vattentemperaturen
var 7,8 grader. Vi hade mestadels soligt väder, + 5 grader och en svag N-NV vind. Förmiddagen gav ett 15 tal mindre
abborrar på pimpel. Drag,mete och jigg gav ingenting. Efter vi grillat korv så satsade vi bara på pimpel. Mestadels med
verikalpimpel. Detta gav 5 st abborrar mellan 2-5,7 hg. Brorsan tog den största denna gång. Nu väntar vi på isläggning så
vi kan åka hit igen.
24/10
Jag och Jocke åkte till Brostorp.Vi anlände kl 06.30. Det regnade som det gjort mestadels denna helg. Vi började med
kaffe och Jäger som vanligt. denna gången fiskade vi mest i övre dammens inloppsdel. Jag tog ganska snabbt en
regnbåge på svart/orange Bobby. Fisken vägde 1,2 kg. Jocke tappade ett par stycken. en högg då flugan var i sjunkande
och Jocke hade lagt ifrån sig spöt. Vid 9-tiden anlände kollegan Magnus. Även han började med Bobbyfluga. Inom 1,5
timme hade han tagit sin kvot (1,6-1,7 resp 1,8 kg).
Jocke fick en på 1,4 kg. Jag tog 2 st till. dessa vägde 0,8 resp 2,1 kg. det var högt vattenstånd och vattnet höll 5,5 grader.
Det var i det närmaste vindstilla och lufttemperaturen var 8 grader. Tyvärr var fenorna sämre denna gången men det var
rätt bra fighter i alla fall. Vi åkte hem nöjda och glada kl 11.30
8/10
Årets kundfisketräff hölls som vanligt i natyrsköna Ulvberga med Alf Isberg som värd. Efter 2 magra kundfiske här var
vi väldigt spända på om det skulle bli ytterligare ett dåligt år.Tack vare att Alf nu muddrat upp kanalen ut till Helgeå så
hade han kunnat pumpa upp åvatten med hög syrehalt så fisken var pigg,fightvillig och i utmärkt kondition. Det var 10,9
grader i vattnet. Vädret var mestadels mulet och vindstilla. Kunderna trivdes för att det nappade jämnt över hela dagen.
Bästa flugor var orange/guld Spoonfly och djupt fiskade Bobbyflugor. Totalt drogs det upp 24 st regnbågar med en
medelvikt på 1,6 kg. den största vägde 2,3 kg. Själv tog jag 2 st (0,8kg och 1,2 kg)
1/10
Årets höstfisketräff hade vi på Camp Mayfly i Norrefors. Vi samlades som vanligt på torsdagskvällen för att äta&dricka
gott. Som vanligt väldigt hög stämning. Alla var spända på att se hur Tommy´s (innehavaren) satsning på fisk med hela
fenor hade gått. Dom flesta av oss fick känna på hur kamp med regnbåge som har nästan 100% iga fenor skall vara.
Fisken vi fångade och behöll var från 0,8-1,8 kg. Nästa höst väger dom kring 3 kg. Det var helt underbart att få känna
fisk som drog iväg med flugan så det fräste i vattnet. Bästa flugor för dagen var som vanligt Spoonfly (Blå/silver,
Orange/guld) Bobbyflugor, vita Zonker och geting. När fisket gick i stå provade jag en zebra-spoonfly för första gången..
Jag hade inte fiskat i 5 min när jag fick en dröm kamp. Fisken vägde bara 1,4 kg men var otroligt stark och vild. Efter
den kampen kände jag att bättre än så blir det inte så jag la av fisket kl 15. Man skall ju sluta när man är på topp. Jag
hade då fått 7 st varav jag behöll 5 st.
Stort tack till Tommy för allt arbete med att få fram fin fisk och för han nu gjort Norrefors till ett toppställe igen. Keep
up the good work Tommy.
Vädret höll jag på att glömma. Växlande molnighet,svag ostlig vind ca 10 grader. Vattennivån var bättre än förra året
men något lite låg. Vattentempen var 10,2 grader
25/9

Min säsongsavslutning på havsöring blev vid Själrönnen. Jag började fiska i mörkret och dimman kl 05.50 och började
med att gå bort mig. Irrade runt i dimman utan att veta var jag var.. Det var 14,4 grader i vattnet, svag SO-vind, lätt regn
och dimma. Jag började med orange/guld Spoonfly. Kl 07.15 såg jag att det började vaka mycket fisk precis vid den
sydliga spetsen av Själrönnen så jag vadade dit.Det var mycket vakande fisk. Dom kom som skjutna ur kanoner .Ibland
hoppade dom 1 m över vattenytan. Kl 07.20 fick jag den första som höll 43 cm. Sen hade jag många hugg utan att lyckas
kroka så jag bytte till en grön räka med gummiben. Det började likadant med den. Tog en på 43 cm och sen en massa
hugg utan att kunna kroka. Kl 08.00 vände vinden över på NV och ökade till frisk. Vattenståndet höjdes snabbt och
fisken försvann tyvärr. Kl 10 åkte jag hem. Denna säsongen blev inget vidare men avslutningen var kul. Nu ser jag fram
emot Norreforsfisket på fredag.
18/9
Jag och Janos åkte hemifrån kl04.30 för att åka till Stensån. Vi började fiska kl 06.10 efter vi hade druckit kaffe och
vars en Jäger. Det blåste en hård västlig vind och efter fredagens regn var det 60-70 cm högre vattenstånd än normalt.
Vattentempen var 12,3 grader. Jag hade dagens första och enda hugg i första kastet. Jag fiskade med en orange/guls
Spoonfly. Janos fiskade med en orange Vibrax spinnare. Jag såg 6 vak på hela förmiddagen. En fisk var av grov kaliber .
En havsöring/lax på 5-6 kg. Vi åkte hem kl 11.30 då regnmolnen drog upp i väster. På fredagen runt kl 16 under en
intensiv regnskur hade en fiskare tagit 4 öringar varav den största var på 2,8 kg.
4/9
Jag och Janos drog till Vegeåns mynning för en stunds havsöringfiske. Vinden blev skarpare än utlovat styvt 10 m/s
mot utlovat 3 m/s. Vindriktning NV. Vettentemperatren var 18,2 grader. Vi varken såg eller kände någon öring. Däremot
fick jag 3 st 3 hg´s idar på SPOONFLY stl 1/0. Helt jäkla otroligt. Hur lyckas dom få in kroken i munnen. Samtidigt är
det kul att se hur allsidig Spoonflies är. Vi vände hemåt kl 20.
21/8
Jag ,Billy,Micke P, Lars,Mattias,Janos och Oliver tog en tur med Islandia. Det blåste en tidvis frisk NV-vind och det var
en jäkligt hård ström från norr.Tyvärr gjorde det svårfiskat. Det fångades en del sill av varierande storlek. Inte en enda
torsk landades så därför kunde vi inte kröna familjens torskakung iår.
12/8
Jag och Jocke drog till Bondemölla. Fiske mellan kl 16-22.30. Där träffade jag min fiskepolare Micke Ågren från
Bräcke och hans morsas granne Verner. Det var ca 25 gr varmt,mulet och kvavt. Detta struntade fisken i som vakade
flitigt i det 18,2 gradiga vattnet. Vi var ca 10 personer som fiskade denna kväll. Vad jag kunde uppskatta togs det ca 10
regnbågar.Dom flesta på torrfluga. Dagen innan var snittvikten be de behållan bågaran 3,2 kg. Vi gick tomhänta hem. Vi
åkte redan kl 21 för det började åska. Jag hade ett nyp i en svart Muddler och ett i en djupt fiskad Bobbifluga. Jocke hade
också ett hugg.
9/8
Jag och Jocke lämnade Tyringe kl 04.00 med destination Brostorps Sportfiske på LInderödsåsen. Det var över 10 år
sedan jag var där sist . Stället är riktigt fint och mysigt. Nu har dom fiskekortsautomat som man kan betala med kort i.
När vi kom fram så regnade det något och detta höll i sig ett par timmar. Vattentemperaturen var 20,1 grader. Fisken
hoppade som skjutna ur kanoner men vägrade ta på torrflugor eller nymfer. Inte förrän vi började fiska djupt och sakta
med Bobbyflugor fick vi fisk. Inga stora fiskar men väldigt fina. Fenorna var 100% iga. Jag tog 3 st (700gr,800gr och
1200gr) och Jocke tog en på ca 1000 gr. Vi åkte hem kl 11.30
24/7-31/7
Semesterresan gick till Trysil där vi hyrt hus tillsammans med Torsten och Nina. När vi anlände till huset vid Djupflon
strax innan kl 11 var det strålande solsken och ca 20 gr varmt.Efter nattens bilfärd var vi rätt trötta. Efter en
eftermiddagslur fiskade vi på kvällen. Jag fick en godkänd harr (35 cm) på superpuppa. Tyvärr var vattenståndet alldeles
för högt(2,4 m mot normala 2,2 m). Det höga vattnet höll i sig hela veckan. Söndagen gav några små öringar och harrar
som togs på spinnare,drag och Superpuppa.Även denna dag var det fint väder. Måndagen var mulen på förmiddagen och
då passade vi på att bestiga Trysilbergets topp på 1132 möh. På eftermiddagen regnade så det blev inte mycket fiskat på
kvällen.Tisdag och onsdag var det fint väder igen och då provade vi fisket i Ljörälven från Stöa bro till Sverigegränsen.
Vattenståndet i Ljörälven var ca 5 cm högre än normalt så här fick vi en del fisk. Tyvärr så var medelvikten alldeles för
dålig. Vi tog ca 40 st harrar och öringar dessa dagar och behöll ca 15 som höll måttet .Ny rökt harr är en verklig
delikatess. På torsdagen gjorde vi en utflykt till Njupeskär (Sveriges högsta vattenfall på 93 m) och Fjätfallen i Särna.Det
regnade mycket på kvällen så det blev inget fiske. Vi fiskade ett par timmar på fredagsförmiddagen då vi fick 7 harrar
varav 2 st höll måttet men släpptes tillbaka då röken redan var nerpackad.Fisket under resan var skapligt men hade
förmodligen varit ännu bättre om vattenståndet varit 2 dm lägre. Totalt sett var det en trevlig resa med fina utflykter i
gott sällskap.
5/6-11/6

Årets fiskeresa gick till Skurdalen i Norge. Vi lämnade Ängelholm kl 20.10 och anlände kl 05.50 på morgonen.
Utmärkta förhållande när vi kom. Sol och ca 10 gr i luften. Vattentemperaturen var 8,5 gr och vattenståndet låg ca 2 dm
under våra mätstenar. På lördagen fick vi dom största fiskarna . Den största öringen var på ca 7 hg och den största och
veckans enda röding vägde ca 5 hg. Fiskarna tog på drag och på svart Wolly Bugger.Dåligt med insektskläckningar ända
fram till tisdagen då det började kläcka lite. Då började vi få på duppakasten och flugspö. Favoritflugan blev fiskeguiden
Evert Spånbergs svarta "minimuddler". Tyvärr så fick vi mest småfisk resten av veckan. Dock fick brorsan 2 4 hg´s
öringar på torsdagskvällen.Under veckan fick vi rökat öring till tisdagsmiddagen och 2 kvällar åt vi öring tillagad i folie.
Som vanligt blev det en hel del grillat fläsk med öl till. Smakar förträffligt vid brasan. På måndagen han vi hälsa på
Johannes Säthe som vid mogen ålder ( 97år) sitter på åldringshemmet Geilo Tun i Geilo. Han verkade glad över att se
sina gamla stamgäster igen. Totatlt tog vi ca 70 fiskar varav ca 30 st åts upp.
30/5 (Inget fiske)
På fredag bärdet då av på årets fiskeresa. Vi skall nu återvända till Skurdalen i Norge där vi inte varit sen 2004. Våren är
minst 1 vecka sen däruppe. Isen gick den 25/5 men nu ser värmen ut att så sakta närma sig. Om det funkar kommer jag
att uppdatera min fotoblogg under resans gång så håll utkik där .
13/5
Jag o Torsten Vivesson drog till Domsten för lite horngäddefiske.Vi började fiska strax innan kl 06.00. Svag V-vind och
mulet. Medelvattenstånd med vattentemperatur 7,5 grader.Det måste vara en ny istid på gång för det skall ju normalt
vara ca 11 grader vid denna tidpunkt på året. DEt fanns horngäddor inne nästan direkt men dom var inte på hugget. Strax
innan kl 7 tappade jag en grann blank öring på ca 3 kg.15 min efter tappade jag en liten öring som inte var godkänd. Kl 8
tog Torsten sin första horngädda på Bombardaflöte med grön/vit Spoonfly efter. DEt blev ingen fart på horngäddefisket
förrän efter kl 10. Spoonfly skördade igen. Torsten tog 6 st och jag 10 st. Vi åkte hem kl 12.30 efter 6 timmars intensivt
fiskande.
7/5
Det glada vårfiskegänget hade sammankomst i Sunnedamm.Billy och hans flickvän Jennifer var också med. Martin
(föreståndaren på Sunnedamm) hade en ny fin övernattningsstuga för 8 personer och hade dessutom grävt en
strömsträcka med 4 pooler. Det kommer att bli fint när gräset växt upp.Tyvärr hade vi otur med lågt vattenstånd och uselt
väder. Hård NO-vind på kvällen och regn hela morgonen och förmiddagen. Trots detta fick vi en del fisk. En hel del på
Spoonfly både i ån och i dammen.Största regnbågen var på ca 3 kg och största öringen på ca 1 kg.Billy tog en regnbåge
på 2,4 kg.Min största vägde ca 3 kg. Totalt tog jag 8 st. Som vanligt hade vi mycket trevligt. Lite grillat,öl och whisky på
kvällen gjorde inte saken sämre.Närvarande förutom mig ,Billy och Jennifer var brorsan,farsan,Peter B,Oliver B,Filip
B,Lars J.Martin,Jimmy H och Mikael P. Vattentemperaturen var 8,5 grader.
4/5
Jag och brorsan tog en FBW (Fish before work). Vi träffades i Domsten strax efter kl 05.00. Det var mulet och den
svaga vinden kom från NV.Vatten nivån var hög och vattentemperaturen var 8,5 grader. Ganska ruggigt väder. När vi
åkte hem kl 08.30 hade jag tagit en öring på 35 cm + 2 horngäddor. Öringen tog en räkimitation med gummiben och
horngäddorna en blå/silver spoonfly. Brorsan tappade en lite öring och tog en horngädda.
2/5
Jag och farsan tog ett eftermiddagspass i Rekekroken. Det blåste en måttlig NV-vind och solen sken.Det var jättehögt
vatten som höll 12,1 grader. Återigen blev vi utan öring.det dåliga öringfisket i Skälderviken förbryllar många. Vad man
kan se är det brist på räkor inne på grunt vatten. Är det därför öringen stannar ute på djupare vatten? Det är mycket
egendomligt i vilket fall
24/4
Jag åkte till Rekekroken för att äntligen kunna fånga en blank öring.Jag började fiska från piren kl 05.10. Redan kl 05.20
fick jag besök. Det var jättehögt vattenstånd. Man såg precis topparna på stenrevet till vänster om piren. Det blåste en
måttlig-frisk NV-vind. 7,4 grader i vattnet Det var ganska grumligt också. Efter att ha fiskat av piren med duppakast så
tog jag flugspöt. Jag knöt på en skär räkimitation och fiskade mig ut mot Svanshallsudden. Inte ett känn på hela sträckan
så jag stannade där ute och fiskade en stund. Kl 06.50 fick jag en 50 cm lång mager öring som efter en kort kamp fick sin
frihet åter. Kl 10.00 gav jag upp och körde hem
18/4
Jag åkte hemifrån kl 04.10 med mål Stensån. Efter 2 dagars blåst med frisk-hård väst vind var valet lätt. enligt rapporter
var vattnet vid Häljaröd-Jonstorp fullt med skit. Vattenståndet i Stensån var lågt men det strömmade ändå skapligt.
Vattentemperaturen uppe i ån var 6,1 grader och i mynningen 7,3 grader. Kl 06.00 spräcktes då den snart 2åriga nollan
då jag fick en blänkare som höll 35 cm. Den tog en orange/guld spoonfly. Samma fluga lockade en lika stor blänkare till
hugg kl 07.15. Bägge togs i mynningen.

9/4
Det blev bara ett kortare morgonpass mellan kl 06.15 till kl 08.15. Vinden hade vänt till V-NV och var kall.
Vattenståndet var jättehögt. Ingen öring inne. Nätfiskarna hade inte fått en öring på 3 dagar. Var finns dom??? Kl 11.30
var stugan städad och bilarna packade för hemfärd
8/4
Denna dag blev vädermässigt kallare och mulet. Samma vind och vattentemperaturen höll sig kring 4-5 grader hela
dagen. Fortfarande jättehögt vattenstånd morgon och kväll.
Inte ett känn på hela dagen. Idag fiskade jag,brorsan,farsan, Micke,L-G och Jimmy
7/4
Fisket började kl 06.15. Vädret vasoligt hela dagen med en måttlig vind kring S-SO. Vatentemperaturen var 4,0 grader
på morgonen och 9,8 grader på eftermiddagen. Vattenståndet var mycket högt på morgonen och kvällen. Jag fick en
mager öring på 57 cm kl 06.50 . den nappade på en or/gu Spoon. Brorsan hade på en kl 15.50 som slet tafslinan. Precis
innan vi skulle avsluta ca kl 19 tog L-G en fin blänkare på 1,2 kg på pattegrisen. I dag var det jag,brorsan,farsan och L-G
som fiskade
6/4
Efter incheckning i stugan käkade vi en ålamacka och drack öl på Gustavs plats. Kl 12.45 började vi fiska.
Vattentemperaturen var 4,0 grader. Måttlig so vind, mulet och något högt vattenstånd. Vi fiskade till kl 19.30 och ingen
fisk ville bita.Vi som fiskade första dagen var jag,brorsan och farsan.
1/4
Så blev det då äntligen kustprremiär.Jag hämtade farsan kl 05 och plockade upp brorsan på vägen till Rekekroken. Vi
brukar alltd vara först på plats men inte denna gången trots att vi anlände kl 05.30. Vi håller på traditionen så det blev
gammeldansk och en kaffekask innan vi vadade ut.Vattentemperaturen visade 3,5 grader,mycket högt vattenstånd
(endast toppen på nivåstenen vid piren syntes).Klart och solsken i början av dagen .Efter lunch kom det lte regn. Vinden
växlade mellan syd och sydväst och ökade till frisk på eftermiddagen.Tyvärr har det pga ryktespridning av bla
Sportfiskedepån blivit ett stort fisketryck i Rekekroken. När vi var som flest var vi ca 15 fiskare på plats. Det som var bra
var att fisket var uselt. Det bäddar för att vi inte blir så många där framöver.
Jag fick en blank (48cm) kl 05.45 på "den brune". De högg på knappt knädjupt vatten 3 m ifrån där brorsan stod. 10 min
senare tar brorsan en laxbesa på ca 3 kg på transaräkan. Vi fiskade oss vidare ut mot Svansahallsudden där jag kl 06.15
tog en besa på 62 cm som högg på en orange/guld Spoonfly. Farsan började sitt fiske vid piren men anslöt till oss efter en
kort stund. Kl 7 tog vi paus. Vi passade på att snacka med andra fiskar och vid 8 snåret anlände Stellan och bjöd på helt
fantastiska frallor från Kakboden i Höganäs.Vi pratade och fika en stund sen begav vi oss bort till Jonstorps hamn .Där
kom vi inte närmre än att farsan hade ett hugg. Stellan valde att fiska en stund från Rekekrokspiren men jag vet just nu
inte hur det gick för han var inte kvar när vi kom tillbaka 1,5 timme senare.Vi tog ett beslut att åka till Årnacke hamn. På
1,5 timmes fiske tog jag 2 st öringar på vardera 40 cm som fick stå på tillväxt. Även dom tyckte att min orange/guld
Spoonfly var läcker. Totalt fick jag 190cm öring denna premiär. Ett ganska bra facit trots allt. Vad vi hörde var det 25-30
fiskare i Häljaröd. Vad vi kunde se var det ca 6 fiskare på Jonstorpsrevet.
20/3
Jag lämnade Tyringe kl 04.45. Målet var Stensån. Nu var vattnet mellan 3-4 dm högre än förra helgen .
Vattentemperaturen var 2,2 grader. Ett fåtal moln klädde himlen. 3-4 grader varmt. Måttelig sv vind.Jag började som
vanligt vid mynningen .Ingen framgång här. Fortsatte upp till metesvängen där jag kl 09.30 tappade en öring efter en kort
kort kamp. Den tog på en väldigt tung Mickey Finn tub.Idag var man tvungen att köra med sjunklina+sjunktafs. Årets
första öring låter vänta på sig
14/3
Holmström hämtade mig kl 05.00. Vid Röke Sparbank hämtade vi upp Joakim Jeppsson. När vi anlände till Stensån
vräkte snön ner och det var 0-grader i luften. Rätt lågt vattenstånd och 2 grader i vattnet. Efter att vi köpt kort av
fiskevakten Göran Furenbratt, som förövrigt bjöd mig på en slurk whisky, så började vi fiska i å mynningen. Efter att ha
fått rapport om att blå/silver och orange/guld Spoonfly funkat på fredagen så körde vi med det. Efter ett par timmars
fiske var jag den enda som haft hugg. Detta var på en orange/guld Spoonis. Vi drack kaffe och drog upp till
metesvängen. Där fick Joakim hugg på en spinnare och jag tappade en skaplig öring som kändes som godkänd. Men där
har man blivit lurad förr. Efter 10-15 sekunder så smet den. Vi gick sen upp vid hunna ängen men det gav inget. Vi
avslutade med en halvtimmes fiske i mynningen. Kl 11 åkte vi hem och då hade vattenståndet sjunkit ca 5 cm .
6/3
Förmodligen och förhoppningsvis sista pimpelturen för denna vintern för nu vill jag ha vår och kunna åka ut och
flugfiska. Jag åkte till Skyrup för en stunds pimpelfiske i Finjasjön. Klarblå himmel , svag nordlig vind och -7 grader.
Promenerade bort till Guldkusten. All snö hade smält ihop och frusit samman med kärnisen så nu höll isen mellan 35-40

cm över allt där jag provade.Fisket vid Guldkusten gav 4 st småabborrar. Vandrade bort till Måsudden och provade där
en stund utan framgång. Jag gjorde ett försök att hitta grynnan mellan Måsudden och Skyrupsudden men lyckade inte
hitta den. Jag tog dock en abborrer på 3 hg. Avslutade borta vid Skyrup där jag tog en abborre på 150 gr och ett 10-tal
småabborrar. Nu är jag less på pimpelfiske och kommer att packa ihop pimpelgrejorna för denna säsong. Det har varit en
fantastisk vinter som lyft mitt humör åtskilligt men nu vill jag ha vår så jag kan börja flugfiska havsöring.
28/2
Jag tog ett kort pimpelpass i Finjasjön vid Mjölkalånga. +2 grader och duggregn när jag körde ner kl 08.00. Efter en
halv timmes fiske upphörde regnet och solen bröt igenom. Fågelsången hördes. Vår i luften äntligen. Jág släppte tillbaka
ca 30 talet abborrar som vägde mellan 70-100 gr. Jag hade med mig 8 st som vägde mellan 150-200 gr. Jag fick inga
riktigt små abborrar denna dag. Avslutade fisket kl 10.30. Isen höll ca 25 cm.
14/2
Eftersom jag skulle hjälpa dottern med några taklister på eftermiddagen blev det en kort tur ner till Finjasjön vid
Mjölkalånga. Mellan kl 08.30-09.30 nappade det bra på 1,5-2 meters djup sen verkade det som om abborrarna drog sig ut
på djupare vatten.Jag tog 6 st abborrar som vägde mellan 1,5-2,5 hg st. Jag släppte tillbaka ett 20 tal som vägde mellan
50-100 gr. En skön morgon med ingen vind och lite sol.
7/2
Jag,brorsan,våra fruar och farsan åkte till Ullared. Vi män fiskade i vår lilla pärla till sjö 1 mil från Ullared och fruarna
roade sig på GeKå´s. Fint väder på morgonen -7 grader,sol och nästan vindstilla. Lite senare på förmiddagen mulnade
det på och blåste upp en måttlig SO-vind. Isen mellan 25-40 cm tjock. Skitjobbigt att gå när det ligger 2 dm snö och en
isskorpa där under som inte bär . Fisket var trögt denna gång. Endast brorsa fick en abborre av matnyttig storlek (ca 3 hg)
Dock tappade vi alla nårga riktigt stora . Min största jag tappade var troligen uppåt kilot. den lossnade precis när jag
skulle lyfta upp den. I ett par sekunder hade vi ögonkontakt. Det var precis som den skrattade åt mig.Nåja vi hade en
underbar dag på sjön.
31/1
Vinterns DM gick av stapeln på Västersjön i frisk ostligvind och -10 grader.På isen låg det ca 20 cm tjockt snötäcke
med tunn skare ovanpå. Snacka om jobbigt att ta sig fram. Jag fiskade nästan hela tävlingen utanför röda stugan på södra
stranden. Gick inget vidare. Avslutade på norra sidan i vassarna vid utgångsplatsen. Konstigt nog gick balansare bäst och
det var fler än jag som upptäckte det. Västersjön har numer ett rykte om sig att vara balanssjö. Jag fick ihop 654 gr och
blev 15 av 35 deltagare i seniorklassen. 22 av totalt 58 st. Ger mig själv godkänt men inte mer. Tävlingsfritt nästa helg då
vi åker till vårt smultronställe utanför Ullared.
24/1
Tävling på Osbysjön. Fint väder vid ankomsten kl 08.00. -9 grader,vindstilla och sol.Jag visste på förhand att det skulle
bli trögfiskat. Sjön är inte känd för att ha mängder med abborre. Jag började vid Loffes vase tillsammans med Mats
Simonsson. Efter 20 min fiske och endast en liten borre flyttade vi till södra sjön. Jag fick 2 små vid en ö så jag gick
tillbaka till norra sjön. I sundet vid reningsverket på 2 m djup hittade jag lite fisk. Den största borren var på ca 3 hg. Jag
vägde in 1010 gr vilket gav en hedrande 3 plats av 22 startande i seniorklassen. Totalt var vi 32 st. Jag fick fisken på
samma trekrok som i Sövdesjön. Nästa söndag är det DM på Västersjön
.
17/1
Tävling på Ottarpasjön. Frisk SO-vind mulet och lätt snöfall. Jag började som vanligt borta vid näst översta ön. Hittade
ingen fisk. Hittad då ett träd som fallit ut i sjön vid banvallen och där hittade jag småfisk. Jag började med enkelkrok
men gick rätt snart över till samma krok som i Sövdesjön.Det vár mycket strul denna dag med knutor, ett spö gick
sönder, slog en värmölla mm mm. Isen höll ca 20 cm. Jag fick ihop 1154 gr (nytt personbästa på sjön). Placeringen vet
jag ej men slutade troligen i mitten av tabellen. 33 st deltog. Att notera var att några hade turen att hitta abborrar på
mellan 4-7 hg.
10/1
Pimpeltävling på Sövdesjön. En pinande kall hård NO-vind möte mig när jag kl 08.00 steg av bilen på badplatsen i
Sövde. Enda trösten var att det var solsken. Isen var mellan 12-15 cm tjock. Jag gick och satten mig bakom udden mot
Klingavälsåns utlopp ur sjön. Detta blev min hittills hålsnålaste tävling. Ca 15 hål klarade jag mig på. Jag satt som längts
i styvt 1 timme i samma hål. Min fångst på 2112 gr räckte till en 7 plats av 16.Jag fiskade med en stl 16 krok
Lila/gul/svart.
7/1
Jag och brorsan beslutade oss för att åka upp till vårt smultronställe i Halland som vi hittade i somras. Enligt rykte så
landades det abborrar i somras som vägde kring 2 kg. Brorsan och farsan övertalade mig att hämta upp dom så det blev
en 36 mila resa för mig totalt denna dag. Kl 07.00 lämnade vi Ängelholm. Strax innan halv nio anlände vi parkeringen

vid badplatsen. De sista 200 m av vägen var oplogad och täckt av ett 10-15 cm högt snötäcke. Vi började som vanligt
med kaffe,Gammeldansk och en röka. Vi njöt av de första solstrålarna och den underbara vyn med den snötäckta sjön .
Inga spår fanns så det var några dygn sedan någon pimplat på den. Vi gick ut till den lilla ön där vi hittade lite gamla
borrhål. Brorsan hade ett hugg och jag tog en liten borre här. Strax innan kl 10 gick vi in för att fika. Efter fikan tog vi ett
snabbt försök vid ön igen utan framgång. Vi beslutade oss för att prova den norra stranden där det finns en hel del träd
som hänger ut i sjön. I första hålet fick jag direkt en liten. Skickade ner min vertikalare med Bölles Blaffa laddad med
abborröga och maggot igen. Då strama det till lite rejälare och upp kom en borre på ca ½ kilot. När med pimpeln igen
och pang .Det stramade till ännu rejälare och efter en minuts kamp fick jag upp en Abborre som vid första vägningen
visade 1,00 kg prick. Nytt personligt rekord för mig.Vid 12 -tiden grillade vi lite korv och drack kaffe.
Eftermiddagspasset blev inte så lyckat. Jag tappade en borre på ca ½ kg, tog en gädda på ca 1,5 kg och släppte tillbaka
10 talet borrar som var för små. Brorsan tappade en stor abborre och tog 2 st 3 hg´s abborrar. Farsan lyckades inte så bra
men fick hem en abborrer på ca 2 hg. Summa summarum en underbar vinterdag och ett är säkert.Vi skall hit igen innan
vintern är slut . Dom stora borrarna finns absolut i denna sjö. Bilder finns i fiskefoto mappen på min hemsida.
4/1
Jag och brorsan gjorde ett nytt försök på Finjasjön. denna gången utgick vi från Skyrup.Vi provade vid Måsudden,
Sjörröd och Lillön med mycket klent resultat. Totalt 5 st abborrar av matklass samt ett 30-tal små stackare som inte
vägde mer än 5-10 gr. Den största vägde ca 150 gr. Vi träffade några oldtimers som berättade att det var en som fick 63
st skapliga på 2,5 meters djup vid Skyrup den 2/1. Vi letade men hittade inte så många hål så då måste dom haft tur och
hittat i de fåtal hål som var borrade.Rapporterna från Vomben och Ringsjön är ju inte så upplyftande så nästa tur blir nog
till "Njursjön".
2/1-2010 Top
Jag och brorsan provade Finjasjöns is. Den höll mellan 7-9 cm i tjocklek. Strålande vinterväder med sol,svag nordlig
vind och - 7 grader. Fisket var halvtrögt. Jag hade 5 matabborrar med hem och brorsan några fler. De största vi fick var
på ca 2 hg. det verkar som om Gösisättningarna nu fördärvat abborrfisket i Finjasjön precis som i Västersjön. Mycket
tråkigt för Finjasjön var ju en jäkligt bra abborrsjö för 6-8 år sedan.

----------------------------------------------------------------------------

26/12
Pimpelpremiär på Lädjasjön. Jag körde hemifrån kl 06.40. I höjd med Älmhult började det att snöa. DEt är alltid lika kul
att träffa pimpelkompisarna efter ett långt uppehåll. Jag fiskade med en svart enkelkrok med ett gul/vitt huvud. Denna
agnades med maggot. Jag började i norra delen av sjön och hittade fisk direkt. Troligen hade jag ledningen efter 45 min
fiske. Sen blev jag inringad av flera fiskare som hade svårt att hitta fisk själv. Eftersom jag hatar klungfiske så flyttade
jag mig till andra änden av sjön. Dåligt beslut för
där fanns det inte så mycket fisk och den som fanns var mindre i storlek. Jag slutade på 3 plats i klubben på 814 gr. Nästa
gång skall jag fortsätta på samma plats om det finns fisk och skita i om jag är omringad av lommefiskare. Skall man nå
framgång får man kanske bli lite lommefiskare själv även om jag tycker att det känns fel. Vinnaren totalt tog ca 2,4 kg.
Isen höll mellan 5-10 cm och var täckt av riktigt blöt snö.
7/11
Jag begav mig till Sibirien (Ängelholm) för att meta skrubba från flytring. Jag började fiska kl 08.30. Som agn använde
jag borstmask och räka. Som vanligt hände inget förrän kl 10. Det är jäkligt spännande att flyta omkring 4-500 m från
land i en flytring. Kl 12 gav jag upp. Jag hade då tagit 3 st skrubbor och 1 st sandskädda i matnyttig storlek. Tyvärr
tappade jag min fiskepipa som jag haft i 25 år. Det blir till att köpa en ny snabbt.
9/10
ÅF´s traditionella kundfiske gick av stapeln i Ulvberga. Vi var ca 30 st fiskande som doppade sina drag&flugor i det 8,8
gradiga vattnet. Solen sken från en blå himmel. Allt var frid och fröjd förutom att fisken tjurade. Totalt kom det upp 7 st
fiskar. Jag tog 3 st där den största var på 2,7 kg (nytt pers i Ulvberga). Peter Björklund tog 2 st där den största också
vägde 2,7 kg. Bäst av kunderna blev Magnus Nilsson från Kone som tog en på 1,7 kg.
2/10
Årets höstfisketräff gick åter till Norrefors. Efter en härlig kväll med go mat,dryck och som vanligt trevligt sällskap
knoppade jag in ca 00.40. Väckning kl 05 då jag gick upp och vaskade mig och städade undan lite efter festligheterna.
Kl6.30 började första passet. Alla var med . Det var - 3 grader så det frös i öglorna i 2 timmar. Vattentemperaturen var
9,6 grader och det var jättelågt vatten. Bäst fiske var det ändå i ån första passet. Jag plockade 4 st varav den största på 3,2
kg (Nytt pers för Norrefors). Totalt tog jag 7 st . 6 st på blå/silver Spoonfly och en på en orange mask. Störst fick
återigen Lars Johansson som tangerade sitt pers i Norrefors på 4,1kg. Alla fisk fisk vilket var kul. Dom flesta togs på
Spoonfly. Tommy Svensson som äger stället har döpt Spoonfly till Norreforsflugan. Nästa höst har vi troligen ca 60
meter å till att fiska i och dessutom finare fisk. Fisken var mycket bättre än i våras när det gäller både storlek och fenor.
Föreståndaren Jens gav mig och Jan en tur runt odlingen så vi fick se de fina fiskarna som skall ge många sportfiskare

trevliga kamper om 1 år och framåt. Tack för visningen Jens. Ett nytt fint vindskydd hade Tommy och Jens också hunnit
bygga.
26/9
Jag och Jimmy åkte till Utvälinge för att avsluta öringsäsongen vid Själrönnen. Åter igen har meteorologerna fel i sin
prognos från kvällen innan. Västevinden skulle vara svag . Den blev måttlig till frisk. Det skulle vara soligt. Det blev
mulet med regnskurar. Vi anlände Utvälinge kl 6. Då var brorsan och hans polare redan där. Det var jättehögt
vattenstånd. Jimmy och jag fiskade med fluga. Vi såg ett vak och jag hade ett hugg. Vi åkte hem kl 10. Brorsan och hans
kompisar var fortfarande kvar så jag vet ej om dom lurade nån öring innan vi stack.Nu är öringsäsongen slut.Nästa
vecka är det höstträffen i Norrefors. Det skall bli kul.
20/9
Brorsan och jag åkte till Rekekroken och fick oss en underbar morgon. Högt vattenstånd . 14,4 grader i vattnet. Nästan
vindstilla och soligt. Brorsan körde med grön/silver Gladsaxwobbler och jag körde Spoonfly och räkimitationer. Vi
började fiska kl 6. Kl 10 åkte vi hem. Brorsan fick en som var för liten och vi såg några enstaka fiskar som var uppe och
visade sig.
12/9
Jag och Jimmy drog till Stensån. Avfärd kl 04.30. Vi fick uppleva en verklig kanonmorgon när det gäller vädret.
Vindstilla och solsken. Vattenståndet var mycket lågt och det var knappt någon ström. Vattentemp 14,4 grader och 10
grader i luften. Mycket fisk var inne även denna gång. Strax efter kl 07.30 hade jag på 2 st på min Spoonfly i
orange/guld. Den ena högg när jag stod och kollade på en annan fiskare så jag var inte med. Jag fick dock känna fisken i
10 sekunder innan den släppte. Knappt 5 min senare sov jag igen när flugan var i sjunkande. Fick ett kraftigt drag i den
men lyckades inte kroka fisken. Strax innan kl 8 fick Jimmy en trind öring på 47 cm som verkligen gav en fin kamp. Nu
får vi hoppas på regn innan nästa helg. Sen vill vi ha en frisk NV-vind några dagar.
6/9
Åkte själv till Stensån. Hård västlig vind och växlande molnighet. 14,8 grader i vattnet. Havet tryckte upp rejält så det
var mycket högt vattenstånd men knappt nån ström. Jag började fiska 05.45 när det precis började ljusna. Fiskade
givetvis med orange/guld Spoonfly. Jättemycket fisk (både öring och lax) vakade flitigt. De största jag såg var på
uppskattningsvis 4-5 kg. Tappade en öring kl 07.30. Den högg precis när jag skulle lyfta flugan för ett nytt kast så
mothugget blev inte bra.
16/8
Jag vaknade till kl 03.30.Hörde hur vinden ven utanför. Jag tänkte hur skall det gå att fiska idag. Somnade till igen och
vaknade kl 04.30. Snabbt ut vid datorn för att kolla väderläget i Råå. Sydvästlig vind 4-6 m/s och upp till 10 i byarna.
Jag , Billy, Oscar och Mikael P skulle åka med Islandia ut på vår årliga torskatur för att kora vem som skulle bli
torskakung. Billy har 2 raka segrar. När vi kom till Råå så blåste det nog mer 10m/s än 6.
Körtiden blev styvt 60 min för vi skulle söder om Ven. Jag fick ganska snabbt 2 st torskar på ca 2,5kg/st plus en hel del
fet fin sill. Efter ca 2 timmar kontrar Billy med en torsk på 5,6 kg. Nu var goda råd dyra. Jag fortsatte med min taktik
med att låta några sillar sitta på häcklan och sakta dra upp dom ovanför stimmet. Taktiken höll för det drog på en fin
torsk som kämpade väl. Tyvärr vägde den bara 4,3 kg. På slutet spräckte även Mikael och Oscar sina torskanollor. Oscar
tog en på 3,9 kg och Mikael tog 2 st på ca 2,5 kg/st. Jag tog till slut 5 st. Man får grautlera Billy till Torskakungtiteln!!
Han blev samtidigt den som tog störst på båten så han vann 350kr + en fribiljett. Jag tog flest men det gav tyvärr inget
mer än fin torskfile i frysen vilket inte är fy skam.
26/7
Nytt försök i Stensån. Jag åkte hemifrån kl 15.30. Förutsättningarna när jag kom ut var frisk västvind, något högre
vattenstånd än förra gången och 17,3 grader i vattnet. Brorsan anlände kl 18. En spinnfiskare fick en som var för liten
och en flugfiskare tappade en som kanske var godkänd. Den nappade på en liten aluminiumtub med brun/orange vinge.
Några vak syntes men inte alls i den omfattningen som sist. Jag bröt upp kl 22.15 men brorsan fortsatte en stund till utan
resultat.
22/7
Jag och Jimmy lämnade Tyringe kl 16 för att åka till Stensån. Vattennivån var något låg och det blåste SO-vind. Det var
16,9 grader i vattnet och mulet. Kanske inte de bästa förhållande men det hade ju fångats en del öring och lax de senaste
dagarna. Fisket inleddes med att Jimmy satte 3 st Spoonisar på en kort stund och att jag tappade en öring/lax som kändes
rätt tung. Ingen bra start. Sen strejkade engångsgrillen när vi skulle grilla så det tog lång tid innan vi hade fått bra glöder.
Vi provade även ute i havet utanför mynningen och där tog jag en 3 hg´s skrubba på orange/guld Spoonfly. Mellan kl
21.45 och 22.30 vakade det friskt på hela rakan från mynningen till pensionärssvängen men ingen ville hugga. Trots allt
var det en trevlig kväll. Även om vi inte fick någon öring/lax så slår ju en kvälls fiske att ligga framför dumburken och
glo. Till helgen blir det nog ett nytt besök i Stensån

13/7-14/7
Jag och frugan + brorsan och hans fru drog till Bråtadals vandrarhem utanför Ullared. Frugorna skulle till GeKå´s och
brorsan och jag skulle prova på fiske i den njurformade sjön nedanför vandrarhemmet. Vandrarhemmet får högsta betyg.
Mycket gammalt fint bevarat, kanonfin frukost, välstädat och fint. Sjön får också absolut högsta betyg. En riktig pärla.
En oas i vårt uppstressade samhälle.Vattnet lätt humusfärgat med ett siktdjup på strax över 2 m.
Tranor,hägrar,fiskgjuse,storlom och korp såg och hörde vi. Sjön är mycket djup. 35 m på det djupaste. På nästan hela
strandlinjen växte det vass och näckrosor. Från vassen ut till 3,5-4 meters djup var det oftast bara 5-10 m. En mycket
intressant fiskesjö som det finns abborre, gädda , mört och ål i. Sjön verkade vara mycket fiskrik. Vi fiskade med
spinnare, jigg och mete. Sammalagt tog vi 21 st abborrar varav 8 st höll matstorlek 2-4 hg. Vi fick dessutom 3 st gäddor
som släpptes .Ingen av dom var över 8 hg. Denna sjö kommer vi med all säkerhet att återvända till om inte förr så till
vintern då sjön enligt ortsbefolkningen har en tidig isläggning
19/6
Bo "Basserwasser" Johansson avled i sitt hem på midsommaraftonen. Bosse blev 64 år och hade varit pensionär i ca 2
år. Dagen innan hade han varit hemma hos farsan och blivit klippt och då var han vid gott humör.Bosse var med mig,
farsan och brorsan och fiskade i Skurdalen i många år. Vi var ett gott fiskegäng som hade mycket kul på våra resor.
Farsan och Bosse hade tidigare varit kollegor på Björnekulla Skolan i Åstorp. Dom brukade även åka och fiska ihop i bla
Vegeåns mynning , Domsten och Rekekroken. Förutom fiske så delade Bosse farsans intresse för att plocka svamp. Dom
var ofta ute och plockade kantareller i Perstorps skogarna. Något som nästan alltid var med vid utflykterna var kaffe och
goa mackan. Förutom sina naturintresse så var Bosse en duktig bilmekaniker.

Vila i frid Bosse.
14/6
Jag hämtade farsan i Kvidinge kl 04.30.
Vi hade bestämt oss för att se om det stigit någon lax i Stensån. Förhållandena var det bästa. Fin vattennivå, 12,6 grader i
vattnet och en frisk pålandsvind. Efter den sedvanliga gammeldansken satte vi igång och fiska. Efter 4 timmars idogt
kastande gav vi upp. Inga hugg och ingen fisk hade synts till. Så här långt har vad jag hört fisket i Stensån varit
jättedåligt hela säsongen.
30/5-4/6
Jag,brorsan,farsan och Micke P drog iväg till Närsjön på fredagskvällen. Vi anlände kl 06.00 på lördagsmorgonen.
Strålande solsken och 25 grader varmt var det lördag,söndag och måndag sedan tog det slut som vanligt. Vattnet vid
badplatsen höll mellan 17-20 grader så vi passade på att ta oss några dopp. Vi kom till Närsjön för att fiska röding men
det närmaste vi kom var att se stora rödingstim på ekolodet. Stimmen var ibland 2 meter tjocka. Vi provade torrflugor,
nymfer, streamers, spoonfly, flötmete, bottenmete, pimpel, drag, spinnare och långdrag men rödingen ville inte bita..Vi
tog allt som allt 10 öringar som vi behöll. Den största på ca 5 hg. Veckan innan vi kom upp togs det en öring på 2,2kg på
torrfluga. Det som var kul var att fiska torrfluga från flytring. Det var mycket spännande men jobbigt att paddla omkring
i denna farkost. Micke kallade det för att "vispa skonk". Micke och jag gjorde även ett försök i den lilla fina ån St
Tandån men vi fick inget. Förbannelsen vilar över oss när det gäller vädret. Vi bröt och åkte hem redan på torsdagen
efter 2 dagar med iskall nordanvind, regnskurar, hagelskurar och lätta snöfall. Teorierna är många när det gäller varför
rödingen inte högg. Min är att eftersom det finns gräs över stora delar av bottnen så innehåller sjön mycket mat för
fisken. Den går då och betar av bottenregionen istället för att stiga till ytan och ta de fina svarta sländorna som kläckte.
Ryktet som säger att sjön är trögfiskad stämmer bra.
9/5
Kl 06.25 började jag och dotterns sambo Oscar att fiska ute i Rekekroken. Det var en frisk västlig vind, vxl molnighet,
grumligt vatten, mycket högt vattenstånd och 11,5 grader i vattnet. Jag lyckades få en skrubba (ca 500gr) på blå/silver
spoonfly kl 07.10. Efter 1 timme åkte vi till Svanshall och provade. Mycket skit i vattnet gjorde att vi vände hemåt kl
10.30. Nu blir det inte mer fiske förrän vecka 23 då vi skall fresta rödingen i Närsjön
2/5
Kl 06.20 anlände jag och Jimmy till Domsten för en förmiddags näbbgäddefiske. Fint väder med sol och en svag sydlig
bris. Mycket lågt vattenstånd.Det var frost när vi åkte hemifrån Tyringe.Väl nere vid fortet intogs den traditionella
gammeldansken innan fisket drog igång. Jimmy tog den första näbbgäddan i andra kastet. Jag började att fiska Jan-Eriks
lilla röda märla.Jag hade ett antal hugg men ingen ville fastna. Kl 9 gick startskottet. Det fanns näbbisar överallt. Efter en
stund bytade Jimmy till en spoonfly i blått/silver. Det tog inte lång stund förrän han blev den första jag känner till som
fångat en näbbis på en dylik fluga. Jag kunde inte låta bli utan jag bytade till en likadan spoonfly. Efter 1 timme hade jag

tagit 12 st näbbisar på denna. Totalt fick vi ca 40 st varav 12 st fick följa med hem. Spoonfly har en vild gång i vattnet
och just därför så fick vi en och annan näbbgädda som var felkrokad. Det var ändå en bråkdel av antal felkrokade man
får på drag med tafs.
Röda i ansiktena av all sol så åkte vi hem kl 12.
25/4
Vi (jag,Billy,farsan,Mikael,Jimmy,Peter,Lars,Marcus,Magnus och Martin) tog ett vårfiske i Norrefors.På kvällen åt vi
rotfruktsgratäng med mycket vitlök och grillad fläskfile. Till detta dracks det öl eller rötjut. Stämningen var som vanligt
mycket hög och vi kröp inte till kojs förrän 01.30. Morgonen var kall med rimfrost i gräset. Det frös i spööglorna de
första timmarna. Jag fick en otrolig start. På de första 10 minutrarna fångade jag 3 bågar på blå/silver Spoonfly. De 2
satte jag tillbaka. Vattentempen på morgonen var 9 grader.
Under i stort sett hela dagen fångades det rengbåge på Sponnfly. Både blå/silver och
orange/guld fungerade. Billy tog 2 bågar och tappade tre. Hans största var på 2,1 kg. Min största var på 2,7 kg. Den
största i sällskapet var en på 2,9 kg. Vattenståndet i ån var bra men det ser oroväckande ut i kraftverksdammen där
vattenståndet är lågt. Vi måste få regn nu. Tyvärr så var stjärtfenorna ännu sämre än i höstas. Jag tog en som hade hel fin
fena. Troligen en av de nya bågarna. Det är tur att innehavaren Tommy håller på att odla fram fisk med bättre fenor
annars hade vi nog inte åkt till Norrefors på ett tag. Det är väldigt trist att se så dåliga fenor. I övrig är ju Norrefors ett
kanonställe.
Trots de dåliga fenorna och att vi inte hade något vatten i huset på morgonen så var fisketuren lyckad. God
mat&dryck,trevligt sällskap och fint väder gör livet mycket lättare att leva.
7-10/4
Jag och brorsan hyrde ett hus i Jonstorp för några dagars öringfiske. LG från Jönköping skulle ansluta på
onsdagsmorgonen. Brorsan och jag gick efter att ha ätit varsen mycket god pizza ner till Jonstorps hamn för att se om
någon öring fanns på plats. Det blåste en frisk so-vind. Det var 6,5 grader i vattnet. Efter en timmes fiskande utna
framgång satte vi oss i lä bakom jolleseglarnas container och drack några pilsner och ett par gameldansk. Min kollega
Kenneth Ekorg dök upp och höll oss sällskap en stund.Morgonen efter hade det lugnat sig men vindriktningen var
densamma. LG dök upp vid 7 snåret. 07.40 satt jag i flytringen utanför hamnen. Jag seglade ner till Rekekrokspiren där
jag fick en liten blänkare på 43 cm kl 10. LG hade tidigare tappat 4 st vid hamnen när han kom ut i sin flytring. När
kvällen kom gick vi till Svanshallsudden och där kom det in ett stim vid 20 tiden. Brorsan fick 3 st småblänkare på 5 kast
och jag tog en. På torsdagsmorgonen var vindriktingen väst-nordväst. Solen värmde fint i den svaga vinden. Kl 09-09.30
tappade jag 3 fiskar och tog en praktblänkare på 1,7 kg. LG tog under samma tid en blänkare på 1,5 kg. Min tog på en
helgrå räkimitation. Sedan var det tomt på fisk ända fram till kl 20 då brorsan fick en fin öring på den brune. Öringen var
dock lite mager och släpptes tillbaka. Hela sträckan från udden till Rekekrokspiren var full av öring men dom nappade
inte. Några öringar hoppade upp som torpeder och liksom skrattade åt oss fiskare. En del öringar simmade i ytan som
delfiner och visade sina breda ryggar.Ett riktigt skådespel. Torsdagen var det mycket fint väder med mycket sol. En
stund med dimma blev det på eftermiddagen.
På långfredagsmorgon var SO_vinden tillbaka.Vi fiskade mellan kl 05.30-07.30 utan att vare sig ha känt eller sett några
öringar. Efter att ha snackat lite med Tony Thorsson åkte vi tillbaka och städade ur stugan.
Att notera var att det var mycket lite fiskare på sträckan Svanshallsudden -Jonstorpsrevet under dessa dagar. Har det
"dåliga" fisket skrämt iväg fiskarna eller har dom blivit kloka på att det inte är så enkelt att åka dit och hämta 5-6 öringar
var gång?
Man måste ge byalaget i Rekekroken en eloge för det arbete de lägger ner vid Gustavs plats. En riktig pärla väl värt ett
besök. Åk dit och ta fikakorgen med och njut av den fina havsutsikten.
4/4
Jag drog till Jonstorp för att inviga min nya flytring. Började fiska kl 05.30 utanför hamninloppet. Det lär ta några
gånger innan man vänjer sig hur man manövrerar en ring. Det var 0-gradigt när jag startade och +10 när jag åkte hem vid
10 snåret.En svag SO vind blåste det. 6,2 grader i vattnet. Inga öringa var inne men det var kul att jag kunde få 2 st rätt
stora skrubbor på flugspö och röd/koppar spoonfly. Den största vägde 8 hg. Otroligt att en så liten fiskmun lyckas suga i
sig en spoonfly stl 1/0.
1/4
Jag ,Jimmy och brorsan träffades kl 05.30 vid Gustavs plats. Efter att ha skålat med Gammeldansk bar det så ut i vattnet.
Jimmy hade en taskig början med en del trassel så han hamnade efter mig på vägen ut. Det hindrade dock inte honom
från att ta en grann blank 2,1 kg´s öring bakom mig. Kl var då 06.15. Vattenståndet var lite högre än
normalvattenståndet och i sjunkande. Svag västlig vind. 4,8 grader i vattnet.Från Svanshalsudden fiskade jag mig bort
mot Rekekrokspiren och i kanalen fick jag på en öring på 60cm kl 07.15. Denna var dock ganska mager så den fick
friheten åter.Några kast efteråt small det på igen. Ett silvrigt kraftpaket på ca 3 kg for till väders 3 gånger innan den tog
förväl.. Sedan var det dags för fika. Efter fikan gick jag och Jimmy ner till Jonstorps hamn. Ute bland stenarna stod en
spinnfiskare och drog den ena öringen efter den andra så vi vadade snabbt ut. På första kastet tog jag en öring på 45 cm
som vägde 1,1 kg. På tredje kastet tog jag en blank på 1,8 kg. Kl var då 08.45. Jimmy tog en på 2 kg strax efteråt. Precis
innan nästa fika tog jag en blänkare till på 1,4 kg och en på 43 cm som fick stå på tillväxt.. Kl var då 09.40 . Sedna blev

det korvgrillning . Efter det hade vi inte ett känn så kl 14 begav vi oss hem. Då var vattnet i stigande. En mycket lyckad
premiär.
21/3
Jag åkte till Stensån för lite fiske. Började fiska kl 05.30. Jag var helt ensam vid ån då det första dagsljuset kom.Lågt
vattenstånd, 3,8 grader i vattnet och måttlig västlig vind. Inte ett hugg på 3 timmar sen gav jag upp. Nu har det varit lågt
vatten länge. Har vattnet sinat på Hallandsåsen? Skönt att det snart är kustpremiär.
14/3
Jag ,farsan och brorsan åkte på Domstenspremiär. Svag SV-bris, något lågt vattenstånd, 3,5 grader i vattnet. Klart
godkända förhållande. Vi började fiska kl 07.50 och fiskade fram till kl 10.30. Inte så mycket som ett hugg hade någon
av oss. Vi provade Spoonflies i olika färger, räkimitationer mm men inget dög idag. Nåja solen sken och det verkade
som om våren snart är på gång.
1/3
Jag och Jimmy H åkte rån Tyringe kl 04.00 med destination Stensån. Väl på plats började vi med den traditionella
Gammeldansken. Vattenståndet var lågt pga av den måttliga SO-vinden. Trots det var det bra fart på vattnet.
Vattentempen visade på 2,4 grader. Det var 3 grader i luften. Vi började fiska kl 06.00 och fiskade till kl 10.30 utan att
känna något. Trots att vi var 11 st på mynningssträckan totalt under en timme så var det ingen som kände något. Vi fick
höra talas om att det skulle ha kommit upp en öring högre upp i ån. Blir det inte bra med nederbörd eller en bra
pålandsvind lär de det dröja innan jag åker till Stensån igen. Det får bli kustfiske istället i så fall.
15/2
Jag och brodern tog en heldag på Finjasjön. Vi körde först ner till Mjölkalånga men där var isen för tunn så vi körde
vidare till Sjörröd. Här var isläget mycket bättre. Mellan 8-13 cm tjock men man får passa sig för att gå där det ligger
tjockare snölager och på de nyfrusna råkarna. Vi provade alla djup från 1 m ner till 6 m men fisket var lika dåligt över
allt. 3 matabborrar och ett 10-tal små tog vi på 7 timmars fiske. Med de rapporter man hört tidigare börjar man undra om
inte ytterligare en fin abborrsjö blivit förstörd av den myckna gösinplanteringen. Det börjar bli en hel del sådana sjöar nu
som tex Västersjön, Tjörnarpssjön mfl. Nåja vädret var helt underbart frånsett dimman de första timmarna. Vi hade
strålande sol och vindstilla. Detta var troligen min avslutning på pimpelsäsongen. Nästa helg är jag i Boden med vårt
Ungdomslag i brottning som skall kämpa om Rikstiteln. Helgen därpå är det öringpremiär i Stensån.
8/2
Tävling på den roliga sjön Bäen söder om Immeln. 0 gradigt och växlande molnighet. Fint fiskeväder. Jag gick bort mig
totalt. Satsade på övre delen av sjön i den lilla viken vid inloppet. Hittade bara några ströfiskar.När halva tiden hade gått
drog jag mig nedåt ön vid utgångsplatsen. Där hittade jag mer fisk men jag fick bara ihop 810 gr. Det blev en placering
bland de sista tyvärr. Körde med svart/lila krok med maggot.
1/2
Trots långa perioder med tö och dåligt med frostgrader på nätterna kunde det arrangeras pimpeltävling på Ottarpssjön.
En rolig sjö att pimpla i där det går att hitta abborre nästan var som helst i sjön. På tävlingen kom det upp abborre på
mellan 5 gr till styvt 700 gr. Vi var styvt 40 stycken som deltog. Jag kom på ca 14 plats av 27 i seniorklassen. Jag
lyckade få ihop 1030 gr så det blev personbästa på sjön för mig. De som fick mest och störst satt på östra sidan om ön
vid utloppet.Jag körde med en liten svart enkelkrok med maggot på.Jag tappade en stor gädda vilket man gillar när det är
tävling. Man vill ju inte bli av med favoritkroken. Till helgen som kommer är det Sydträffen och en kula på Bäen.
25/1
Efter en hektisk lördag då vi arrangerade A-gruppen i L:a Fyrstadsbrottning med efterföljande fest på ZuperBowl orkade
jag inte åka till tävlingen på Häckeberga. Synd då detta är en av mina favoritsjöar. I stället blev det en kort fisketur till
Angsholmasjön för att lära brottartvillingarna Nyberg att pimpelfiska. Eftersom jag aldrig fiskat i sjön så var det extra
spännande. Agnsholmasjön håller mycket fisk i form av abborre,mört, gädda mm. Vattnet är ganska humusfärgat. Efter
nästan 3 timmars kämpande i milt väder så kunde vi summera att jag fick 5 st , Anton 2 st och Gustav 1 st. Alla var
abborrar som vägde ca 20-30 gram/st. Isen höll otroligt nog mellan 12-15 cm trots den långa tö-perioden.
Måste också berätta att vi igår upplevde ett historiskt ögonblick då Tyringe AoBK för första gången tog sig till Riksfinal
i Ungdomsfyrstads i brottning. Det innebär att vi är bland de 4 bästa klubbarna i Sverige. Riksfinalen går den 21/2 i
Boden och det skall mycket till om inte jag som ordförande kommer att sitta vid mattkanten och heja.
18/1
Skånemästerskapen i pimpel hölls på Värsjön. Normalt en mycket svårfiskad sjö. Det blev inte bättre när det blåste
kuling och det föll något lite snöblandat regn. Isen höll 12-18 cm. Vinnare blev Beng Larsson (Råå Havsfiskeklubb) på
en fin abborre på styva 8 hg. Själv kom jag troligen bland dom 10 bästa på 148 gr ( 5 st abborrar). Jag ingick i Klykans
lag som blev trea. Det var många deltagare som inte hade ett endaste hugg på hela tävlingen.

17/1
Klubbmästerskapet gick på Östra Sorrödssjön vid Ljungbyhed. En trögfiskad sjö. Jag fick ihop 340 gr och blev sexa.
Isen höll mellan 8-12 cm. Mycket sprickor i isen .
11/1
Första pimpeltävlingen på 2 år för mig. Denna gick av stapeln på Hjemsjön. Skapligt väder med ca 1 plusgrad. Abborren
högg rätt bra för dom flesta.Dock inte för mig. Fick ihop 244 gram och blev bland dom sista. Jag hittade bara små
rackare på 1-2 gram/st. Antalsmässigt var jag inte sämre än dom andra. Isen var mellan 10-15 cm tjock
4-10/1 -2009 Top
Vintersemester i Sälenfjällen. Det var jag ,frugan,Billy och hans kompis Kennie som drog till en stuga vid Närsjön i
Sälenfjällen. Billy och Kennie åkte skidor i Stötens fina backar ,jag pimplade i Närsjön och frugan slappade och mös.
Stugan låg helt otroligt fint vid Närsjöns strand. Isen höll ca 35 cm och det var bara lite snö på den. Sjön håller mycket
fisk. Mest röding. Sjön är dock trögfiskad. Rödingen åt med förtjusning både riven pizzaost och lever som jag mäskade
med. De kanske åt för mycket av det för jag fick bara 8 matfiskar på hela veckan. Jag använde rödingblänke,tafs och en
mormyschka agnad med ett par maggot. De låg kring halvkilot styck. Fina rödingar både att äta och att titta på. Vi
kommer att återvända till Närsjön vecka 23 för att försöka luta rödingarna på fluga och små koppardrag.Nu stundar
pimpeltävling på Hjälmsjön

---------------------------------------------------------------------------5/12

Min kollega ,vän och fiskekompis Jan-Erik Karlsson somnade stilla in kl 21.15 efter ca 1,5 års kamp mot sin
cancer. Det tragiska inträffade dagen efter han fyllt 65 år. Jag fick dödsbudet av hans fru Lena på lördagskvällen . JanErik skulle gått i pension denna månad och det fick han bli också då han pensionerades från sina svåra smärtor. Jag lärde
känna Jan-Erik när jag satt på Foodtech som konsult. En morgon tittade han in och frågade om det var min bil som det
satt ett Sportfiskemärke på. Sen var tugget igång. Så gott som varje morgon hade vi ett fiskesnack på 10 min innan vi
började jobba. Vi fick tyvärr inte fiska ihop så många gånger men jag lärde ändå känna Jan-Erik som en mycket trevlig
och bra kompis.
Känner jag honom rätt så står han redan vid någon sjö i paradiset och svingar sitt flugspö. Du Jan-Erik du sparar väl
någon öring till mig!!!! En gång kommer vi att fiska tillsammans och ta igen allt det vi missade pga din sjukdom.
Vila i frid min vän.

Mina tankar är med Jan-Eriks familj.
15/11
Jag åkte till Bondemölla denna typiska novemberdag. Frisk sydvästan och nätt duggregn, Lufttemp +8 grader och
vattentemp +8,9 grader.Fisket startade kl 07.00. Efter 1,5 timmes fiskande med blå/silver spoonfly hade jag landat och
återutsatt 3 st regnbågar och 1 öring. Alla vägde ca 2kg/st. Jag behöll ingen för att frysen är full efter grisslakten samt att
jag var ute efter en dubbelt så stor för kallrökning. Pratade en hel del med innehavaren Rickard (trevligt namn!). Han
fattade tycke för mina Spoonisar och köpte några som han skall använda vid sitt kommande Bornholmsfiske i december.
Nu är min flugfiskesäsong över och den återupptas tidigast i januari om det inte finns pimpelis. Blir det is så blir det nog
inget flugfiske förrän den 1 mars.
3/11 (inget fiske)
Mail från en nöjd Spoonfly användare:
Var i harasjömåla idag istället .En runda i strömmen 1st på 4,8kg 1st på 4,1kg och sista på 3,8kg!!! Inte illa!!
Släppte tillbaka tre st och tappade två!! Enbart spoonfly!!Jag fick mest fisk av alla som var där!!
31/10
Fiskeabstinensen gjorde sig påmind. Man borde stannat i säng och vilat men istället så åkte Jimmy och jag ut till piren i
Båstad för att meta flatfisk. Det blåste så mycket från NV att vågorna slog över de västra pirarmarna så vi åkte till
Kattvikspiren istället. Här blåste det inte så mycket men det var mycket skit i vattnet som omöjliggjorde fiske. Vi körde
då tillbaka till Båstad och gick ut vid kranen på den innersta piren. Skit i vattnet på utsidan gjorde att vi fiskade i hamnen
i stället. Tyvärr nappade det dåligt. Jimmy fick 2 st skrubbor varav den ena var i matklass. Dessutom fick vi 3 krabbor.
Om inget annat fick vi konstaterat att vinteroverallerna håller värmen fint.

25/10 (inget fiske)
En av dom som köpt mina Spoonflies via Tradera hämtade sina flugor hemma hos mig i onsdags. Han skulle till
Norrefors och fiska på torsdagen och hade aldrig varit där förut så jag gav honom några tips. På torsdagen runt kl 10 fick
jag ett sms där det stod "Bästa flugan jag testat. Har fått 6 st". På efterrmiddagen kom det ett sms till där det stod att han ,
hans kompis och morbror tagit 30 regnabågar varav 28 fångades på Spoonfly. Vad kan man säga annat än att Spoonfly är
ruggigt effektiv.
9-11/10
Kundfisket och Kick-offen med ÅF blev lyckat trots höstväder (mulet,småblåsigt och någn enstaka regnskur).
Vattentemp 10 grader vilket några av de som provade den vedeldade bastun fick smaka på.
Fisken var inte på betet. Det var mycket trögfiskat framför allt i stora dammen där första fisken inte landades förrän på
lördags förmiddagen. Det var Stellan som stod för bedriften. Jag fiskade inte så mycket men lyckades ta en på första
kastet i strömmen. I tafsänden satt en blå/silver Spoonfly. Man vet ju sen innan att det inte finns några mirakelmediciner
när väder och lufttryck ställer till det. Det gäller naturligtvis fisket med Spoonfly också. Vi fick fisk på flugan men den
var vare sig bättre eller sämre än andra beten dessa dagar. Totalt fångades ca 30 st Regnbågar med en ungefärlig
medelvikt på 1,4 kg. Alla var kanonfiskar när det gäller fenor och kampvillighet. En stor eloge till Alfs fiskleverantör.
3/10
Fiskegängets årliga höstfisketur gick till Camp Mayfly (Norrefors). Som vanligt trevligt umgänge kvällen innan med god
mat och dryck. En massa glada skratt efter att någon kommit med en kvick kommentar eller berättat en vits. Tyvärr var
vattenståndet ca 4 dm lägre än förra höstträffen och det gjorde fisket i ån mindre kul men för all del gav det bra med fisk.
Som vanligt gav stora dammen klent resultat. Kan det bero på att fisken simmar ut i ån?? Fisket i Lilla dammen var
ganska bra men inte att jämföra med fisket i ån. Vattentempen var 10,8 grader. Vädret var fint i stort sett hela dagen med
växlande molnighet. 1 regnskur fick vi på eftermiddagen.Fisket blev en stor framgång för Spoonfly flugan. Mer än
hälften av den fisk vi tog fick vi på en variant i Blått/Silver med vit stjärt. Själv tog jag totalt 10 regnbågar. Den största
på 2,5 kg. 8 st av dom tog jag på Spoonfly, en på harörenymf och en på en svart myra. Totalt fångades det ca 60
regnbågar varav ca 20 st återutsattes.
Läs Jimmys kommentarer här http://www.fsomega3.se/dagbokNorrefors_08.html .
Tyvärr så var det fenskador på i stort sett all fisk och medelvikten var lägre än förra året. Problemet med fenskador har
den nya ägaren Camp Mayfly med Tommy Svensson i fronten redan börjat arbeta med för att lösa. Läs mer här
http://www.ns.unicms.se/?page=page46cc1abd719dc Renoveringen av övernattningshuset har höjt mysfaktorn. Lite
bättre ljus i köket, tv-rum och övernattningsrum på nedanplan hade inte skadat. SEn måste det till en bättre grill vid
vindskyddet!!
14/9
Så kom höstens första frostnatt. Jag fick skrapa rutorna på bilen innan avfärd till Rekekroken. Jag hade bestämt med
brodern kl 6. Jag var på plats kvart i och kunde konstatera att det blåste frisk NO vind. Flugfiske hade inte blivit kul så vi
drog till Lingvallen istället. Lågt vatten men nästan vindstilla. Vattentemp 17,6 grader. Vi började att prova med
spoonfly men ingen fisk fannas i närheten. Brorsan fick känning av sin köldallergi och åkte hem efter en timme. Jag
vandrade bort till badplatsen och där fick jag vid 3 tillfällen se "kok" av småfisk. Vid 2 av tillfällena nappade det på min
olivfärgade räka. Tunga hugg utan att fisken blev kvar precis som på Bornholm i somras. Kl 09.30 gav jag upp. Nu vill
jag ha duktigt med regn så att jag kan åka till Stensån
7/9
Jag, Micke, Brorsan och Tobbe provade Stensån idag. Vi började fiska 06.00. Alla hade naturligtvis Spoonfly i
orange/guld på tafslinan. Brodern upptäckte att det är mycket viktigt att använda Rapalaknuten till denna fluga annars
tvinnar sig tafsen. Jag hade en liten på kl 06.30 men den släppte. Det var det allt vi kände fram till kl 11 då vi avslutade
fisket. Vattnet var ca 3 dm lägre än vid förra försöket och vattentempen var 15,8 grader. Det fanns både lax och
havsöring inne men allt de ville denna dag var att visa sig. Det var vindstilla och mulet. Jag provade en ny variant på
Spoonfly med en liten bunt rävhår som stjärt och detta gjorde att det blev något mindre livlig gång i flugan. Jag provade
även en förtyngd variant som trots förtyngningen gick fint i vattnet. Ryktet om Spoonfly verkar ha spridit sig längs
Stensån för Fiskevakten Furenbratt hade haft fiskare som frågat efter vem man kunde köpa av. Nu har Göran ett litet
antal med sig på sina rundor längs ån.
29/8
Eftersom förutsättningarna för öringfiske i Stensån såg ut att bli bra efter onsdagens regn och utlovad frisk NV vind tog
jag ledigt och åkte dit tillsammans med Jimmy . Vi lämnade Tyringe kl 04.15. Efter den sedvanliga gammeldansken i
gryningen började vi då fiska kl 05.45. Vattennivån var utmärkt (ca 1 dm över stenarna vid bron), vattentemp 14,8 grader
och en frisk N-NV vind som tryckte in vatten i mynningen. Jag hade beslutat mig för att göra en rejäl test med min

nytillverkade Spoonfly i orange&guld. Jimmy hakade på och laddade med en likadan. Det var inga svårigheter att kasta
med flugan. Den såg ut som en liten spinnare när man tog hem den. Dock tvinnade den inte tafslinan. Kl 06.15 fick jag
första öringen. Den höll prick 45 cm och vägde 1,2 kg. Strax efteråt tappade Jimmy en som var något större. Innan
frukosten kl 08.00 fick jag en öring till men den höll bara ca 30 cm och fick gå tillbaka. Kl 09.20 fick jag en lovlig öring
till. Denna var där mycket bättre fart i än den första. Fisken var 50 cm och vägde 1,4 kg. Kl 09.00 tog jag sen min för
dagen sista öring som höll ca 30 cm och fick gå tillbaka. Kl 13.00 vände vi hemåt. Totalt var vi ca 12 st som fiskade från
mynningen och upp till pensionärshålan. Det fångades vad vi såg 6 öringar varav 3 st var lovliga. Jag fick 4 av dom på
Spoonfly. Förutom de fångade tappade jag och Jimmy 3 st och hade 4 hugg. Om det var Spoonfly´s förtjänst kan jag ju
inte vara säker på men det verkar ju onekligen så. Flugan väckte stort intresse hos de andra fiskarna så jag sålde slut på
de jag hade med mig så nu blir det att tillverka nya. Bild av fiskarna och flugan finns under fliken Fiskefoton.
24/8
Jag, Micke,Billy,Janos och hans son Oliver följde med Rååbåten Siam ut på morgonfiske. Tyvärr var Svalandia
upptagen. Svalandia är en mycket trevligare båt med en mycket trevligare kapten. Siamkaptenen verkade så sur och
besvärad varenda gång någon kallade på kroken då torsken var mindre än 2kg. När vi äntligen hade hittat lite torsk fick
han för sig att köra till ett annat ställe trots att flera hade torsk och sill på när han tutade. Mycket märkligt beslut. Sen får
man ta fångstuppgifterna på deras hemsida med en nypa salt för en sak är säker att det kom inte upp några 45-50 torskar
på den turen vi var med på. Vi var 5 st och vi tog 5 st. Jag blev utan tillsamman med en hel del andra. Micke tog den
största på ca 2 kg. Billy fick en på ca 1,5 kg. Sill fick vi däremot mycket av. Den höll varierande storlek. En del stor och
fet men också en hel del smått.
Vädret var skapligt .Lugnt och mulet direkt på morgonen . Sen blev det sol och måttlig NO-vind. Det var svag ström från
norr.
16/8
Jag, hämtade Micke kl 05.30 för en tur till Ljungsjön. Denna sjö ligger styvt en mil norr om Trälshult. När man kommer
till sjön känns det som att komma till en norrlandssjö. Förutom stigen så är ingenting tillrättalagt för sportfiskare. I sjön
planteras det ut Vänneåöring och regnbåge. För den som gillar det orörda är sjön en pärla. För den som fiskar mycket
put&take i dammar så känns det nog som en jätteutmaning att fiska i en sjö av denna storlek. Flugfiskeplatserna är få så
ta med ditt spinn/haspelsö om du skall dit. Vi började fiska kl 07.00. Kl 07.30 fisk jag en fin öring på 1,3 kg. Den
nappade på farsans effektiva koppardrag. Vattentemperaturen var 17,6 grader. Vädret var fint med solsken och ca 15
grader varmt.Efter nån timme utan fler hugg och utan att ha sett någon aktivitet så åkte vi till Fagerdala för att prova en
stund i Vänneån. Tyvärr var det något för lågt vattenstånd. Jag såg en liten öring som vakade 2 ggr det var allt vi såg här.
Till sist åkte vi ner och provade i ån precis efter Martins sträcka i Sunnedamm. Men där fanns ingen som ville bita där
heller.Kl 12.30 bröt vi upp och åkte hem.
5/8
Jag,, Jimmy och Micke H trotsade alla odds och satsade på en tur till L:a Hålsjön (Trollsjön). Det stormade och regnade
våldsamt under natten men det hade lugnat sig till morgonen. Vi började fiska kl 06.30 och fisken var i full gång.
Tydligen så hade väderomslaget och regnet gjort gott. Men troligen så hade det sats ut fisk några dagar tidigare. Fisken
vakade friskt fram till strax efter kl 10. Alla tre tog full pott dvs 3 st. Det var bra tryck i all fisken men tyvärr var
medelvikten inte mer än ca 8 hg. Fisken hade hela och fina fenor. Vi hade många på som släppte. Bästa fluga för dagen
var en hjorthårscigarr i färgerna naturbrun och gul. Denna fluga vet vi inte vad den imiterar men bra funkade den. Jag
lyckades ta en på en gul popper och en på en ilsket ljusgrön maraboumask. Den svarta wollyn som fungerade så fint förra
året gick inte alls nu. Även mörten gillade hjorthårsflugan :(
Flugan har jag nu döpt till Trollsjöpuppan. Bild på flugan finns på min flugsida.
Vattentemperaturen var 19,5 grader.
29/7
Jag,farsan och brorsan trotsade de dåliga fiskerapporterna från Rååbåtarnas hemsida och tog oss en fisketur vid Ven. Vi
började fiska kl 05.30 och vi hittade sill direkt. Sillen var fet och fin. Ovanför sillstimmen gick det lite torsk som gärna
högg på den sillagnade häcklan om man vevade upp långsamt. Vi d ett par tillfälle hittade vi lite makrill. Det fina fisket
höll i sig till ca kl 07.30 för att sedan ebba ut.
Totalt fick vi ( rensad vikt) 18 kg sill, 9 kg torsk, 4 kg makrill.
en synnerliggen lyckad fisketur i fint väder. Soligt och svag sydlig vind.
Ytvattentemperatur 18,5 grader.
19/7-26/7
Semestervecka i Melsted på Bornholm. Vi bodde i ett ganska fint hus på Kalleholled 1 i Melsted. Huset hade förutom oss
tusentals hyresgäster i form av myror som på Bornholm anses fullt normalt. Melsted ligger 1 km söder om Gudhjem. Vi
hade ganska fint väder hela veckan. Några regnskurar på söndagsnatten och måndagseftermiddagen fick vi. En del frisk
ostanvind i slutet av veckan.Vi besökte sevärdheter som Hammershus, Sommarfuglehuset i Nexö, Österlars kyrka och en

rovfågelshow som var mycket sevärd. Ett besök i sportfiskebutiken Sportdress i Rönne blev det också. Ett råd till de som
åker till Bornholm för att flugfiska är att köpa flugorna hemma för de kostar ca 25 SEK/st på Bornholm. Kontakta gärna
mig så kan jag nog levererar de flesta sorterna.
Det blev också en del badande i det ca 20 gradiga vattnet. Jag och Micke fiskade 2 kvällar utan någon fångst. Första
fiskekvällen provade vi utanför Kobbeåns mynning där vi sammanlagt hade 5 rätt så kraftiga hugg. Andra fiskekvällen
blev från hamnpiren i Melsted där vi inte kände någonting. Nu hoppas jag att värmen lägger sig något så att fisket kan
komma igång igen.
7/6-13/6
Jag,farsan,brorsan,svärfar och Mikael anlände till vår hyrda stuga i Foskros den 7/6 kl 07.50 . Vi var ganska slitna efter
nattens biltur som tog ganska exakt 11 timmar. Efter vi löst fiskekort och fått stugnyckeln tog vi ett par whisky och sen
tog vi ett kort första fiskepass. Vattentemperaturen i Storån var 15,6 grader och vattennivån ca 1 dm för högt enligt de
lokala fiskarna. Jag fick en liten öringpinne på en goldhead harörenymf på första passet. Inga vak syntes. De som hyrt
stugan före oss trodde att vi kom precis rätt i i tiden för de hade märkt att öringens aktivitet i ån hade ökat under deras
vecka. På kvällen koncentrerade farsan,svärfar och Mikael sig på whiskyn medan jag och brorsan åkte upp till
flugsträckan nerströms Hällsjön. Där fick jag 2 st precis godkända öringar på min nya kviddimitation. Både jag och
brorsan hade dessutom flera hugg.
Söndagen bjöd på ganska fint väder men klent fiske på dagen så vi beslutade att prova på näset i Hällsjön. Detta
fiskepass fick ett tvärt slut redan vid 20 tiden då stormbyar började blåsa och regnskurar närmade sig. Vi hade hunnit få 2
st öringar på drag.
På måndagsmorgonen konstaterade vi att vår eviga följeslagare på junifisketurerna nordanvinden hade anlänt. Resten av
veckan hade vi för det mesta ganska frisk nordan, regn&hagelskurar . Dock påverkades inte vattenståndet i Storån något
nämnvärt.
På onsdags förmiddagen gjorde jag och brorsan ett försök med den inhyrda båten i Hällsjön. Inga rödingar var i hugget.
Med nordanvinden hade vi inga förhoppningar. Rödingen brukar ställa sig och tjura när nordan blåser. Jag fick docj en
5hg öring på drag och hade ett kraftigt hugg. På kvällen åkte hela sällskaet till sjön igen men det gav bara ett hugg som
farsan hade. Själv provade jag på en sträcka av Storån percis uppströms Hällsjön en stund. En helt underbar sträcka utan
behov av vadning. Lugnflytande och fin. Hade ett hugg och en fin öring som var efter kviddimitationen . På
torsdagsförmiddagen avslutade jag och brorsan nerströms Klingforsen för att se om harren vaknat. De övriga fiskade
uppe vid stugan. En stund kläckte gul forsslända och då vaknade harren som vakade flitigt. Dock var de svåra att lura.
Jag lyckade ta en och tappade 2. Brorsan hade några hugg. Vi tog sammanlagt 12 st öringar och 1 harr som var
godkända. Detta måste vara ett mycket klent resultat på fem fiskare som verkligen ligger i.
Nu vet vi inte var vi tar vägen nästa år. Kanske blir det ett kärt återbesök i Skurdalen.
För egen del blir det kanske lite flugfiske efter abborre i Finjasjön innan det blir några försök på Bornholmsöringen
vecka 30. Bilder från Foskros kommer att läggas in på fiskefotosidan inom kort.
9/5
Jag tog en tidig morgontur till Domsten. Började fiska kl 04.45. Redan då fanns det horngädda inne men dom bet inte.
Det var väldigt lågt vatten och vattentempen höll 14,1 grader. Ingen öring syntes till. Första hugget hade jag kl 05.30 sen
var det dött ända till kl 07.30 då nästa hugg kom. Efter en fika och en kort slummer på en kvart började näbbisarna
komma mer i form. Samtidigt som det kom en sv bris och en svag ström från norr så bet näbbisarna. På en kopia av JanEriks lilla rödoranga tångloppa fångade jag 5 st och tappade 3. Hade dessutom en massa hugg. 4 av näbbisarna hade
flugan långt ner i halsen så de var rejält hungriga. En mycket trevlig förmiddag med strålande väder. Nu är det bara 4
veckor kvar till Foskrosresan. Jag fick dessutom en rapport tidigare i veckan från en (den första) som provat mina
Spoonflies. HAn lyckades ta en fin havsöring på 3 kg i Pukaviksbukten och har nu beställt fler av denna fluga.
1-2/5
Jag ,Billy,farsan,brorsan och några till åkte till Sunnedamm för att testa Martins regnbågar. Efter sedvanlig fest på
kvällen började vi fiska vid 6 tiden på morgonen. Vi har aldrig sett så mycket vak i dammen som denna gång. En hel del
isatt regnbåge på mellan 1,3-1,7 kg plus en intensiv kläckning av fjädermyggor orsakade vakfesten. Tyvärr blev det
svårfiskat med fluga men de som fiskate med drag fick en del. I ån var det nästan tvärdött. 2 öringar kom upp därifrån
varav en sattes tillbaka. DEn som behölls vägde ca 7 hg. Den största bågen vägde 2,2 kg. Billy tog en på 1,7 kg och min
enda vägde 1,3 kg. Vattentempen var 11,3 grader och vattenståndet i ån var ganska lågt.Nu är det bara 5 veckor till vi
skall till Foskros för att fiska öring,röding och harr.
18/4
Jag hämtade farsan kl 06.15 och åkte vidare till Utvälinge. Det var högt vattenstånd, ganska klart vatten och 7,5 grader i
vattnet.
Efter en halvtimmes fiske fick jag en fin skubba ( ca 6 hg) på en räkimitation. Efter en fika begav vi oss ut till Själrönnen
och där fick farsan en godkänd blänkare på ca 47 cm och jag tog en besa på ca 60 cm. Efter en timmes fiske runt ön gick
vi tillbaka till åmynningen där Bosse kom gåendes.Två timmars fiske till gav mig en lite blänkare på ca 37 cm

12/4
När klockan ringde på morgonen hade vinden lagt sig men det pissregnade ute så vi beslutade att ställa in morgonens
fiske och tog några timmares extra sömn. Ett trevligt vårfiske några dagar är aldrig fel. Dock ingen öring med hem till
frysen . Men vem bryr sig. Under dessa dagar var vi ganska många som provade Jonstorp/Rekekroken och ingen
lyckades något vidare. Är det dags för Sportfiskedepån att omvärdera fiskeplatsen?
11/4
Ännu en dimmig morgon i Rekekroken. En stilla ostlig bris fläktade från och till. Nån enstaka öring sågs men tyvärr var
de alldeles för försiktiga. Högt vattenstånd. Vattentemperatur 7,4 grader. Brorsan och LG åkte till Årnacke där de fick
några öringar som var för små. Jag och Micke fiskade i Rekekroken fram till kl 15 då det blåste hård ostlig vind. För
hård för att tilltala oss livsnjutare. Thore och Jörgen som anslutit tidigare på dagen härdade dock ut och det belönades
med 2 öringar . (2,0 och 2,5 kg). Facit för Micke och mig denna dag blev dubbel 0.
10/4
En dimmig kylig morgon med endast ett par plusgrader. Högt vattenstånd. 7,4 grader i vattnet. Tyvärr lite för stilla väder.
Nästan vindstilla och sol. Vi fiskade hela dagen i Rekekroken. Jag fiskade med en räkimitation hela dagen och lyckades
ta 3 st mellan 11-11.30 . Sedan tog jag en på kvällen kl 20.30. 2 st var små besor och 2 st var för små. Alla returnerades.
Micke fick en liten grann blänkare som också sattes tillbaka. Brorsan fick 3 st varav en behölls. Det var en praktfisk på
1,7 kg. På vägen hem följde vi kvalseriedramatiken via sms och telefonkontakt. När vi kom hem till stugan kollade vi på
text-tv. Det blev en magisk kväll då RÖGLE BK via 3-2 mot Mora hemma tog steget upp i Elitserien efter 12 år i
allsvenskan.
9/4
Jag,Mikael och brorsan träffades vid det hyrda huset i Jonstorp. Efter att ha packat in åt vi pizza och drack några bärs och
gammeldansk. Denna helt underbara kväll fiskade vi utanför Jonstorps hamn. Öringen vakade mycket och vi bedrev ett
spännande flugfiske. Dessvärre var öringen mycket skygg och försiktig. Brorsan tog 3 st varav en var godkänd. Jag fick
nöja mig med 2 hugg och Micke 1 hugg.
8/4
Jag och min farsa måste vara jäkligt dåliga sportfiskare för vi fick inga 5-6 öringar i Rekekroken i dag heller. Vi får
kanske bjuda ut någon från Sportfiskedepån som får visa oss hur det skall gå till :)
Vi började fiska kl 7 men den av metrologerna utlovade måttliga nordvinden var väldigt frisk och vattenståndet var
mycket högt. Inte de bästa förutsättningarna precis. Vattentemp 6,4 grader. Vi gav upp kl 9 och körde bort till Vegeå
men vattnet såg ut som ärtsoppa så vi gav upp och körde hem. Det enda positiva idag var att inga nät syntes. De var visst
kvar på land och där tycker jag att dom kan stanna för gott. Nu laddar jag för 3 dagars Jonstorpsfiske med
förhoppningsvis bättre förutsättningar.
7/4
Klev i vattnet vid Rekekroken kl 05.45. Trots att det vid denna tidpunkt skulle vara lågt och fortsatt fallande vattenstånd
var det högt och fortsatte stiga. Det blåste en svag bris från ost. Vattentemp 6,4 grader. Hade ett hugg vid udden kl 06.05
det blev det enda jag kände fram till kl 10 sen gav jag upp. Tydligt är att sträckan från Svanshallsudden till
Jonstorpshamn helt plöstligt har blivit mycket populärt för redan kl 06.15 var vi 7 st som fiskade. Ett par trevliga
holländare som blivit tipsade om stället av Dan-Tackel pratde jag en stund med. Den ena tillverkade flugrullar och
splitcanespön..
En nerflyttad Stockholmare pratade jag också med och han ställde frågan till mig om det ofta var så dåligt fiske här som
nu? Jag undrade vad han menade. Då sa han att någon på Sportfiske-Depån i Helsingborg sagt att i Jonstorp/Rekekroken
fick man minst 5-6 öringar varje gång man fiskade där. Jag har fiskat här i många år och den läskunnige kan se här i min
fiskedagbok hur ofta det förekommer för mig. Jag vill inte skryta på något vis men jag är ingen dålig sportfiskare utan tar
en del öring när förutsättningarna är de rätta. Med sådan ryktesspridning förstår jag att det är mycket nytt folk som börjat
fiska i Jonstorp/Rekekroken. Det är helt ok men det är ju en hel del som blir besvikna också. Vi har alla våra
favoritplatser men det finns jätte många bra öringplatser runt Skälderviken.
Svanshall, Rekekroken, Utanför Jonstorps Hamn, Jonstorpsrevet, Årnacke hamn, Rönnen, SjälRönnen, Pirarna i
Skälderviken, Skepparkroken, Magnarp mfl
Alla ställen ger fisk då förutsättningarna är de rätta. Det finns inga ställen där det bara är att åka ut och hämta hem 5-6
öringar. Möjligtvis de förbannade nätfiskarna klarar detta.
En av de lokala sportfiskarna berättade att en av nätfiskarna skröt med att han hade 30 kg öring i frysen hemma. Vem
säljer han dom till? Troligen svart!? Hur många besor har han dumpat i havet för att få dessa 30 kg? Besor som kunde
fått leva och ätit sig feta för att sedan kunnat leka igen eller bli en uppskattad sportfisk. Detta är 1 person. Man ställer sig
då frågan hur många finns det runt hela Skälderviken som också har 30 kg eller mer i frysen?

Detta är helt vedervärdigt. Kan inte Länsstyrelsen sätta stopp för detta snart innan öringstammen blir helt utarmad.
Yrkesfiskarna får inte lägga nät grundare än på 3 m. Nu får det väl snart börja gälla de sk fritidsfiskarna också.
1/4
Äntligen dags för kustpremiär!! Lämnade Tyringe kl 4.30 för att hämta farsan och brorsan. Dimmigt värre. Vi anlände
till Rekekroen kl 05.45. Vi började med kaffekask i kylan. Det var 2,8 grader varmt och vindstilla. Högt vattenstånd.
Vattentemp 4,8 grader. Jag började vid udden mellan Rekekroken och Svanshall och kl 06.20 landade jag den första
öringen som var på 48 cm och vägde 1,1 kg. Den tog på en brun wollyworm.Dimman började lätta en aning vid kl 8.
Vattnet började sjunka undan och en västlig ström började. Efter en fikapaus återvände jag till udden och fick en
blänkare på 43 cm kl 08.40 som fick gå tillbaka. Även den tog på den brune. Vid niosnåret bröt solen igenom dimman
och det började blåsa en svag SO bris . Öringen började nu visa sig i ytan. Vid 09.40 hittade jag ett öringstim vid udden.
De ville inte bita ordentligt på den brune så jag band på en grå räkimitation och det gjorde susen. Kl 10.50 fick jag nästa
öring som var på 40 cm. Brorsan hade då haft ett otroligt fiske utanför Jonstorps hamn. Han tog ren kanonblänkare på 1,9
kg och släppte tillbaka 6 st som antingen var för små eller som var besor. Den största var på ca 6 kg. Efter
lunchgrillningen återvände jag till udden där jag mellan kl 14.20 och 14.50 fick 5 st öringar av vilka jag behöll 2 st. De
vägde ca 1,1 kg st och var 47 cm långa. Nu blåste det en svag NV bris och var något lågt vattenstånd.
Brorsan tog totalt 10 st och behöll 1., Farsan tog 4 st och behöll 2 st. Jag tog 8 st och behöll 3 st.
Kanonfiske i kanonväder!! En fiskedag väl värd att minnas.
Rapporter om mycket fiskare i Häljaröd som fångade mycket fisk . Det var även ganska många fiskare på Jonstorpsrevet
men jag har inte hört om hur fiskelyckan var där.
Återigen är nätmarodörer i farten. Ett stort område vid Rekekrokspiren var avspärrat med nät. När ägarna väl tog upp
näten så dumpade de några döda öringabesor i vattnet.
Så jäkla onödigt. Nu måste våra beslutsfattare snart ta tag i nätfiskeproblemen i Skälderviken. Totalt nätfiskeförbud eller
åtminstone nätfiskeförbud från 1/10 tom 31/5 borde införas.Ägarna till näten hade nog tänkt att låta näten stå kvar men
de hörde väl våra kommentarer från piren så de vågade nog inte göra så.
30/3
När då sommartiden infann sig bestämde jag mig för ett försök i Stensån. Efter 4,5 timmes sömn packade jag
fiskegrejorna och for till Båstad. Blixthalka i Tyringe och Örkelljunga men 5 grader varmt när jag kom till Båstad kl
05.40. Det blåste en frisk SO vind och vattentemperaturen i ån var 4,3 grader (4,0 i havet). Vattenståndet var normalt för
årstiden. Bra ström att fiska i ute i mynningen. Kl 06.15 hade jag första hugget på en nybunden "Bottle" tub i färgerna
rött ovh orange. Kl 9 bytte jag till sjunklina och en dubbelkrokad Mickey Finn och det gav frukt . Kl 09.25 landade jag
en öring (besa) som var 65 cm lång och vägde ca 2,6 kg. Naturligtvis fick den friheten åter efter en skaplig kamp. Jag
vände hemåt kl 11.
Nu väntar öringpremiär i Skälderviken på tisdag och sen lär det bli mycket fiske vecka 15 då jag är ledig.
20/3
Kl 5 hämtade jag Micke för en fisketur till Stensån. Snön vräkte ner och det var -3 grader.När vi närmade oss Båstad så
slutade det snöa och det blev helt molnfritt. Vi började fiska nere vid mynningen men det fanns ingen bitvillig fisk
inne.Det blåste en svag NV vind. Efter att ha kollat vattentemperaturen (3,6 grader) flyttade vi upp till Öresjö . Det var
skönt att stå och fiska där i gassande solsken. Kl 9.30 fick Micke en öring på 1,9 kg på ett Tobydrag (Gul/orange).
Vattentemperaturen i Öresjön var 4,3 grader och i Örebäcken 3,3 grader. Med det utlovade helgvädret (snö och kallt) kan
det bli en lång vårsäsong på öringen.
Kl 11 vände vi hemåt utan att ha fått något mer.
16/3
Jag åkte ensam till Domsten tidigt på denna söndagsmorgon. 0 gradigt och dimma när jag anlände till Domsten kl 05.30.
Man kunde se det första gryningsljuset när jag traskade ner till fortet. Lite lågt vattenstånd som sjönk alltmer .
Vattentemperatur 4,5 grader. Hade 2 hugg strax efter kl 6 och 06.25 fick jag en liten blänkare på styvt 40 cm som fick sin
frihet åter. DEt var årets första på den brune långstjärten. Sen blev det inget mer. En sydlig ström satte fart på vattnet
strax efter kl 8 men till ingen nytta denna gång. Nästa fiske blir nog på torsdag. Plats väljes efter väder och vind.
9/3
Jag trotsade väderprognoserna som lovade regn och åkte till Stensån på morgonen. Regnet började när jag nådde
Örkelljunga. 6 grader varmt och frisk sv vind och regnskurar. Började fiska kl 06.00. Vattenståndet var lite lägre (ca 2
dm) än 1 mars och höll 5,1 grader. Använde en brun Wolly Worm med guldskalle till en början. Fiskade mig från
mynningen uppströms. Kl 08.40 högg det på min tunga Mickey Finn tub uppe i metesvängen. Efter några minuter
landade jag en öring på ca 1,5 kg som var ganska mager så den fick friheten åter. Skönt att spräcka årets 0 i Stensån.

7/3
Jag hämtade farsan kl 7 och sen drog vi till Domsten. Strax innan kl 8 började vi fiska och innan vi fiskat i 5 min så hade
vi tappat vars en fisk. Min tog på mycket grunt vatten. Dagen började bra i det fina vädret. Sol, svag sydvästlig vind och
5 grader varmt. Det var högt vatten som höll 4,7 grader. Vi hade några hugg till vid halvtio tiden men sen mulnade det på
och började regna . Det blev ganska kyligt så kl 11 gav vi upp.
1/3
Jag och Jimmy H plus 30-talet andra fiskare trotsade vädretsmakter för att fiska öringpremiären i Stensån. Vi var på plats
kl 05.45 och startade med en kaffekask för att värma oss i blåsten och regnet. Det blåste en hård sydvästan och en del
regnskurar drog förbi. Det var ganska högt vattenstånd i ån och tyvärr hade nattens regn färgat vattnet. Det var trots det
ganska skapligt siktdjup. Vattentemperaturen var 5,3 grader vilket är minst 3 grader mer än normalt. När vi åkte hem kl
13 så hade vi bara hört talas om 2 fångade öringar som bägge fick gå tillbaka. Tyvärr så verkar en säl ha bosatt sig i ån

för den patrullerade från mynningen till grusgropen hela tiden. Jag måste alltså utfärda sälvarning
!!!!!!
Kommer sälen att stanna kvar i ån kommer det förmodligen att förstöra hela fiskesäsongen . Trist för de som köpt
säsongskort.
Jag hade på en öring strax efter kl 9 i gamla metekurvan men den släppte efter ca 10 sekunder. Jimmy kände inget på
hela fiskepasset.
16/2
Kl 06.30 hämtade Jimmy Håkansson upp mig. Termometern visade på -7 grader . Farsan ringde precis innan vi skulle
köra och s att han hoppade över pga kylan. Jag och Jimmy trotsade den och åkte. Ute vid Domsten var det - 4 grader när
vi kom fram. Lågt vattenstånd, klart vatten, kallt och solsken . Detta är ju inte de bästa förutsättningarna för ett bra
öringfiske. Jag laddade flugspöt med Transa Räkan som gav mig så fint resultat helgen innan. Efter knappt 10 min fiske (
kl 08.10) högg första öringen. En blank öring som höll precis 50 cm och vägde 1,3 kg. Inte mycket fight i det 2,3 grader
kyliga vattnet. Öringen var knallröd i köttet.Trots kylan så frös det nästan inget i mina spööglor och man frös inget om
händerna. Efter en timme mulnade det från norr och det började blåsa en sydvästlig bris som lite senare svängde över till
väst. Fy tusan vad vi frös om fingrarna sen. Kl 12 gav vi upp utan att ha kännt mer fisk. Inga av de fiskare vi pratade
hade fått något.
9/2
Jag ock farsan åkte till Domsten. Det kändes skönt att komma ut efter 3 st bortblåsta helger.
Högt vattenstånd. Något grumligt. 3,6 grader i vattnet och ca 5 grader i luften. Klart och soligt.
Jag invigde min nya flytlina och Bob Church spöt som jag fått av farsan. Flugvalet slutade vid en skär glittrig
räkimitation. Jag blev så förvånad när jag redan i tredje kastet drog fast fluga i vad jag trodde var en tångruska. Hade
endast ute ca 5 m lina. Tångruskan fick plötsligt liv och några minuter senare (kl 08.00) landade jag en blank fin öring på
1,9 kg (55cm). Vilken kanonstart. Ca 1 timme senare , efter 1 kopp kaffe och 2 hugg) small det på igen. Farsan som stod
20 m bort skrek " den är stooor" och han hade så rätt. Efter en tuff kamp med flera spektakulära hopp flöt en utmattad
öring på 3,9 kg in i farsans håv (kl 09.10). Nytt personbästa för blank öring. Tusan va skönt. Farsan lyckades till sist få
en blank öring som precis klarade måttet. Han hade för övrigt tappat 2 st innan han fick fisken. Kl 11 fick vi åka hem
efter att farsan provade på att bada.
En verklig fin fisketur med skönt väder. Äntligen!!!!
PS! Några bilder från fisket finns på fiskefotosidan
12/1
Jag och farsan åkte till Barsebäck för att prova på öringen. Vid Barsebäcks Camping hade jag aldrig provat men det var
ett fint ställe med fin leopardbotten som dessutom låg i lä för den bistra friska sydliga vinden. Vid stenpiren bröt vattnet
lite och när vi började (kl 08.30) drog strömmen inåt. Senare strax efter kl 11 så vände strömmen utåt. Det var högt
vatten som höll 4,1 grader. Närmre än vars ett hugg kom vi inte öringen denna gången. Men vad gör väl det när vi hade
solsken i ca 1 timme. Solskenet lättade upp mitt sinne som varit en del nedåt de sista månaderna. Vi begav oss hemåt kl
12.
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kl 08.30 slog jag årets första kast i Saltviken vid Barsebäck. Lufttemp 2,1 grader. Vattentemp 2,9 grader. Mycket lågt
vatten med mycket skit. Sydlig vind omkring 8 m/s.
Det blev duppakast som gällde. Efter 1,5 timmars fiske i den bistra vinden hade jag haft 1 kast utan att få skit på kroken.
Detta kan ju få vem som helst att packa ihop och åka hem.
Så det blev hemfärd. Känns skönt att premiären är avklarad och att det nu bara kan bli bättre

----------------------------------------------------------------------------

24/11
Man hade ju hoppats få en liten julklapp i form av bra fiske en månad innan julafton men så blev inte fallet. Jag och
Micke åkte ut till N:a Hamnen i Helsingborg för att meta skrubba. Vi hade med borstmask, räka, sill och Gulp som bete.
En fin klar morgon med ca 0 grader i luften och 8,3 grader i vattnet. Svaga vxl vindar. Vi fiskade mellan kl 07- 10.30 .
Micke fick en skrubba på ca 4 hg det var allt vi fick. Inte ens krabborna verkar finnas kvar för betena fick ligga orörda på
botten. Nu dröjer det nog till efter nyår innan det blir något mer fiske fast osvuret är bäst
14-16/10
Jag fick ju en upplevelsepresent av Morsan i 50-årspresent. Denna fick jag nu upplev tillsammans med Farsan, brorsan
och en av mina allra bästa vänner Micke Persson. Vi lämnade Ängelholm kl 08 på fredagsmorgonen med resmål
Tidaholm. Efter en otroligt fin lunchbuffe på en grekisk restaurang i Tidaholm bar det iväg till Baltak. Under tiden vi
bytte om och gjorde vid fiskeutrustningen slank det ner några Gammeldansk och öl. Glada i hågen vandrade vi ner till
Tidan för att försöka lura nån regnbåge. Tyvärr blev det ingen fångst denna dag. På kvällen blev det fest men inte värre
än att vi var på plats vid ån kl 08 på lördagsmorgonen. -4 grader i luften gjorde att det frös i spööglorna ända fram till 9
tiden. Vattentemperaturen höll 7,6 grader och vattenståndet var något högt för årstiden. En båge fick vi denna dag. Den
vägde knappt kilot och föll för en harörenymf med guldskalle fiskad med Tjeck nymf-teknik. Det var jag som lyckades
denna dag.
Det var väldigt mycket fiskare på plats denna dag men få fiskar kom upp. Vi fiskade några timmar på söndagen också.
Det var mulet och blåste en fisk sydvästvind. Brorsan tog en på ca kilot och jag lurade en i samma storlek på en svart
Wolly Bugger.
Tack för en mycket trevlig fisketur.
5/10
Årets ÅF- kundfiske i Ulvberga blev mycket lyckat. Efter en kylig morgon med dimma blev det en fantastiskt fin
höstdag med ca 15 grader varmt och solsken. Ingen badtemperatur ( 12,1 grader) i vattnet men vi var ju inte där för att
bada. Fisken nappade bra hela dagen så vi lyckades ta upp ca 54 kg av 50 kg insatta. Årets vinnnare blev samma som
förra året nämnligen K-B Augustinsson . Han tog den största som vägde ca 1,9 kg. Grattis Kalle. Alla kunder verkade
mycket nöjda igen och ser redan fram emot nästa års fiske. Bästa fluga blev åter igen Vitingen.
21/9
Detta årets höstträff hade vi förlagt till Norrefors.Ingen i gänget hade varit här förut så en del hade problem att hitta dit.
Mest dramatiskt blev det med Jan som aldrig dök upp på kvällen. Som väl var kom Jan tillrätta på morgonen. EFter en
som vanligt trevlig kväll med mat och dryck vaknade nästan alla kl 05.30. Fisket började kl 06.30 och efter knappt 10
min landade jag min för dagen största båge på 3,1 kg på en vid zonker med silverkropp och silver cone head. Detta blev
för övrigt den fluga som skördade flest regnbågar denna dag. Störst båge ( 4,1 kg) tog Lars Johansson. Den vägde 4,1 kg.
Alla fick fisk utom Göran men han var lika glad ändå. Totalt togs det 41 regnbågar och 2 öringar med totalvikten 82,25
kg .(snittvikten 2,0 kg). Norrefors är ett mycket trevligt fiskeställe men betyget dras ner av ganska mycket fenskador på
fisken. Hur fisken smakar vet vi inte ännu. Tack kamrater för ännu en trevlig fisketräff. Ev försöker vi boka Norrefors
för nästa års höstträff
7/9
Abstinensen i flugfiskearmen blev för stor så jag drog till Fagerdala (Vänneån) tidigt på morgonen. I det första dagsljuste
kunde jag konstatera att vattenståndet var alldeles för högt. Vattentempen höll 12,4 grader. Jag fiskade mig nerströms till
Vänneåns fiskodling. Sträckan var mycket fin med omväxlande snabba och långsamma strömmar. Ingen öring var dock
på hugget så efter 3 timmar gav jag upp. Nu ser jag fram emot vårt höstfiske i Norrefors om 2 veckor.
5/8
Jag, Micke och Billy följde med Svalandia ut på en förmiddagstur. Det märktes att folk fortfarande hade semester och att
avsaknaden av sol gjorde att folk tog chansen till en utflykt. Båten var knökfull av folk. Vi träffade på Bosse B´s son
Torgny på båten.
Fisket hur gick då det?? Jo så där. Vi tog sammanlagt 8 torskar, 3 vitlingar och en makrill.
Billy blev vår torskakung med en på 3,3 kg. Vädret var mycket fint. Nästan vindstilla och sol. Ca 23 grader varmt. En av
sommarens finaste dagar.
31/7
Jag, Micke, Brorsan och Farsan tog ett morgonpass i Lilla Hålsjön. Mulet och täta små regnskurar. 17,1 grader i vattnet
och 15 grader i luften. En hel del vak men endast en båge ville hugga och den tog på ett av farsans hemmagjorda
silverdrag. Det var farsan som höll i spöt. Bågen var ganska liten. Knappt kilot vägde den.
21-28/7
Semestervädret på Malö var ingen höjdare. Endast 2 av dagarna vågade sig temperaturen över 20 strecket.en del
regnskurar blev det också. Fast vi hade bättre väder än hemma i Tyringe enligt de rapporter vi fick. Under veckan fick vi

sett Lysekil med bla Havets Hus, Skärhamn där vi fick se skeppet Ostindiefararen Göteborg samt en del andra trevliga
småorter. Det blev endast ett fiskeförsök i Malö Strömmar där jag fick en liten simpa. Vi hann dock med 3 försök ute vid
Fredagsholmen där vi fick en del fin makrill och skrubba. Lokalbefolkningen metade med Stagg ( Skarpsill) så våra
häcklor fick vila för de gav ingenting. Vi metade med små makrillbitar för det satt bättre på kroken. De största
makrillarna vägde ca 7 hg och den största skrubban ca 4 hg.
13/7
Efter en månads fiskeuppehåll blev abstinensen för stor.
Jag och Micke P drog till Lilla Hålsjön (Trollsjön) för att se om sjöns regnbågar var på hugget efter det myckna
regnandet. Stensån hade ju varit ett alternativ men vattenflödet var för högt.
Kl 06 hängde vi på låset på Statoil Skåneporten för att lösa fiskekort. Vi började fiska ca 06.30 och då var det ingen
aktivitet i sjön. Vi körde bägge med svart wolly bugger.
Kl 06.45 fick jag på en båge som kämpade tappert. Det visade sig att detta skulle bli dagens största. Den vägde 2,8 kg
och var fin till formen men hade vissa fenskador.
Kl 11.30 fick vi sluta för då hade vi fått full pott dvs 6 st. Denna sextett vägde 2,8-2,2-2,2-1,3-1,2-1,2. Alla tagna på
svart wolly bugger.
Jag hade dessutom 2 hugg på streaking caddis.
Lilla Hålsjön är en trevlig sjö med många bryggor att fiska från. Vi återvänder gärna hit.
Se upp för det finns ganska mycket huggorm vid sjöns långsida längs tidigare E4.
7-15/6
Jag,farsan,brorsan och Micke P drog till Fångåmon , Jämtland för en veckas fiske. Som brukligt är så var det kanonväder
när vi anlände vid 11-tiden på lördags förmiddagen.
Vattenståndet i Håckren låg på 488 moh dvs styvt 6 meter högre än 2006. Hela vattenfallet i Storåns utlopp i Håckren låg
under vatten. Vattenståndet i Storån var ca 2 dm högre än 2006. Vattentempen var 14 grader. Lördagsfisket gav 1 liten
öring som fick friheten åter. Söndagen lade vi i Håckren i form av långdragsfiske och flug/haspelfiske i Fjällviken. Detta
gav 1 röding på ca 4 hg, 1 öring på 4 hg och 2 st harrar på ca 2 hg var.
Måndagen fiskade vi i utloppet från Ottsjön. Vädret svängde nu över på kyligt och blåsigt likt förra året. En större fisk
slet min tafs + att jag tog några småharrar. Ingen annan tog något. På tisdagen var vi tillbaka i utloppet i Håckren. Där
tog jag resans största fisk på spinnfluga. En öring på 6 hg. Micke tog 2 harrar . Den största på 4 hg.
Vattennivån hade ökat lite till och det blåste.
Onsdagens fiske blev i Bäverdammen där jag tog 2 st öringar på ca 3-4 hg st och Micke tog en på ca 3 hg. Fiskarna togs
på farsans koppardarg. Det blåste ,haglade,snöade och regnade mellan solglimtarna.
Vi tog beslut på kvällen att vi skulle åka hem på torsdagen och det visade sig vara rätt beslut för under
torsdagsförmiddagen föll det styvt 1 dm nysnö. Det var så mycket snö att hyresvärdarna tog ut snöskotern och körde. Nu
har vi haft bakflyt med väder på våra junifisken sedan 2001. Nu måste det vända snart!!
Nåja vi hade kul i alla fall. Många goa skratt förgyllde veckan.
-22/5
Sotis Mamma Tussan fick idag stilla somna in efter en tids leversjukdom.
Tussan blev 11 år.
Tussan begravdes den 7 juni-2007. Vila i frid Tussan
Nu är du inte ensam däruppe Sotis.

16-17/5
Mina släktingar och jag firade min 50 årsdag i Ulvberga. Vädret var ganska fint på onsdagseftermiddagen men senare på
kvällen började det regna och detta höll på ända till torsdagmiddag. Vi fiskade ,gick tipspromenad, åt&drack gott och
som vanligt en härlig stämning. Jag tog en regnbåge på 2,3 kg i propellerströmmen . Den tog en haröra med guldskalle i
3 kastet. Sen fick Billy sin första lektion i flugfiske. Han hade otur och tappade 3 regnbågar varav de 2 slet tafsen. Det är
inte lätt med flugfiske i början.. Minstingen i gänget , Filip gjorde också flugfiskedebut och lyckades lite bättre. Han tog
3 st bågar på mellan 1-1,5 kg. Tiil och med min fru Irene slog några kast. Det var många år sedan det hände sist.
TACK FÖR ETT UNDERBART DYGN!
4-5/5
Jag , brorsan, farsan, Peter och Lars med sin son och fiskekompis tog ett sent beslut att fiska i Sunnedamm och träffades
på fredagskvällen. Lågt vatten i ån . Vattentemp 11,8 grader. Fisket på kvällen gav 1 öring och ca 5 st upptagna
regnbågar där de största låg på ca 2,5 kg. Jag lyckades ta 4 st öringar i ån . De vägde ca 0,5 kg/st och fick återvända för
tillväxt. En Regnbåge på 1,2 kg tog jag i ån på ett förtyngt haröra och en i dammen på ca 2kg på yngelspecialen. Totalt

tog vi väl vara på ca 12 regnbågar och 1 öring. Det var trögfiskat , troligen pga det stabila högtryck och torra väder vi
haft några veckor nu. Nu är det bara 5 veckor till Jämtlandsfisket :) !!
1/5
Jag och Holmströmligan åkte till Domsten tidigt på morgonen. Det blåste en svag SV vind.Vattenståndet var
normalhögt. 10,8 grader i vattnet. Jag landade första horngäddan kl 05.45 och den andra kl 10.15. Dessemellan hade jag
nog tappat ett 20 tal horngäddor och en öring. Horngäddorna togs på flugspö laddat med en räkimitation. Totalt tog vi ett
15 tal horngäddor och Oskar tog en öring på 1,2 kg.
22/4
Jag hämtade farsan och brorsan tidigt på söndagsmorgonen för ett försök i Rekekroken.
En morgon med en underbar soluppgång som sedan blev till mulet väder med regnstänk.
Svag sydlig vind, normalhögt vattenstånd, 7,4 grader i vattnet. Kla 05.45 landade jag en godkänd öring på 46 cm .
Flugspö med en räkimitation var vapnet denna gång. Brorsan tog en som var för liten och farsan nollade.
17/4
Jag körde en FBW idag. Fishing before work. Åkte till Rekekroken och började fiska 05.15. Första kastet fastnade jag i
ett nät. Ägaren till nätet hade tur för hade kniven varit med i västen hade garnet blivit rejält söndertrasat. Snart sätter dom
väl näten på land också. Det måste snart till betydligt hårdare regler för nätfisket. Jag såg när dom vittjade innan påsk. De
sa de hade fått 3 st stora fina. De visste inte att jag tittat i kikaren . De hade fått 3 st men det var mörka smala besor som
definitivt inte var något för matbordet.
Nåja efter en kvarts fiske vadade jag ut mot udden och där träffade jag på brorsan. Han hade känt ett par små öringar.
Efter 1,5 timmars fiske gav jag upp och körde till jobb. Det var 9,4 grader i vattnet. Mycket högt vattenstånd. Måttlig
NV vind.
15/4
Efter en natt med endast 5 timmars sömn drog jag till Rekekroken för ett morgonfiske.
En underbar morgon med svag ostlig vind och klart väder. Högt vattenstånd. Jag började fiska kl 05.45 vid piren. Mätte
vattentemperaturn som visade för årstiden onormala 10,8 grader.
Fiskade mig västerut mot udden. Såg öring inne på väldigt grunt vatten , knappt knädjupt. Såg ett par som hoppade , hela
fisken ovan vattenytan. Kul och spännande.
Fiskade med en räkimitation vilket visade sig vara bra. Mellan kl 06.15 och 06.45 tog jag två godkända blänkare på 1,2
kg och 1,0 kg. Tappade 2 st och hade 3 stycken hugg.
Återvände hemåt kl 08.30.
4/4-5/4
Jag,Micke och brorsan hyrde in oss hos Dekoratören i Svanshall för vårt påskafiske.
Första dagen bjöd på måttliga till friska sydväst-väst vindar och sol. Fisket var trots frånlandsvinden ganska skapligt.
Brorsan lyckade bäst med ett 10-tal öringar uppe. Han behöll 2 st. Micke tog 2 st varav en åkte med hem. Själv tog jag 2
st som fick gå tillbaka.
Brorsan körde med en räkimitaion typ "Magnus" fast med orange kropp. Jag och Micke körde den vanliga brune
långstjärten.
Vinden ökade på onsdagskvällen så vi beslutade oss för att åka till Stensån och prova där på torsdagen.
Trots att vinden tryckte på bra och höjde vattenståndet i ån var det inte mycket liv. Jag fick en liten blänkare som fick gå
tillbaka.
Under dagen anslöt Magnus, Thore, Johannes och Jörgen. När jag och Micke lämnade så hade Johannes fått en fin
blänkare på ca 1 kg.
28/3-31/3
ÅF´s skidkonferens i Trysil innebar ingen skidåkning för mig men däremot pimpelfiske.
Vi äkte upp den 28 mars på morgonen och på torsdagsmorgonen kl 06.30 äntrade jag Eltssjöns is. Det var -8 grader,
vindstilla och sol. Pga det långvariga högtrycket var fisken inte särskilt bitvillig. Strax efter lunch fick jag lite på min
version av Koskikroken. Abborrar mellan 80 och 150 gr och en mindre harr.
Facit denna dag: 12 abborrar och en harr
På fredagen var båda jag och fisken slitna så det blev mest att gassa mot en tall i solskenet.
Facit denna dag 5 abborrar.
På lördagen hade jag 4 kollegor med mig inkl fiskeguiden Snorre Grönaess som är fd nordisk och norsk mästare i
pimpel. Denna dag nappade fiske bra. Totalt fick vi nog ca 100 abborrar och 3 öringar. Jag lovade dessutom Snorre att
jag skulle skicka honom några krokar eftersom de fungerade så bra.
15/3

Jag och farsan åkte till Stensån för ett morgon och förmiddagspass. En frisk västlig vind blåste som senare vred över till
sydväst. Vattnet var något högt när vi kom men sjönk snabbt 3 dm. Vattentemp 5,6 grader. Farsan tog 3 små blänkare
som ej höll måttet. Alla tog på den bruna långstjärtade Wollyn. Själv tappade jag en fin blänkare på uppskattningsvis
mellan 2,5 och 3 kg samt missade en liten blänkare.
En ganska rolig förmiddag trots allt.
4/3
Jag och brorsan åkte till Vegeå för att prova på havsöringen. På premiären tidigare i veckan fångades 1 öring i
"ärtsoppan". Vi började fiska strax innan kl 7 och höll på till kl 12. Vattenståndet var högt, vattnet svagt grumligt,
vattentemperatur 3,8 grader. Ganska skapliga förutsättningar men öringen lös med sin frånvaro. Det är tydligen så att den
enda ån som fiskar bra nu är Stensån där det fångades ca 15 öringar premiärdagen varav den största en praktfull blänkare
på ca 3,5 kg. I Vegeå var vi ca 7 st som fiskade. Hade det varit för 10 år sedan hade det varit minst 20 st en sån här fin
dag med solsken och 7 grader varmt. Det är tydligt att Vegeå inte är populär längre. Varför kan man undra??
25/2
Klykans klubbmästerskap avhölls på Björsjön i Mästocka. Isen var väldigt ojämn från 10-12 cm prima kärnis till skiktad
opålitlig is på 6-7 cm.Jag fiskade till mig en halvskaplig 5é plats med 1292 gr. Jag hade 129 st abborrar. Bäst lyckades de
som gick ner i sydvästra hörnet. Det var mulet 0-gradigt och en frisk ostvind
18/2
Anlände till Saltviken kl 06.30. En svag, kylig ( 3 grader)SV vind mötte mig. Någor högt vatten som var lite grumligt
och höll 2,4 grader. Började med flugspö vid fortet närmast piren. Fiskade mig bort mot stenrevet utan att känna något
mer än att jag blev blöt om foten. Vadarna läckte. Jan-Erik från Foodtech mötte upp vid 8-snåret men vi lyckades inte få
något. Strax innan kl 9 kom brorsan och Staffan .Det var då strålande solsken och faktiskt värmde den lite grann. En
föraning av vår. Kl 9.40 var det då dags för första öringen. en 47 cm lång blänkare som föll för min bruna Wolly Bugger.
Tack vare kylan i vattnet var det inte mycket till kamp men det var ändå skoj att känna något. Kl 11 begav jag mig
hemåt.
4/2
Tack vare den mycket usla vintern så blev det tidig kustpremiär för mig. Kl 07.30 anlände jag till Saltviken vid
Barsebäcksverket. Detta monument över våra politikers otroliga dumhet. Att lägga ner ren kärnkraft och byta detta mot
dansk skitig olje&kolkraft är ju jäkligt miljövänligt. Nåja detta skall inte handla om politik utan om fiske. I den friska
NV vinden var det skönt att ha lite lä bakom verket och dess skog. Vi var 6 st som fiskade i det 4,4 gradiga vattnet.
Vattenståndet var högt efter nattens storm. Jag hade 1 hugg. Det togs en öring som var för liten. Ganska klent resultat
men vad gör det när solen strålade över viken.
28/1
Man blev bara tvungen att återvända till gårdagens brottsplats. Det berodde på 2 saker.
1. Det var nog bara speciellt utvalda som fick vara med i tävlingen på Humlesjön för ingen ringde och frågade mig om
jag ville haka på.
2.Det frös på bra under natten och abstinensen gjorde sig påmind igen
Det var inget kul väder att fiska i. +3 grader och regn.
Jag fiskade mellan kl 9-11.30 och lyckade bara ta ca 500 gr
Alltså mycket trögare fiske jämfört med gårdagen då det var solsken.
27/1-2007 Top
När jag var på väg hem från Lilla Fyrstadsbrottningarna i Ballingslöv där jag sett Tyringes duktiga ungdomar vinna med
6-4 mot både Ballingslöv och Sparta så blev min isfiskeabstinens för stor. Skryllan och borret låg i bilen så jag tog en
vända upp till lilla Sparrsjön som ligger mellan Ballingslöv och Tyringe. Jag hade inga förhoppningar om att isen skulle
bära. När jag kom fram och kollade så var isen 5-6 cm tjock men mycket tunnare på sina ställen. 10 m från land var
djupet 1,5 m .Jag tog fram ett spö laddat med en Vicke och en ny krok gjord av Mästerpimplaren G.Furenbratt i Båstad.
Färgkombinationen på denna krok har jag aldrig testat förut men det blev succe. Jag tog 18 abborrar på 15 min fiske.
Snittvikt 10-15 gr.
Soligt väder med svag vind och - 2 grader. Kanon. Synd att man inte hade tid att fiska längre.

-----------------------------------------------------------------------------

27/12
Jag åkte och kollegan Johannes åkte till Sunnedamm för att se om Martins bågar var på hugget. Johannes hade aldrig
fiskat regnbåge förut så det blev en upplevelse för honom.Vattentempen var 4,5 grader.Han tog 2 st varav den största på
2,8 kg.Jag fick också 2 varav den största på 2,0 kg. 3 av fiskarna landades på Goldheaded Haresear. Johannes fick även
en första lektion i flugfiskets ädla konst.
14/11

Min fd svåger Rolf Nilsson avled i morse kl 06 efter en längre tid sjukdom. Rolf var en levnadsglad
människa som älskade lantbruk, jakt och fiske. Rolf deltog under ganska många år på våra höstfisken i Harasjömåla och
dök upp ibland på Mickes och mina påskafisken efter havsöring.Många glada minnen har vi av Rolf.
Du har säkert många fina fiskevatten att mysa vid där uppe i din himmel.
En gång skall vi åter svinga våra flugspön tillsammans igen.

Mina tankar är med Rolfs barn och anhöriga.
21/10
Jag åkte för att prova bottenmete från piren i Nyhamnsläge. När jag anlände kl 05.45 småregnade det och blåste en
måttlig sydvind. Fram till kl 8 rensade krabborna mina krokar från borstmask, räka och Gulp borstmask. Fick upp 4 st
krabbor på Gulpen. Kl 8.05 fick jag en liten skrubba som fick sin frihet åter. Den nappade på Gulpen. Kl 8.30 tog jag en
4 hgs skrubba på räkan och kl 9.30 en lika stor skrubba på borstmask. Kl 10 var jag genomblöt och frusen så då gav jag
upp och körde hem.
Helt klart finns det potential för bra skrubbefiske från denna pir.
14/10
Jag och Micke åkte till Helsingborg för att meta flatfisk. Vi började fiska kl 06.30 ute vid reningsverket. Där hade vi
några hugg men vi lyckades bara bli av med borstmask. Vi flyttade sen till Västhamnspiren där vi tog ca 8 st små
sandskäddor, 1 st fjärsing, 1 st torsk modell mindre och 1 st vitling modell mindre. Vi tog nästa lika mycket på alla
naturliga agnen sill,räka och borstmask. Gulpen ville fisken inte hugga alls på.
5-6/10
Kundfiske hos Alf Isberg Ulvberga Sportfiske. Vi hade bra fiske på torsdagskvällen.Jag tappade 2 bågar som slet av min
0,20 tafs. Riktiga vildingar. Jag behöll en som vi tillagade i folie på kvällen.Jag landade 3 st bågar till på fredagen varav
den största vägde ca 1,5 kg
Totalt tog ÅFárna och kunderna upp 42 kilo av de 50 insatta. Vädret var mulet och regnskurar hela dagen. Humöret var
ändå på topp hos alla.
28-29/9
Höstgänget samlades vid Sunnedamm på seneftermiddagen. Endast en fisk landades på
torsdagens fiske. Efter en trevlig kväll med gott att äta (grillad fläskfilé,smörstekta nyplockade kantareller, potatissallad)
och en del öl, whisky och jagtbitter så var det läggdags vid kl 01.00
Kl 06.30 startade vi fisket i ett mulet väder. Vattentemperatur 14,5 grader och lågt vattenstånd. Bosse Bertilsson hade sin
vana trogen en kanonstart med 2 snabba bågar. Mikael Persson bröt sin trend och fick faktiskt 2 st granna bågar. Så gott
som alla fick fisk. Jag räddade äran i sista kastet och tog en på 1,3 kg. Kastet innan tappade jag en som var uppåt 2,5-3
kg.
16/9
Jag lämnade Tyringe kl 04.30 med riktning mot Vänneån. Efter en god kopp kaffe intill ån vid Elmers sväng så började
jag fiska kl 06.00. Efter ca 2 timmars tröstlöst försök och en trasig vadarstövel (Naturmarodörer som låter gammal rostig
taggtråd ligga kvar i naturen.) flyttade jag ner till sträckan efter Sunnedamm.
Det vakade sporadiskt. Provade en geting som ett par var uppe och synade men inte villa ta på. Bytte till en liten svart
nattsländeimitation som en grann båge tog. Efter några rusningar håvade jag den . Vikten var 1,4 kg. Det verkar som om
det finns dåligt med räk och kräftdjur i Vänneån för bågen var vit som en torsk i köttet.
8-10/9
Jag , brorsan,farsan och svärfar bagav oss till Vättern vid Motala för att fiska kräftor över helgen.Vi bodde i en mysig
stuga på Dynudden.Vattentempen var 15,3 grader.Lynnigt väder med mycket blåst.Dock var lördags eftermiddagen
underbar med solsken och nästan vindstilla. Ett dopp blev det för farsan och mig då vi kände att ett svalkande dopp var
på sin plats.Vi tog totalt 555 st kräftor varav ca 400 var lovliga.
27/8
Jag , Micke och Billy tog morgonturen med Svalandia. Fint väder, svag vid och halvtaskigt fiske. Mycket alger i vattnet.
Vi tog totalt 6 torskar (snitt ca 2 kg)och ca 120 sillar.Jag tog den största på ca 2,9 kg och blev torskakung
10/8

Jag och Micke åkte till Sunnedamm och Vänneån för ett kvällsfiske.Den senaste tidens regnande hade sänkt
vattentemperaturen från 22 till 18,2 grader. Det var högt vattenstånd och vattnet var något mer humusfärgat än normalt.
Jag landade en öring (3hg) på en Streaking Caddis när jag fiskade av en forsnacke vid Martins. Öringen fick gå tillbaka.
Lite senare vid kl 20.30 fick jag på en otroligt vild båge i stora dammens inloppsdel. Den hoppade upp på land på
motstående sida, ner i vattnet igen och drog ut hela fluglinan + ca 15 m backing.Den verkade alldeles för stark för sin
storlek. Mycket riktigt så satt flugan i ryggfenan. Kl 21.30 högg en större båge på en svart Dog Nobbler.
Denna gav också en otrolig kamp.Fisken vägde ca 1,5 kg och denna fick följa med hem.
Micke hade ingen större lycka.En båge modell större hade han på men den slet av tafsen.
21-28/7
Semester i Söre Traasdahl 7 km från Dombås i Norge. I Gudbrandslågen provade jag och Micke lyckan. Mycket
småöring och harr högg men vi fick vänta några dagar innan första öringen av matstorlek fångades. De största öringarna
vi fick vägde ca 4 hg. Det tröga fisket berodde på extremt lågt och varmt (19,5 grader) vattenstånd.
19/7
Jag,brorsan,farsan och Micke gav oss ut från Domsten för en kvälls torskfiske. Torskfisket var klent men vi fick en del
makrill
10-17/6
Jag,brorsan,farsan och svärfar startade kl 20.30 från Ängelholm med kurs mot Fångåmon i Jämtland.12,5 timmar senare
checkade vi in i vår stuga Fjällbo.Det var strålande väder sol ,nästan vindstilla och 25 grader varmt.Vattentemperaturen
var 10,5 grader.På kvällen provade vi utloppet ur Ottsjön. Endast en öring landades denna kväll. Det var brorsan som tog
en på 1,75 kg. Resten av veckan fiskade vi mestadels i utloppet i Håckren. Där fick vi skapligt med harr och öring. De
största öringarna och harrarna låg på ca 8 hg. Kvaliteten på fisken var mycket hög. Öringarna var som stoppsignaler i
köttet och låg i stort sett på en medelvikt på 5-6 hg. Värmeböljan i början på veckan med en temperaturtopp på 33 grader
gjorde att insektslivet tog fart. Vi började ta lite fisk på fluga.Detta kom av sig när en kallfront drog in på tisdagen. Då
var det tillbaka till att fiska med drag. Vi gjorde några försök på rödingen i Ottsjön utan resultat.
Troligen kommer vi att återvända till Fångåmon nästa år.
5-6/5
Vårfisketuren med gänget gick till Martin i Sunnedamm.Vi hade fint väder och bra vattenstånd i ån och dammen.Martin
hade satt i bra med fisk och jobbat hårt för att få stugorna iordning. Vi var de som invigde hans
övernattningsstugor.Fisket gick bra.Jag tror att nästan alla fick fisk på ett eller annat sätt( tänker på Micke P). Sin vana
trogen tappade Lars en stor öring på mellan 3-4 kg i ån. Billy lyckades ta 2 öringar. Jag tog 2 st öringar och 2 regnbågar
men behöll bara en av var.
Stort tack till Martin som verkligen är serviceminded.

.

29/4
Jag,farsan och Bosse åkte till Vegeås mynning .Det var mulet och småregnade, 7 grader i luften och 9,2 i vattnet.
Vattenståndet var skapligt alltså inte för lågt.Vi fiskade mellan kl 16-20 och fick vars en blänkare som fick gå tillbaka.
Min tog på en räkimitation.En kul grej var att farsan lyckades ta en skrubba på 7 hg på drag och den skrubban hade
verkligen huggt på draget. Farsan hade några skrubbor till på men de släppte.
22/4
Fick med mig farsan på en tidig morgontur för en gångs skull. Vi upplevde en fin soluppgång vid Rekekroken. Det va en
måttlig ostvind och nästan molnfritt, 5 grader i luften och 6,2 grader i vattnet. Vattenståndet var något högt men i
sjunkande. På 4 timmars fiske fick vi vars en öringabesa (min var ca 60 cm) och hade vars 2 hugg. När vi åkte hem höll
vattnet 7,2 grader.
20/4
Några timmars morgon fiske i Stensån.Träffade på en gammal fiskekompis nere vid mynningen. Han hade passat på att
smita hemifrån på sin 50 årsdag. Stort Grattis Tony T.Nu har du uppnått mogen ålder.Det var en frisk sydväst-väst
vind ,bra vattenstånd och 7,5 grader i vattnet.Jag fick en blänkare på 43 cm och en besa på 55 cm .Bägge på den bruna
långstjärten.
12-13/4
Micke,brorsan och jag åkte ut på vårt årliga påskafiske. Brrr friska sydliga vindar,regnskurar,5 grader i luften och 3,5 i
vattnet. Högt vattenstånd.På dessa 2 dagar fick vi totalt ett 10 tal stora besor och en blänkare på 1,5 kg.Mina 6 besor höll
måtten 77cm,75cm,72,cm,70cm,55cm,52cm.Den sista jag tog som också var den största gav en mycket bra kamp.
8/4

Äntligen öringpremiär.Jag åkte till Stensån för att prova.Det var ett ganska högt vattenstånd men klart
fiskbart.Vattentempen höll skrala 3,5 grader.Sydlig vind och mulet.På fyra timmars fiske hade jag ett hugg vid gångbron
ute vid mynningen.Fin service fick jag av den mycket serviceinriktade fiskevakten Göran Furenbratt.Jag lyckades med
att spilla ut allt mitt kaffe men Göran tog min termos med hem och fyllde den med nytt gott kaffe.Någon som vet vid
vilket annat fiskevatten man får sådan service??!!
30/3
Pimpelfiske på Hällsjön vi Idre tillsammans med kollergorna Johannes och Peter. Efter några timmars fiske så var det
bara vår fiskeguide Evert Spånberg som hade tagit en röding. Trots att vi blev utan fisk så var det en trevlig lärorik
fisketur.
5/3
Uttipimpeln hölls på Tydingen.Blixtrande kall och solig morgon. -15 grader. Tungt att gå i den 20 cm höga snön på
sjön.Det var trögfiskat. Jag fick ihop 1475 gr vilket gav en total 37 plats bland 88 deltagare.
4/3
Provade en liten stund på Kallsjön. Ville prova nya borrkronan. Gav 0,5 kg småabborre på 1,5 timmar
26/2
Snapphaneträffen gick av stapeln på Luhrsjön. På kartan en kul sjö med Skånes renaste klaraste vatten. Enligt
förhandsinformationen skulle det vara bäst längs vassarna vid utgångsplatsen som var en liten badplats på sydväst sidan.
Nästan alla stannade därför kvar vid utgångsplatsen. Jag trivs inte med trängsel så jag och 4 andra drog ut på stora delen
av sjön. DEt var mycket svårt att hitta fisk. Jag fick ihop 1132 gr vilket räckte till en elfte plats av 19 startande i
seniorklassen.
24/2
Fiskade ett par timmar på Osbysjön med klent resultat. 4 st abborrar med medelvikt 80 gr.
Isen höll mellan 22-28 cm.
19/2
Jag,svärfar,farsan och brorsan gjorde ett försök på Grysshultasjön strax nordväst om Markaryd.En trevlig sjö med många
småöar.Sjön är grund och har humusfärgat vatten.Djupaste stället vi hittatde var ca 3 m.Det var tunggått med ganska
mycket genomblötad snö på isen.Det var så gott som vindstilla ,lite dimmigt och ca 1 + grad. Fidket gick trögt. Jag fick
12 st och brorsan 2 st. Övriga blev ff. Medevikt ca 90 gr.
12/2
DM på Finjasjön blev för mig ännu ett fiasko på denna sjö. Jag slutade på 24 plats av 38 deltagare i seniorklassen. Den
som vann hade sprungit ända ner till Finja och tog styvt 10 kg.
En trist tillställning på den för dagen 20-25 cm tjocka Finjasjöisen.
5/2
Det var tävling på en av mina favoritsjöar Tydingen där jag aldrig lyckats så där bra. Min taktik var som på de sista 3
tävlingarna på sjön dvs börja norra stranden nere i västra delen och sedan fiska mig till sundet. Körde med en svart/lila
krok (samma som på Västersjön) i stl 18.Det började trögt så jag hamnade vid sundet innan en timme hade gått. Där
hittade jag fisk i vart 5-6 hål så jag var inte så där optimistisk när jag kom till invägningen. Det visade sig att mina 1782
gr räckte till en 4 plats av 19 seniorer (6 plats totalt, 2 plats i klubben). JAg lyckades slå bla Mats Simonsson ( 3 på SM)
,Tommy Fransson och Peter Alm så man kan ju inte annat än vara nöjd.
3/2
Tillsammans med brorsan,farsan och Hasse gjorde vi ett försök på Vomb.Det var strålande vinterväder med
solsken ,vindstilla och ca -5 grader. Tyvärr så var fisket mycket trögt. Jag tog ett tiotal matabborrar och brorsan fick en.
Farsan och Hasse slapp rensa fisk. Vi provade alla djup från 2 -10 m utan bättre resultat. Isen var mellan 6-18 cm tjock.
29/1
Klykan ordnade pimpeltävling på Västersjön. Det var dimmigt och ca -1 grad. Isen höll ca 20 cm jämnt över. Jag började
med 2 bra hål som gav ca 500 gr sen tog det nästan helt stopp. Gick över på södersidan där abborrarna var lite större.Den
största jag tog vägde ca 300 gr. Jag fiskade med en 16 krok med cericefärgat garn. Slutade på en hedrande 5 plats av 19
st i seniorklassen. Jag hade bara Peter Andersson och Tommy Fransson före mig av Klykans 11 deltagare. Mina abborrar
vägde 1644 gram. Vinnaren Mats Simonsson hade ca 2600 gr.
28/1

Åkte ner till Fågeltornet vid Finja tillsammans med Håkan. Isen var ca 22 cm tjock .Det var trögfiskat. Tog ett tiotal
abborrar där ingen vägde mer än 1 hg.
22/1
Pesca höll tävling på Häckebergasjön vid Genarp.En fin sjö med många öar och gott om abborre.Sjön är inte djupare än
2,5m. Gul/Orange limkrok stl 18 agnad med röd maggot eller abborröga funkade bäst. Glimma-Lasse vann igen på 4800
gr. Jag tog en hedrande sjätteplats blande de 17 som tävlade i seniorklassen.Jag fick ihop 3095 gr.För andra tävlingen i
rad slog jag peter Alm som fick ihop 2000gr. Bengt Andersson , Klykan tog den största abborren som vägde 980 gr.
14/1
Klykans klubbmästerskap gick av stapeln på Lilla Tjärbysjön som ligger strax norr om Laholm. Isen var ca 8 cm tjock
över hela sjön. Det var krokstorlek 20 som gällde på denna sjö som visade sig innehålla mycket tusenbröder. Jag gjorde
en av mina bästa tävlingar och slutade på en hedrande 3 plats av 14 deltagare. Jag fick ihop 235 abborrar som vägde
1216 gr. Det var kul att för en gångs skull slå gamle mästaren Peter Alm som slutade sexa.
10/1
En utforskningstur till Grysshultasjön blev till premiär på Finjasjön.Isen höll melan 7-12 cm.Det var trögfiskat.Hittade
fisk på mellan 4-7 meters djup.Fick en gädda på knappt 2 kg och ca 30 abborrar. Ingen större än 150gr.
7/1
Kula på Antorpasjön vid Veinge.En liten klarvattensjö med ett stort djup (14m).Sjön är känd för sitt sutarfiske på
sommaren. Hela 25 st deltog. Isen var ca 7 cm tjock över hela sjön.Alla blev utklassade av Mats Simonsson som vann på
styvt 9 kg. Jag kom 12 på 3432 gr.Ljus limkork av storlek 18-16 gick bra.Den mesta fisken hittades på mellan 4-7 meters
djup.
4/1-2006 Top
En liten kula mellan mig,Nisse T,Göran F,Lasse P och Hans A avhölls på den lilla klarvattensjön Årnabergasjön vid
Laholm..Lasse sprang på de lite större abborrarna och vann på ca 4,1 kg.För andra tävlingen i rad hängde jag med bra
antalsmässigt men inte storleksmässigt. Jag fick ihop 1300 gr och blev fyra.Tappade en på ca 3 hg i slutet.En mycket
trevlig men liten sjö som inte tål mer än max 10 personer om man skall ha en kula.

_________________________________________________________

26/12
Då blev det äntligen pimpelpremiär.En hel månad tidigare än förra vintern.Första tävlingen blev på Hjärtasjön vid
Lönsboda.Isen var mellan 6-8 cm över hela sjön.Jag kom på 12 plats av 23 deltagare.Lyckades få ihop 2440 gr.Vinnaren
hade ca 4500 gr.För en plats på 10 bästa listan krävdes 3100 gr.
Använde en gul/orange/grön limkrok i storlek 18.
21/10
Jag och Micke P åkte till piren i Skälderviken för att prova på skrubbemete.Många hugg men inga fångade.Vi såg en hel
del öring som vakade.Vädret kunde vi inte klaga på.Solsken,vindstilla och nästan 10 gr varmt.
7/10
Denna dag hade vi kundfiske med jobbet i Ulvberga hos Alf Isberg.En mycket fin anläggning som jag kan
rekommendera. Bäst denna dag var Michael Holmström som tog ca 15 bågar.Jag tog 3 st den största på ca 1,9 kg.Fisken
var mycket kampvilliga och höll en hög kvalitet när det gäller fenorna och formen.
30/9
Då var det dags för vår höstfisketräff.Denna gången i Sunnedamm.Vi började med ett par timmars fiske på
torsdagskvällen .Jag tog en öring (1,1 kg) i ån på en E-12 a.
På fredagen var det kallltttt på morgonen med minusgrader och en kall dimma.Fisket var ganska bra för en del.Själv
lyckades jag inte få något förrän kl 15.30 då jag landade en båge på 3,9 kilo.Lite senare tog jag en båge på 2,1 kg.Jag
provade även en del i ån men det blev bara några hugg som jag inte lyckades förvalta.En trevlig fiskedag var det med sol
och varmt på eftermiddagen.Extra kul denna dag var att bröderna Henriksson fick lyckas med sitt fiske.
17/9
Lämnade Tyringe 04.30 med kursen ställd mot Vänneån.Vi hade 4 grader varmt i Tyringe men när jag kom fram var
temperaturen där - 2grader.Började fiska kl 06 vid forsnacken vid Martins hus.Landade en fin båge på 1,3 kg i andra
kastet. Den tog på en geting.Efter en stund flyttade jag till inloppet i samma pool. Där tappade jag en nästan dubbelt så
stor båge på håvkanten pga tafsen brast.Jag avslutade med att prova precis nerströms Sunnedamms åsträcka där jag fick
en öring på ca 7hg också på en geting.

3-4/9
Jag ,Farsan,Brorsan och Svärfar åkte till Vadstena för att fiska kräftor.Det strulade en del med mjärdarna. Vi hade tappat
gavlarna till 4 st . De 9 st nya mjärdarna jag köpt visade sig vara dåligt gjorda för nätet släppte vid gavlarna. Sen satte vi
nog lite grunt 6-8 m. Vi borde dragit ut på omkring 10-12 m djup. Vi lyckades få ca 7 kg vilket var dåligt jämfört med de
som kom iland med 25-30 kg på 18 mjärdar över en natt. Övernattning på vandrarhem där vi kokte och provsmakade
kräftorna från första vittjningen
21/8
Jag ,Billy och Mikael P åkte med Svalandia ut på förmiddagsturen.Tur att Mikael körde för jag kände av kräftskivan på
morgonen.I strålande väder hade vi ett bra fiske som till slut gav 13 torskar i storlek mellan 1,5-3kg samt en hel drös sill
som blev kräftbete samt delades ut bland vänner och bekanta.
9-11/8
Jag ,Billy och Kenny drog till Bolmsö camping för lite fiske.Det blev mest att sitta i stugan och spela UNO för det
regnade och blåste .Båten vi hyrde kunde vi använda i 2 timmar på 2 dygn.Vilken osmak.På denna korta fisketid tog vi 2
gäddor (små), 3 abborrar, 7 mörtar. Billy tappade en gädda på ca 3 kg.
31/7
Drog till Stensån kl 04.00. Skapligt vattenstånd men något brunt.Det lax inte denna gången.Såg en mindre lax eller öring
vaka men inga känn.Avslutade fisket kl 09.00.
28/7
Micke H och hans son gjorde mig sällskap till Vänneån .Mycket trevlig men svårfiskad å. Vattnet var ganska
humusfärgat pga det myckna regnet. Anständigt bra vattenstånd.
Vid Fornminnet såg vi ett vak men inga hugg.Åkte ner till Sunnedamm där jag lyckade lura en rymling (Regnbåge) på ca
1 kg. Kanonfina fenor, fantastisk fighter, något blekt kött, smakade alldeles utmärkt.
16-22/7
Semester vid Vättern. Hyrde stuga vid Björkenäs ca 4 km norr om Hjo. Farsan och jag gjorde några fruktlösa försök på
harren och abborren. Mycket fina bottenförhållande vid stugan. Mycket svårfiskat
3/7
Jag, svärfar och farsan tog båten och drog till norrsidan av Ven.Där hade vi ett fint eftermiddags och kvällsfiske med
torsk,sill och makrill som fångst.
Totalt hade vi 7kg torsk, 5 kg sill och 1,5 kg makrill i rensad vikt vilket vi tyckte var bra en fin sommardag som denna.
Nästan ingen ström, ca 20 grader varmt, solsken och nästan vindstilla.
En kanontur!!
11-17/6
Fisketur till Finstad i Norge.Det ligger ca 3 mil söder om Tynset. Efter en kylslagen natt med mest småöring som fångst i
Finstadssjön så skvala det loss på söndagen. Heldagsregn som gjorde att vattenståndet höjdes med ca 50
cm.KATASTROF.Vattentempen var 7,3 grader brrrrr. Man kan säga att räddningen blev Harrsjön i Övre Rendalen där vi
fångade fin harr med medelvikt på ca 6hg på haröra med guldhuvud. Det är ett härligt område med mycket fin natur och
många olika fiskevatten att välja på.
5/5
Provfiske i Sunnedamm.Jag hade inget flyt.Tappade en båge på ca 3 kg i dammen och en liten öring i ån.Små regnbågar
(rymlingar) på ca 0,5 kg förgyllde tillvaron i ån.Fantstiskt fina fiskar.100% fenor,blanka och helt vilda.De var mer i
luften än i vattnet då man drillade fisken.En stationär öring på ca 1,5 kg fångades och återutsattes av Lars.Det var tyvaää
ca 2-3 dm för lågt vattenstånd.Svärfar fick full pott (2st) .Fiskarna vägde ca 2 kg/st.
24/4
Åter en tidig morgon i Jonstorp. Började fiska kl 04.45.Svag SO bris,soligt,vt 8,2 gr.Inte en fisk inne
17/4
Åkte till Jonstorp tidigt på morgonen.Frisk NO vind, högt och grumligt vatten.Vattentemp 10,2 grader.Lyckades kroka
en öring på 1,1kg (46 cm lång) kl 05.20).Den tog den brune långstjärten.Hade ytterligare 2 hugg. Åkte hem kl 09.00.
13/4
Jag och farsan åkte till Jonstorp för ett kvällsfiske.11 grader i luften, NV bris, högt vattenstånd och 8,4 grader i
vattent.Jag hade ett hugg och farsan såg en öring som var uppe och visade sig annars var det helt dött.Ett par fiskare som
gav sig när vi började fiska hade inte haft ett känn på hela dagen.

10/4
Åkte till Stensån tidigt på morgonen.- 3grader i luften och 5,5 grader i vattnet kl 05.30.Något lågt vattenstånd.Soligt och
en svag sydlig vind. Inga napp och ingen synlig fisk så jag åkte och kollade fiskestället Sunnedamm.
1-2/4
Kustpremiär i Jonstorp.En svinkall morgon (-6 gr) lågt vatten,vindstilla och en vattentemp på 2,8 grader gav inga
förhoppningar.Men morgon och förmiddagsfisket var bra. Jag landade 6 öringar.4 st fick gå tillbaka. De övriga var på 2
resp 1,1 kg.Micke fick 1 som fick gå tillbaka.På kvällen (vattentemp 4,8 grader) fick kollegan Magnus 2 st,Oliver 1 st.
På lördagen var det lite bättre förhållande på morgonen men tyvärr all öring lös med sin frånvaro.
31/3
Mickes och min årilga vårtur började i Vegeå. Ån verkar till att ah blivit totalt avfolkad. Normalt sett brukar man få
trängas vid ån. Nu var vi helt själva. Vattentemp 4,5 grader.Inga napp
27/3
Åkte till Stensån med Micke P.En kall morgon med temp kring nollstrecket.Vattentemp 4,2 grader.Ganska högt
vattenstånd. Dagen innan landades årets första nystigna lusade lax på 4,5 kg.Micke och jag kammade noll.Inte så mycket
som ett hugg.
24/3
Äntligen öringpremiär. Jag och sväfar åkte till Stensån. Började fiska strax efter kl 06.Det var milt ca 6 grader, lagom
vattenflöde men kallt i vattnet (ca 4 gr).Inte en öring såg eller kände vi så vi vände hemåt kl 12.
13/3
UTTI-pimpeln gick på Fedingesjön i perfekt vinterväder.Jag slutade på en 12-plats i seniorklassen med 820 gr. Göran F
vann i utgångsviken på ca 1900gr.
6/3
Pimpel-DM på Tydingesjön blev ingen framgång för mig.Slutade på nedre halvan med 1906gr vilket ändå är personbästa
för mig på Tydingen. Antalsmässigt hängde jag med bra men hade otur att bara hitta småfisk. Isen var mellan 20-25 cm
tjock över hela sjön.
4/3
Tog ledigt från jobb och åkte till Vombsjön.Åkte hemifrån kl 06.45 och då visade termometern -22,6 grader.Isen på
Vomb var lite smålömsk men tog man det försiktigt så gick det bra.I strålande vinterväder drog jag 5,5 kg prima
matabborre.Jag fick 3,1 kg på 20 min i ett hål. Fisken stod på ca 9 meters djup. Den största vägd ca 450 gr.
27/2
Jag och Håkan var på Finjasjön.Vi utgick i från Skyrups båtklubb.Öppet vatten från mitten av sjön bort mot
Tormestorp.Isens tjocklek var mellan 12-16 cm.
Landande en del matabborre varav den största på ca 5hg.
22/2
För första gången i mitt liv provade jag på rödingpimpel.Detta gjorde jag i Närsjön som ligger mellan Tandådalen och
Granfjällsstöten i NÖ Dalarna.Utanför badplatsen på 3 m djup fick jag 2 skapliga rödingar.Den största vägde ca 3
hg.Mycket kul..Isen var ca 50cm tjock.

19/2
Jag och min kompis Tommy i Tidaholm var på Alvasjön, Hökensås och letade storabborre. Bra is med ett tungt blött
snötäcke ovanpå gjorde det tröttsamt. Vi lyckades bara hitta några småabborrar men kul hade vi i alla fall.
13/2
Istället för DM på Västersjön (blev inställt) blev det en kula på Dagstorpssjön. Började vid trädet och hade ett skapligt
fiske första timmen som gav ca 1,5 kg. Sen dog fisket ut. Jag flyttade till viken mittemot och sista halvtimmen vaknade
fisket till.Jag fiskade med maggotagnad enkelkrok och fick ihop 2270gr och slutade kring 10-plats.
5/2
Sydträffen gick på Helgasjön vid Växjö. Mulet och blåsigt. Mycket trögfiskat. Lyckades bara få ihop 408 gr. Bäst fiske
vid utgångsplatsen.
30/1
Min första tävling för säsongen blev på Tydingesjön med utgång från campingen.
Det blev ännu ett misslyckande på denna trevliga sjö. Fick ihop 354 gr och det räckte inte långt när vinnaren hade
3500gr.
29/1
En kanonfin vinterdag ca -10 grader på morgonen,vindstilla och sol.Jag och Håkan åkte till Bodarpasjön norr om Verum.
Vi fiskade tillsammans med Karl-Börje,Zerny,Inge,Hans och Peter.Inga av sjöns stora abborrar ville upp denna dag och
det var riktigt trögfiskat.
Jag tog ca 1,2 kg på maggotangnad Bölles Blaffa.Bodarpasjön är en trivsam pimpelsjö som jag varmt kan
rekommendera.
28/1-2005 Top
Äntligen ligger isen.Jag och Zerny åkte runt för att kolla isar för en ev kula.Det blev en lång tur via
Bodarpasjön,Vesljungasjön,Hannabadsjön,Köphultasjön och Fedingesjön.
Ingen godkänd is hittades.För mycket vindbrunnar med nattgammal is.

___________________________________________________________

Min klasskamrat från Tekniskan i Hässleholm Lise-Lotte Olsson avled i cancer någon gång kring årsskiftet.
Lise-Lotte var en mycket trevlig , levnadsglad tjej med glimten i ögat. En mycket bra klasskamrat.

Vila i frid Lise-Lotte.
7/11
Efter hård blåst i några dagar åkte jag och Håkan ut i gryningen till Årnacke hamn för att stampa sandorm.Det tog ca 1,5
tim för att hitta 30 st.Sen åkte vi vidare till Utvälinge där Peter Forsen mötte upp.Det gick lite dyningar men det blåste
knappast något alls.I övrigt kanonväder med fint solsken.Dock slutade resultatet efter 2 timmars fiske på 2 st fångade
sandskäddor och en öring som fick släppas tillbaka.
Vart tog skrubborna vägen???
1/10
Höstträffen i Beckamöllan blev lyckad.Efter ett fint första pass på morgonen kom fisket av sig i takt med att
nordanvinden ökade.Framåt 15-tiden så kom det igång igen.Muddlers och Strömhultskillern blev bästa recept för
dagen.Lars Johansson tog den största på 6,1 kg och farsan den näst största på 5 kg.Min största vägde 2,3 kg.Se bilder på
fotosidan
11/9
Jag och Michael Holmström genrepade i Beckamöllan.Stundtals bra med aktivitet i Storsjön.I Lillsjöarna med det något
klarare vattnet var det sämre.Jag fick en båge på styvt 2,5 kg.En riktig fighter som i sin längsta rusning fick ut backingen.
Michael och Elias fångade vars en båge.
18/8

Företagsfisket med båten Confident från Råå gav mig ingen torsk men en massa sill i varierande storlek.
25/7
Jag och Micke åkte till Sjöleden för att ha ett kvällsfiske efter regnbåge. Täta regnskurar hela kvällen. Det var ett
spännande fiske eftersom man hela tiden såg regnbågarna i det klara vattnet. Ett annorlunda fiske.Normalt är det ju
blindfiske om fisken inte vakar.Tyvärr kammade vi noll i denna premiär.Ett par fiskare lyfte ca 25 bågar denna dag och
satte tillbaka.Vi undrar vad som är vitsen med detta!! Ger i längden krokvan fisk som inte biter .Fiskarna fångades på en
liten brun nymf med silverribb och rött huvud.Denna variant saknades i min flugask.Man får ta till Mickes uttrycka att
just nu är det bara motgångar&bakslag i fisket.
17/7-23/7
Var på semester i NV Dalarna vid Granfjällsstöten.Jag, Micke,Billy (sonen) och hans kompis Stolle fiskade i
Görälven.Vattenståndet var rekordlågt.ca 20cm under normalt sommarvattenstånd.Vattentempen var 13,9 grader.Vi
fiskade torrt,vi fiskade djupt och ändå fick vi bara småharr.Man ställer sig frågan är älven utfiskad eller var det de
naturliga omständigheterna som gjorde att vi misslyckades på detta ställe som vi alltid fått matfisk på.
10/7
Åkte till Stensån.Börjafe fiska på nedre strräckan kl 04.15.Bra vattennivå.Gav upp efter 3 timmars fruktlöst flugfiske.En
fisk visade lite intresse och var uppe och gjorde en virvel bakom flugan.Besökte Stensån uppströms Vindrarp.Ingen lax
på hugget i min håla.Fick en abborre på en Vibrax så ff blev man inte denna dag.Nu väntar harrfiske i Ljörälven om en
vecka.
12/6-18/6
Vi hade max otur med förutsättningarna i Skurdalen.Extremt lågt vattenstånd (ca 50 cm under normalt), nästan 14 grader
i vattnet,nordlig vind .Ja ni förstår säkert att fångsten blev långt ifrån lysande.Nåja som vanligt har vi (jag,brodern och
farsan) väldans kul på våra fisketurer.Lite whisky förhöjer stämningen och Sverige slog ju Bulgarien med 5-0 i EMfotbollen.Nu ser jag fram emot lite harrfiske i Görälven vecka 30.Hur fisket gick i Skurdalen?? Ja vi tog väl ca 50 st
öringar.Den största på ca 5 hg.
21/5
Började fiska kl 05.00 i Lugnet vid Träne.Sporadiska vak,frost i gräset och 14,4 grader i vattnet. Redan i andra kastet tog
jag en 2 kgs båge på den gröna Strömhultaren.Denna fick friheten åter.Efter ytterligare tre kast small det på igen.Denna
gång en våldsam fighter på 2,7 kg som jag behöll.
En båge till landade jag kl 09.30 i lagunen.Denna tog på en grå Sara variant
22/4
Jag körde hemifrån kl 04.30 med destination Stensån.Tyvärr alldeles för lågt vattenstånd.Vattentemp 10,2
grader.Provade en timme sen åkte jag till Jonstorp.Där blåste det svag nordlig vind.Vattnet var normalhögt och höll
temperaturen 9,8 grader.Fick en liten blänkare på fluga som fick gå tillbaka.
15/4
Sväfar och jag åkte till Jonstorp på morgonen.Började fiska kl 06.30.Måttlig ostlig vind ,högt vatten som höll 8,5
grader.Farsan anslöt lite senare och han var den enda som fick fisk.1 blänkare på knappt kilot och en besa som fick gå
tillbaka.
8/4
Vi provade Häljaröd i en timme i nordanvinden och regnet utan resultat.
7/4
Vi provade tillsammans med Magnus och Thore i Rekekroken.Måttlig ostlig vind mulet och lite regn från och till.Jag
landade en godkänd öring kl 07.45 .Senare på dagen tog Magnus en lovlig men annars blev det inget mer.Vattentemp 6,6
grader.
6/4
Jag och Micke åkte till Utvälinge för vårt årliga havsöringsfiske.Fiskade ett par timmar i Vegeå utan resultat.Vattentemp
8,5 grader
4/4
Åkte till Jonstorp för att klara av min kustpremiär för året.Det var mulet&disigt, 7 grader varmt,måttlig SO
vind.Vattentemperatur 5,4 grader.Började fiska kl 06.30.Vinden var inte bra för flugfiske så det fick bli duppakast med
den brune långstjärten.Jag fick uppleva ett öringfiske utan dess like mellan kl 07.15-09.00.Landade 11 st öringar varav 6

st besor (den största på ca 4 kg) och 5 st blänkare.Av dessa behöll jag 3 st med storlek 1,8 kg, 1,0 kg och 0,7 kg.Förutom
dessa så tappade jag 5 st.
18/3
Jag åkte själv till Stensån denna dag.Fick blodad tand igår.Något kallare i luften denna dag.Fick en 2 kg´s besa och
tappade ännu en gång en fin blänkare som slet min 0,28 tafs.Mickey Finn är underbart bra.
17/3
Årets öringpremiär gjordes i Stensån i strålande vårvärme.Ca 15 grader i luften och 5,4 grader i vattnet.Bra fart på
vattnet.Jag,farsan och svärfar anlände kl 07.30 till åns mynning.Svärfar landade en 2 kg´s besa i andra kastet.Han fick
dessutom en besa på ca 1 kg.Farsan tappade en öring och jag tog en 2kg´s besa och tappade en fin blänkare på ca
2kg.Blankt drag och Mickey Finn var vinnarkort denna dag.
29/2
Efter en kall natt med neråt -10 grader blev det en underbar pimpelsöndag på Ottarpssjön.Sol,vindstilla och ett par
plusgrader.Isen höll mellan 10-15 cms tjocklek.
Efter en tung promenad (ca 10cm tjockt snötäcke på isen) till övre delen av sjön lyckades jag knapra ihop 894gr vilket
innebar en plats kring 13 plats av 36 deltagare.Skönt att ännu en gång få slå Kalle som fick ihop 700gr.Vinnarvikten låg
kring 2000gr.Denna gång fiskade jag återigen med Blaffan stl 14 med maggot på.Nu laddar jag för öringsäsongen
22/2
Sista tävlingen i pimpelserien gick på Fedingesjön utanför Skånes Fagerhult.En trevlig sjö med mycket småväxt
abborre.Isen höll ca 13 cm och det var strålande vinterväder och ca -1 grad.Jag lyckades inget vidare på mina 1140
gr.Trolig placering mellan 25-30.Körde med en slimmad variant på Böllles Blaffa stl 16.Fiskade ihop med Karl-Börje
och lyckades för en gångs skull slå honom med ca 2 hg.
15/2
Trots den långa töperioden så höll isen en tjocklek ca 15 cm på Tydingesjön .Vädret var växlande molnighet,svag NV
vind.Detta var mitt första försök på Sydträffen.Det slutade med en 28 plats (av 42) med 1450 gr så det var inget
vidare.Starten var lysande.Jag hade ca 1 kg efter första halvtimmen.Jag satsade på en enkelkrok (svart,gul,ornge garn)
agnad med röd maggot.
25/1
Det var en bister svag NO vind som mötte oss vid Finja Fågeltorn på morgonen.Isen höll finfina 21 cm.Tyvärr så var
matabborrarna inte så sugna denna dag.Totalt tog jag,Bölle och Göran 10-talet som man kan klassa som matabborre.En
del småtingar kom också upp.Enligt rapporter så var det trögt på Västersjön och Ringsjön också.
Bölles blaffa satt på pimpeln.
18/1
I strålande vinterväder avgjordes seriepimpel omgång 2 i Tuvesjön vid Traryd.Isen var ca 20 cm tjock med ett ca 5 cm
tjockt snötäcke.Det var mycket trögfiskat.Jag slutade på en hedrande tionde plats av ca 45 deltagare .Mina fångade
abborrar fastnade på en Bölles Blaffa stl 14.Vikten uppgick till 1022 gr.
6/1
Isen på Finjasjön håller nu ca 8-12 cm över hela sjön.Försiktighet måste ändå iaktagas.
Premiären på Finjasjön blev kylig och trögfiskad.Jag,Håkan,Brorsan,Farsan och Nisse Thelander tog totalt ca 10 talet
matabborrar och en del småttingar.
Nu blir det inte fiskat mer förrän helgen 17-18/1 pga skidresa.
5/1 (INGET FISKE)
Isen på Finjasjön håller nu ca 8-9 cm ut till ön i Finja.Utanför håller den 5-6 cm.Fiskare syntes till mellan Måsudden och
Lillön.
4/1(INGET FISKE)
Isen på Finjasjön håller nu ca 7 cm inne vid kanterna på Mjölkalånga sidan.
Om kylan håller i sig blir det Finjasjö premiär på tisdag.
Isfiskepremiären blev på Tjörnarpssjön där den vanskilga isen höll mellan 3-8 cm.
Vädret var soligt och nästan vindstilla.
Jag lyckades ta min bästa placering i isfiske genom att bli trea på 850 gr.
25 st deltog.Vinnaren fångade 1070 gr.
Abborrarna var mellen 5-50 gr och nappade på en Bölles Blaffa stl 16 agnad med abborröga.

3/1-2004 Top
Isen börjar lägga sig på Finjasjön.Mjölkalånga/Finjadelen istäckt.
Ca 5 cm tjock is vid kanterna.

__________________________________________________________
26/12

Min svärmor Birgit avled på Kristianstads lasarett kl 07.30 efter en längre tids sjukdom. Birgit led av
reumatism men var en enorm fighter.Man hörde aldrig Birgit gnälla om att hon hade ont. Hon var alltid glad..Hoppas du
har det bra nu och slipper din värk.

Vila i frid svärmor.
23/12

Min fiskekompis Paul Sörensen beslutatde att lämna jordelivet denna dag.
Paul var en mycket bra kompis som hade gäddflugfiske som specialitet
Kolla gärna hans hemsida http://hem.passagen.se/pikehunt/
Jag lärde känna Paul när jag arbetade som inhyrd på Evac i Bromölla.När bolaget lade ner så blev Paul arbetslös och
efter det så gick det tyvärr utför med Pauls mentala hälsa.Jag hoppas att du har det bra i din fiskehimmel Paul. Det är min
övertygelse att vi träffas däruppe.Paul blev bara 40 år.

Vila i frid kompis.
26/9
En underbar fiskedag vid Lugnet för 10st flugfiskare.
Trots väldigt lågt vatten och mycket vattenväxter så var fisket bra och väldigt skoj.
Vattnet var kristallklart.
Det började bra kl 06.10.Jag fick min första båge på första kastet på en vit Zonker.
Uppåt dagen visade sig att torrfluga (Streaking Caddis) fungerade bäst.
Vi hade ett underbart torrflugefiske på regnbåge. Jag har aldrig upplevt något liknande för normalt harvar man på med
Montanor,Zonkers mm när man fiskar båge.
Tyvärr fick vi ingen av de riktigt stora bågarna.De största vi tog var på ca 2,8kg men bågarna var överlag väldigt
fightvilliga.Flera fick sina tafsar sprängda.
Det var 3 st av oss som blev utan fångst.Tyvärr är det ju så att har man en dålig dag så är det inget att göra åt.
Totalt tog vi vara på ca 20 bågar.Ett antal släpptes tillbaka.
Ett stort tack till Roger&Per-Ola för alla tips och instruktioner.
Till Lugnet åker jag gärna igen och det gör nog det stora flertalet av mina kompisar som var med också.
5-10/9
Höstfisketur till Sysslebäck för att fiska i Klarälven.
Jag och Bosse Bertilsson anlände till fiskecampen kl 02.30 efter en natts bilkörning. Efter
en stunds vila drack vi frukost(kokekaffe+gök) och gick ner till Klarälven för att fiska.
Vattentemperaturen var 12,8 grader,vilket jag omgående fick känna efter ett ofrivilligt dopp. Tyvärr höjdes vattenståndet
med ca 3 dm på några timmar vilket förstörde fisket.
Vi fiskade lördagen i Klarälven utan ett enda hugg.

Vattenregleringen ställer till stora problem för fisket.
Tur att vi hade så bra och trevliga grannar i Björklund,Anders,Kula och pizzabagare Melin.
På söndagen drog vi till Görälven och fiskade på en av Bosses favoritsträckor mellan Grundforsen och Gräsheden.Bosse
fick här några harrar mellan 3-4 hg.På eftermiddagen fiskade vi nerströms forsen vid Nymon.Här fick vi många harrar
men små.
På måndagen blev det Görälven fast denna gång vid bron i Stöa.Mellan kl 9.15 till kl 9.45 tog vi 7 st matharrar på mellan
3-4 hg. En kanondag med totalt ca 30 fångade harrar.
På tisdagen drog vi till Görälven igen. Förtroendet för Klarälven var ju på bottennivå. Denna gång fiskade vi på
flugfiskesträckan vid Ersbo.En fin omväxlande sträcka men tyvärr så var det otroligt trögt denna dag. Facit blev några
små harrar och en liten öring. Vi dränkte sorgerna på kvällen. Dagen därpå sov vi länge , åt frukost, sov igen, åt lunch.
Sen beslutade vi att packa och åka hem eftersom fisket var så trögt
Boendet på Sysslebäcks Fiskecamp var fint.
Vi tackar den trevliga värdinnan Anita för några trevliga fiskedagar.
29 augusti
Jag och Micke P åkte till Almaån vid Brittedal kl 18.Det regnade ymnigt.
Vattenstånd +3cm,vattentemp 15,3 grader,lufttemp 15 grader,bra siktdjup.
Bara lite vattensläpp i laxtrapperännan
Vi skulle se om någon havsöring stigit.
Micke tog en liten gädda det var allt vi fick.
Vi såg dock några mindre öringar vaka.
24 augusti
Jag åkte till Almaån kl 05.30
Vatennstånd +3cm,vattentemp 16,3 grader,luffttemp 17 grader,normalklart vatten.
Kl 06,15 hade jag en öring på som slet min 0,23 tafs.Kl 06.25 nappade en stationär öring på min dubbelkrokade (stl8)
laxfluga.Öringen mätte 35 cm och fick sin frihet åter.
Allt vatten kom i laxtrapperännan denna morgon.
16 augusti
Jag åkte till Almaån för att kolla om någon havsöring hittat upp.
Vattenståndet var +8cm,vatttentemp 19 grader och lufttemp 23 grader.
Fiskade vi Brittedal.Fiskade mellan kl 17.30-19.30.
Kraftverket släppte mycket vatten i laxtrapperännan.Förhållandena var idealiska så när som på siktdjupet som bara var 3
dm.Vattnet var brunt av det myckna regnandet.
Det är konstigt om inte första havsöringsstigningen kommer nu.
Jag har hört om en fiskare som fiskar med spinnare i Almaåns övre del och som tar en del stationär öring.Kanske är det
tid att kolla upp denna del också.
2 augusti
Jag och svärfar åkte till Vegeåns mynning för att meta efter ål och skrubba.Sandorm gick knappt att hitta.Det tog nästan
2 timmar för att hitta 12 orm.
Efter 2 timmars fiske gav vi upp pga att mängder med knott anföll oss.
Här har jag aldrig upplevt några knott förut.
Att notera är också att det är väldigt mycket skit i form av rutten tång på bottnen i mynningen vilket förmodligen inte är
bra för fisken.
Vi fick 1 mört på 2 timmars fiske.
30 juli
Efter ett månadslångt fiskeuppehåll åkte jag,Micke P,Michael H och hans son Elias till Urkällan för att prova på ett
kvällsfiske i Lugnet.
En alldeles underbar kväll men tyvärr för varmt.
Roger och Per-Ola mötte oss när vi kom och gav oss lite tips.
Vattnet var lite humusfärgat av värmen och en del vattenväxter hade börjat växa upp men det var inget som störde.
Elias tappade en mindre fisk ,troligen en öring.Jag hade 2 hugg och Michael H hade ett hugg. Det blev vårt facit.
Natten innan hade det fångats 14 fiskar varav en praktöring på 2 kg.
28 juni
Jag åkte till Laxbro kl 04.30.Fiskade i 3 timmar.
Vattenståndet var +5cm , vattentemperaturen +18,1 grader och lufttemperaturen var +15 grader.Började på samma ställe
som den 31/5.Hade inte fiskat mer än 5 min då det small på en lax på den lilla dubbelkrokade flugan.Tyvärr var jag inte
riktigt vaken så fisken slet sig efter en kort rusning.Såg 2 andra laxar som var uppe och visade sig.

Det syntes också stor färna som var uppe och tog sländor.Provade lite med torrfluga och nymf men ingen färna ville
hugga.
25 juni (INGET FISKE)
Almaån.
Vattenståndet var +6cm , vattentemperaturen +15,6 grader ..
14 juni
Jag åkte till Laxbro kl 15.30.Fiskade i 2 timmar.
Vattenståndet var +6cm , vattentemperaturen +18,8 grader och lufttemperaturen var +20 grader.Nu rinner det mycket lite
över Laxbrodämmets högersida.Fiskade i sträckan efter Brittedal.Knappt någon strömning då jag kom men efter en stund
släpptes det mer vatten.Såg ingen öring eller lax vaka.Troligen var det för varmt och kvavt.Det var åska i luften.Sträckan
är verkligen fin då det strömmar på lite.Som gjord för öring&lax.
31 maj
Jag åkte till Laxbro kl 06.30.Fiskade i 2 timmar.
Vattenståndet var +15cm , vattentemperaturen +17,5 grader och lufttemperaturen var +17 grader.
På en forsnacke visade en större fisk intresse för min tubfluga men högg aldrig riktigt.
Det blev en stor virvel efter flugan två gånger.Kan det varit en lax????
Svaret får jag aldrig men hoppet lever.
Någon minder fisk vakade i strömmen.Troligen öring.
I går var jag i Beckamöllan och tittade.Vattentempen där var +11,5 grader.
Jan berättade att sättfisken han har nu ligger mellan 1,2 -2 kg med några enstaka exemplar på ca 4 kg.Sättfisken äter bra
och lägger på sig ca 1hg/vecka.
25 maj
Jag åkte till Laxbro kl 05.30.Fiskade i 2 timmar.
Vattenståndet var +21cm , vattentemperaturen +9,5 grader och lufttemperaturen var +11 grader.Det kläcktes en hel del
sländer men det syntes bara sporadiska vak.Det var förmodligen mört eller färna som var uppe.Använde bara haspelspöet
idag som var laddat med en orange vibraxspinnare.Inga hugg.Ingen lax syntes.Drar inte det höga vattenståndet upp lax
nu så är det konstigt.
17 maj
Jag åkte till Laxbro kl 05.30.
Hittade en lämplig mätsten vid bryggan i Laxbro som jag kommer att använda som referens.Mätning visade +11cm
(46cm mellan bryggans ovankant och vattenytan)och vattentemperatur +11 grader.Lufttemperaturen var +1 och det var
rimfrost i gräset.Laddade med en Mickey Finn Alu-tub.Fiskade mig ca 2 km nedströms från stenbron i Laxbro utan att
vare sig se eller känna någon lax.Det är kanske för tidigt ännu.Det ända jag såg i fiskväg var en liten gädda.Fiskade i 3,5
tim.Fastän solen värmde på bra på förmiddagen kläcktes det inte mycket sländor.
Det var ändå en fin fisketur där jag läste av en liten del till av Almaån
11 maj
Svärfar och jag åkte till Domsten för att prova på horngäddefisket.Vi började fiska vid 7-snåret på mogonen.Strålande
solsken och svag sydvästan.
Vi fiskade båda med kastdupp och fluga.
Jag hade fiskkänn i första kastet.Tyvärr var det mycket tång i vattnet de första timmarna men jag bröt ändå min nolla när
det gäller flugfångad horngädda.Tog 2 st på fluga.Strax innan kl 11 bytade vi båda till mete med sillbit På detta sätt
spräckte jag också min nolla när det gäller metad horngädda.Lyckades ta 3 st på mete.Tyvärr så krånglade Hermans rulle
och de få horngäddor han hade på släppte.
Men trots allt ett fint fiskepass
2-3 maj
Vi samlades 6 st i Beckamöllan kl 15.Efter incheckning dracks det pilsner och grillades.
Strax efter kl 16 började vi fiska.Vattentemperaturen var 10 grader.
Det visade sig att vita Zonkers gick bäst.Själv tog jag en regnbåge på 1,6 kg som jag behöll.
Efter en hård kväll med tapto kl 01.00 så väcktes vi av Jimmy kl 04.20!!!
Vi började fiska kl 05.30 och det togs en hel del fisk.Det var en jämn fördelning över sjöarna.
Totalt fångades det ca 25 st Regnbågar och 5 st öringar.De största bågarna låg på ca 2 kg.
Endast ett fåtal hade fenskador. Medelvikten var dock alldeles för låg och detta beror på att det är omöjligt att få tag på
större insättningsfisk pga den torra,varma sommaren och hösten förra året.
21 april

Ett eftermiddagspass i Rekekroken mellan kl 15-18 tillsammans med farsan. Måttlig ostlig vind,vattentemp 8,5
grader,normalt vattenstånd.Till synes kanonförutsättningar vid Rekekroken gav tyvärr bara en besa på ca 1,5kg som fick
gå tillbaka.Det var farsan som fick den på Brun Wolly. Fisket hade varit bättre på morgonen denna dag.
18 april
Kort morgonpass på 1,5 timme med start kl 06.15 vid Själrönnen.Soligt och svag nordlig kall vind. Inga känn mer än att
mitt vänstra ben blev blött.
17 april
Vi anlände till Rekekroken kl 06.00.Det var solsken och svag västlig vind.Vattenståndet var lågt och vattentemperaturen
6 grader.Vinden ökade till frisk under dagen Inte ett hugg förrän kl 16.00 och då hade alla fiskkänning. Nästa stim kom
in kl 18.15.Micke tog en blänkare på 42cm och en "Winbergare" på 3kg. Jag tappade 2 st ,släppte tillbaka en 2kg´s besa
och tog tillvara på en på 41cm och en på 43 cm.Thore Månsson och Magnus Lindau som anslutit vi 11 tiden fick 2 rsp 4
lovliga blänkare.Peter Björklund och hans son Oliver provade också lyckan men fick inget.Ännu en gång var det Brun
Wolly som fisken högg på.En lyckad avslutning på dagen
16 april
Jag och Micke åkte till Utvälinge.Efter att vi inkvarterat oss i stugan och laddat spöna intog vi vars 2 whiskey och 2
starköl.Vädret var strålande med sol och svag växlande vind.Vi började fiska på utsidan Själrönnen kl 18 och Micke tog
en lovlig blänkare på första kastet. Under tiden Micke letade efter prästen så hoppade öringen ur håven och försvann.I
nästa kast smäller det på en fin blänkare på uppskattningsvis 2,5 kg som efter några minuter spränger tafsen. Otur på en
så fin fisk. Själv hade jag en på några sekunder innan den släppte. Fiskarna högg på Brun Wolly stl 6
6 april
Kl 06.00 anlände jag till Stensån,Båstad. Göran Furenbratt offrade sin sovmorgon
för att komma ner och lämna över mitt fiskekort.Detta kallas service.Stort tack,Göran.
Vattenståndet var mycket lågt och vattentemperaturen höll kalla 3 grader.Fisket inleddes en Mickey Finn tub nedströms
gångbron .Efter en kvarts fiske fångade jag årets första havsöring.Tyvärr höll den bara 38 cm men det kändes bra
ändå.Det frös i spööglorna ända fram till klockan var 10.30.Det var ordentligt kallt i den friska nordanvinden.Kl 12 gav
jag upp utan att ha känt mer på vare sig fluga eller spinnare.Man kan dock säga att isen är bruten för jag fick min första
flugfångade öring i Stensån+ att det var min första fisk jag tagit på Mickey Finn.Detta flugmönster har många som
favorit i Stensån.
30 mars
Jag och farsan åkte till Rönneå.Måttlig västlig vind,växlande molnighet,klart&normalhögt vattenstånd,vattentemp 5,5
grader.
Vi fiskade vid gröningen där det är lämpligt för flugfiske.Vattnet strömmade baklänges de första timmarna pga det låga
vattenståndet i ån och pålandvinden.
Jag hade inga hugg på vare sig fluga eller drag men farsan tog en 3 kg´s besa som fick återvända till ån.
28 mars
Jag och farsan åkte till Domsten. Dimmigt,vindstilla och lågt vattenstånd.Inte de bästa förutsättningarna.Vattentemp 5
grader och lufttemp 4 grader.Inga hugg.Vid lunch åkte vi till Jonstorp.Då hade det klarnat upp lite så solen bröt
igenom.Jag hade ett hugg på duppakastet där en brun wolly släpade efter.
16 mars
10 grader varmt och sol.Våren är på gång.Jag och Micke drog till Almaån för att flugfiska några timmar på
eftermiddagen.Det är ju dags att börja kartlägga detta vatten.
Vattentemperaturen var 4 grader.
Ingen fisk ville hugga.
23 februari
-3 grader och lite dimma när jag kl 08.30 drog till Finjasjön.Denna gång blev det Mjölkalånga.Hittade några matabborrar
direkt på 2,5 m djup vid Mjölkalångaåns utlopp.
Det verkar som om de lite större abborrarna nu börjar dra sig in på grundare vatten för längre ut på 3-4 meters djup fanns
det idag bara småttingar.
Isen håller mellan 16-27cm så det blir lätt pimpel en vecka till.
16 februari
-13 grader och sol när Kalle och jag lämnade McDonalds i Hlm med mål Ringsjön.

Efter att ha löst fiskekort i automaten(40kr!!!)vid Ringsjöfisk så gav vi oss ut på den ca 18cm tjocka isen.I det strålande
vintervädret letade vi efter de stora abborrarna.De flesta som var ute satt utanför linjen mellan Bosjökloster och Gula
villan.Kalle fick 4 st (största på ca 5hg) och jag fick 2 st(största på ca 4 hg).
14 februari
-3 grader ,mulet och snålblåst.Jag provade Finjasjön vid Måsudden.Trögfiskat och bara småfisk.Efter 2 timmar körde jag
till Mjölkalånga och på 1 timmes fiske hade jag 4 matabborrar på ca 3 hg st.
Isen höll mellan 12-18cm
9 februari
-10 grader och sol när Håkan hämtade mig på morgonen.Isen höll 18 cm på Ottarpasjön.
Jag hittade fisk direkt och hade en bra första halvtimme men sen var det tvärstopp.Jag fick ihop 678gr i småabborar och
det räckte inte långt för slutsegraren hade ca 2700gr.Maggotagnad blå special stl 14 använde jag.
2 februari
DM på Immeln blev en kylslagen,svårfiskad och turbetonad tävling.
Isen höll mellan 15-22 cm med undantag av några få ställen där det varit öppet vatten några dagar tidigare.Den som vann
tog 4 st abborrar som tillsammans vägde otroliga
2600 gr.Själv tog jag ca 30 st med en totalvikt av 430 gr.Dessa tog jag på en maggotladdad Bölles Blaffa stl 14. Det var
vid denna tävling jag fick närmre kontakt med Göran Furenbratt som efter detta blev min mentor och vän.
19 januari
Seriepimpel på Tjörnarpssjön.Ca 3 grader varmt,gråmulet.Trots 2 veckors töväder med blåst och regn var isen smått
fantastiska 15 cm tjock.För mig gick fisket inte så bra .Fick ihop 1465 gr vilket troligtvis räckte till en plats kring 25
strecket.Bara småfisk mellan 5-30 gram lyckades jag hitta. Körde med Koskikroken stl 16.
12 januari
Min första seriepimpeltävling för säsongen.Tävlingen gick på sjön Bäen vid Vånga.
Trist väder med mulet och +3,5 grader.Isen var ca 27 cm tjock.
Sjön som är känd för att kunna ge fin matabborre visade sig från sin sämre sida.
Jag lyckades över förväntan och knep en 7 plats (av ca 50 deltagare) på 1290 gr.
Vinnaren hade 1680 gr. Bäst gick Bölles Blaffa i storlek 14.
1 januari-2003 Top
Årets första fiskedag med strålande vinterväder.ca -7 grader,solsken och vindstilla.En dag väl så fin som en varm
sommardag.Jag,Håkan och Karl-Börje drog till Finja för att prova lyckan.På de ställen med ca 5 meters djup där det
tidigare varit så bra fanns bara ströfisk.De största matabborrarna vägde ca 4 hg.De som fiskade på 1,5-2 meters djup var
mer framgångsrik denna dag.
Isläget är stabilt med 20 cm prima kärnis så det skall nog gå att pimpla hela januari även om det skulle bli töväder.

__________________________________________________________

26 december.
Nästan vindstilla,mulet och noll-gradigt.Jag,Micke och Karl-Börje fiskade 3 timmar vid Finja håla.Isen var 16 cm
tjock.Efter en stund hittade vi hyfsat stora abborrar på 5 meters djup.Totalt tog vi ca 8,5 kg abborre i storlek mellan 150500 gr.En kilos gädda kom också upp men returnerades.
Ett skapligt fiskepass.
23 december.
Strålande vinterväder med vindstilla ,-4 grader och vxl molnighet.Åkte till Finjasjön med utgång Finja fågeltorn.Isen 14
cm tjock.KANONFISKE på ca 5 meters djup.Mellan kl 10-12 tog jag 7,5 kg matabborre varav den största vägde 7,5
hg.Släppte tillbaka ca 15 st som vägde kring 150gr/st.Bästa hålet gav 3,3kg på 15 min.
En av mina bästa pimpeldagar någonsin.
22 december
Pga julstök och frugans födelsedag blev det inget DM för mig idag.
Jag fick nöja mig med 1 timmes pimpel i Finjasjön vid Mjölkalånga.
Skapligt facit på 3 matabborrar och ca 20 st små.
Kanonfint vinterväder med sol,vindstilla och -7 grader.
Isen 12 cm tjock
15 december
Isfiskepremiär i Finjasjön i Finjahåla.
Det var jag ,Håkan,Billy och hans kompis Stoffe som gav oss ut på den 6 cm tjocka

isen vid Finja håla.Fisket var bra och gav på 2,5timmes fiske 25 talet matabborrar och 2 st gäddor.
Största abborren vägde ca 4 hg och största gäddan vägde 7,5 kg(se på fotosidan.
Det var dock en gös på ca 4 hg som kom först upp denna ispremiär.
24 november:
Torskkrisen är ett faktum.På de så säkra platserna utanför Laröd,Hittarp och domsten
lyckades vi på 4 timmars fiske bara ta 5 st småtorskar.Sill fanns det däremot gott om.
8 november:
Nytt försök i Beckamöllan.Vi lyckades inte heller denna gång lura någon stor båge.
Michael Holmström tog den största fisken,en öring på nästan 3 kg.
20 september:
Vår Höstträff som brukar hållas i Harasjömåla hölls i år i Beckamöllan hos Jan Rosemar.Totalt landades 6 regnbågar
(den största på 2,0kg) och 2 st öringar (den största på 1,2 kg).Detta var enligt Jan alldeles för dåligt så han erbjöd oss
som hade fiskat en dag i november för halva priset.Jan är verkligen mån om sina gäster och med den inställningen och
den fina anläggning han förfogar över så kommer Beckamöllan att bli mångas favoritställe framöver.
6 september:
Kundfiske i Beckamöllan.
Värmen och torkan fortsätter att spela oss sportfiskare som är ute efter laxartad fisk
ett spratt.
Jan Rosemar tog emot oss på torsdagskvällen då vi även fick provfiska.
Fredagsfisket gav en båge på 1,6 kg på spinn,en tappad öring på torrfluga och ett hugg.
Beckamöllan är ett mycket trevligt litet put&take vatten med stor potential.
Jag hopppas att vi får kyligare väder och en del regn innan vi skall dit igen den 20/9.
10 augusti:
Ålmete i Vegeå på kvällen.
Återigen blev det bom på ålen trots till synes bra förutsättningar.
Fångsten slutade med 5 st skrubbor,3 mörtar och 2 idar.
Vecka 32:
Laxfisket i Gaula blev en besvikelse pga torkan. Vattenståndet var så lågt att det inte var fiskbart på vår sträcka.
Enligt norska tidningar var det det varmaste sommaren i Mellan Norge sen 1870.
Vi åkte hem 2 dagar i förtid med 1 lax i bagaget.
Denna tog Jörgen första kvällen på en Glödhäck. Fisken vägde 4,7kg.
Sträckan var för oss en besvikelse och vi letar nu nya alternativ för nästa år
Vecka 29:
Var ute ett par gånger i Finjasjön med några fångade matabborrar som resultat.
De ville gärna bita på en helvit maraboufluga.
21-22 maj:
Flugfiske i Strömhult.Vi var 9 fiskekompisar som gästade Strömhult.Det var trögfiskat troligtvis pga värmen men med
rätt hög medelvikt på de fångade bågarna.
Totalt landades 17 st med en medelvikt på strax över 3 kg.Själv tog jag 4 st (6,4 kg-5,6 kg-2,7 kg-2,0 kg).Tyvärr hade en
hel del av fiskarna fenskador vilket drog ner betyget rejält .Det var även dålig fart i de flesta fiskarna men det berodde
kanske på värmen. Tveksamt om vi bokar här fler gånger för ägaren är en av de mest arroganta i branchen. Dessutom
smakade de fiskar vi varmrökte rent ut sagt skit. De kallrökade var ok.
Bästa flugor var Montana,Svarta Sara,Strömhultskillern och en ny fluga av som bestpår av grön fl.
maraboustjärt+brun/glittrig hardubbing på kroppen+guldhuvud.
10 maj:
Mete i Vegeåns mynning mellan kl 17-20.30 .Den friska ostvinden gjorde så det var svårt att hitta sandorm men trägen
vann.Vattentemperaturen var 15 grader.
Totalt drog vi upp 10 skrubbor och en id på ca 2kg. Tyvärr ingen ål men vi gav kanske upp en timme för tidigt.
6 april:
Fiske vid Rekekroken mellan kl 7-12.Nordanvinden medgav "duppafiske".Använde "Brun Wolly".Fångade 2 besor,den
största på ca 2kg
och hade ett 10 tal hugg.

Ett kylslaget fiskepass.
Vattentemperatur 5,5 grader
2 april:
Fiske vid Rekekroken mellan kl 9-12.Vinden medgav "duppafiske".Använde "Brun Wolly".Fångade 1 blänkare på 41 cm
och hade ytterligare 3 på.Ett skapligt fiskepass.
1 april:
Premiär för kustfisket vid Rekekroken.Fiskade mellan kl 06-12.Tappade 2 småblänkare på "Brun Wolly".Vattentemp 6
grader.
28 mars:
Åkte återigen till Rönneå för att träna med mitt nya tvåhands-flugspö.
Fiskade mellan kl 6-10.30 och hade inga hugg.
Vattentemperatur 5 grader.
24 mars 2002: Top
Min öringpremiär.
Åkte till Rönneå för att träna med mitt nya tvåhands-flugspö.
Hade ett hugg på en "Brun Wolly".
Vattentemperatur 4,5 grader.
28/4-2000

Vår gosiga katt Sotis avled kl 04.30 på djursjukhuset i Hässleholm.
Sotis blev plötsligt sjuk och hade svårt att andas. Han dog troligen av hjärtsvikt.
Sotis var min ögonsten .

Vila i frid min goe katt.

5/9-1999

En av mina absolut bästa skolkamrater tog det drastiska beslutet att lämna jordelivet. Per Pettersson och jag hade mycket
skoj tillsammans under gymnasietiden 1974-76. De 2 åren på El-tele tekniska linjen i Klippan är 2 av mitt livs roligaste
år och om jag känner Per rätt så tyckte han nog detsamma. Per och jag har haft på mycket kul tillsammans. En hel del
fester och discon varav det mest blev Regnbågen i Klippan, Vägasked i N:a Rörum samt Mogambo i Helsingborg. Vi
hann också köra lite cross och besöka en del cross och biltävlingar. När det är min tur att ta klivet genom pärleporten så
hoppas jag att du tar emot mig Per så vi kan ha lite kul tillsammans igen.

Vila i frid min käre vän.
17/9-1996

Min mormor Karin Dania Grundström avled idag.Hon blev 87 år gammal.
Begravningen var den 11/10 1996.
Hon föddes 27/3-1909.

10/2-1993

Min morfar Karl Sven Gideon Grundström avled idag.Han blev 86 år gammal.
Begravningen var den 4/3-1993
Han föddes 26/10-1906.

