
Rubbade-Roberts fiskeblogg 

2007-12-30 - Årets sista försök! 

2007Skapad av Robert F 2008-01-02 20:57:27 

Nu var det länge sedan det var fiske senast, abstinensen hade börjat slå klorna i mig och jag 
mindes inte längre hur en redig gädda såg ut. 

Som tur är så var det ju jullov och Svenne på Mieko Fishing var sugen på ett litet pass med 
ismete, vi ville testa en av havsvikarna utanför Råneälven där han tänkte lägga i båten till 
våren. Vi fick även med oss Robin från Luleå på turen. 

Man kan väl sådär spontant säga att det är väldigt sällan som en fisketur börjar så bra som 
denna. Det hade kanske gått drygt 5 minuter och jag hade precis fått ut mitt andra spö och 
tänkte börja ägna mig åt lite fotograferande en stund, men precis när jag plockar upp kameran 
ur väskan så hör jag en rullknarr dra iväg. Inget konstigt med detta för kompisarna höll ju på 
att rigga ur sina prylar, men när jag tittade mig omkring så var de upptagna med annat än att 
dra lina av sina rullar. Skumt..... 

När jag kikade runt mig på de spön som var riggade så var det ingen vippa som rörde sig. 
Ännu skummare...... 

Då hörde jag knarren igen men kunde inte lokalisera vilket spö det var så jag promenerade 
runt och kollade lite och såg helt plötsligt att linan på mitt ena spö hängde som en krullig 
telefonsladd i hålet men satt fortfarande fast i utlösaren. Klämman hade frusit men linan löpte 
genom den ändå. 
Nu blev det fart och jag slängde över kameran till Svenne så att han kunde ta några bilder när 
jag slet i mitt spö. Dock så visade det sig att i virrvarret av väldigt dåligt ljus, kalla fingrar och 
origgade saker så hamnade kameran i Manuellt fokusläge och bilderna på min fight + gädda 
blev inte mycket för världen. 
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Men det var ju en fin gädda iaf och sällan har väl en fisketur börjat så bra. 

8,3 kg och 101 cm, tangerat personligt rekord! 

Denna fisketur kommer ju bli något i hästväg trodde vi direkt, men 6 timmar senare så insåg 
vi att det nog inte skulle hända så mycket mer och när ljuset försvann så drog vi hemåt. En 
kall dag med kanske -7 grader men en riktigt bitande vind över havsisen och ett envetet 
snödrev som fyllde igen pimpelhålen på nolltid. 

Det enda som hände under den resterande delen av dagen var att jag fick mig en allvarligt 
undernärd gädda mitt på dagen och att Svenne hade ett fint påslag som tyvärr klev av efter 10 
sekunder. 

 

Nu säger vi adjö till gäddåret 2007 och hälsar gäddorna välkomna igen 2008. 
 
Totalt blev det för min del 14 gäddor över 5 kg under 2007, med sikte på en förbättring under 

2008?  

Nytt år, nya gäddor! 
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2007-11-03 - Vi ger oss inte i första taget! 

2007Skapad av Robert F 2007-11-03 20:51:48 
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Den stora frågan bland arbetskamraterna var om jag var en vanlig knäppskalle eller en 
extraordinär knäppskalle efter att jag berättat att jag skulle spendera hela lördagen i båten 
även om SMHI hade utlovat årets första snöstorm. 

Har man en gång sagt att man skall ut så kan man ju inte banga i första taget. 

 

Lite tvivel hade man ju när man höll på att åka av vägen under transporten till sjön, det hade 
väl kommit kanske 10 cm snö under natten men Mickes bil klarade sjösättning och 
upptagning utan problem. 

Ytvattentempen visade just under 2 grader och vi hittade igen betesstimmen precis där vi 
lämnade dem för några veckor sedan. Även de efterlängtade bananerna syntes tydligt. 
Precis som förra gången vi var här så var fisket i stort sett helt dött tills mitt på dagen, kanske 
strax efter 11-tiden så såg vi på ekolodet att gäddorna börjat jaga igen. Vi hade flera hugg på 
våra bullar. 



 

Efter några småsnipor så krokade jag en fisk som inte ville gå upp i ytan direkt och det var ju 
ett bra tecken. Vi hade som sagt att vi var förtjänta av minst en 5+ i båten efter att ha släpat 
oss ut i skitvädret. 

Tada...... 

 



Den klarade 5-gränsen, var nog förmodligen runt 5,5 kg.  

Snön och det kalla vädret gjorde att vi var rätt så frusna i båten trots 11 lager kläder + 
flytoverall. Vi gjorde några strandhugg för att få upp värmen i kroppen igen. 

 

Kylan tog dock ut sin rätt och vi gav upp fisket vid 14:30 efter att "huggrushen" verkade vara 
över. Bara en fin gädda i båten + ett gäng snipor och rätt många hugg där gäddorna enbart 
strimlade stjärtarna på våra bullar. 

 

Så här glad var jag efter att ha kunnat räkna in gädda #13 över 5 kg detta år. 
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2007-10-27 - Småblåsigt 

2007Skapad av Robert F 2007-10-28 20:27:29 

Jag och Marcus hade hoppats på vind och det fick vi mycket av, rejält skumpigt blev det trots 
att det var väldigt skyddat. 

Efter att ha träskat båten igenom snårskogen av vass och annan växtlighet samt rensat 
propellern 7 gånger så var vi uppe i den övre pölen där vi tänkt börja vår fisketur. 

Vinden var tämligen hård i byarna och några motvindskast var inte att tänka på.  

Vi började söka av de djupare partierna av pölen men det gav ingen kontakt på ett par timmar. 
Vid utloppet av bäcken så fick Marcus först en rejält borre på sin Pig. 

 

Alla fiskar verkar digga Pig, såväl gädda som abborre och id. 

Ett tag senare så fick även jag ett vettigt hugg när en gädda klippte min Pig bara nån meter 
från båten. Gäddan var kort men grymt kraftig och rejält kantig om magen, den hade nog 
redan käkat frukost på en kilos-id eller liknande men var fortfarande sugen på Pig. 
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Årets 12é femkilos gädda. 

Under resten av dagen ägnade vi oss åt det vi är som bäst på, att dra några snipor helt enkelt. 

• Kommentarer(0)http://fiskebloggen.rubbaderobert.se/#post63 
• Share 

2007-10-23 - Nytt försök på siken 

2007Skapad av Robert F 2007-10-23 21:32:59 

Hm, vad ska man säga? Denna gången gick det t.o.m sämre än sist, endast en liten firre 
lyckades jag mecka upp. 

Men jag slapp ju bada denna gången och min nya ficklampa funkade utmärkt till att söka sik i 

vattnet.  
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2007-10-21 - Men hugg då för fan! 

2007Skapad av Robert F 2007-10-21 20:50:19 

Söndag igen och denna gången var man lite bakis så vi började inte förrän kl 9. 
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Vimsade runt i byn i jakt på fiskekort, efter en "dålig" vägbeskrivning av försäljaren så 
knackade vi på i rätt hus. När vi blev insläppta så sa jag att vi ville köpa ett par fiskekort. Ja, 
svarade tanten då. Men när vi sen kom in i köket så började jag ana ugglor i mossan, eller att 
tanten hade ugglor i mossan. Efter några sekunders samtal så kom vi snabbt fram till att hon 
inte hade alla hästarna hemma i stallet. Stackare, hon såg en aning konfunderad ut. 

Jaja, vidare till nästa rätt hus och där fanns det fiskekort att köpa. 

Redan på morgonen när vi körde genom stan så såg jag att det var helt vindstilla, hela älven 
låg som en spegel. Detta är ju inte ett bra tecken. 

När vi sjösatt båten efter den minst sagt tveksamma "rampen" så var vi då ute på sjön som var 
både djup, liten och spegelblank. 

 

Jag försökte hålla modet uppe även om vädret var sämsta möjliga. 

Ut med en paravan och ytterligare ett spö och sen börja söka av. Sjön är väldigt liten men har 
ett medeldjup på nästan 10 meter såg det ut som. Vissa gropar ner till 14-15 meter hittade vi. 

 



- Men hugg då för fan! 

Så här såg det ut på ekolodet på många ställen i sjön, små samlingar betesfisk och fina 
bananer runt.  

Problemet var bara att ingen av dem var sugen på att hugga. 

Under hela dagen så fick Marcus 2 st snipor och jag fiskade BOM. Vi hade några hugg till 
men det var allt. Surt sa räven.... 

Det hände dock en häftig grej när vi fiskade.  
Vi hörde ett kraftigt brak på andra sidan sjön och tittade snabbt dit, då ser vi ett träd falla ner 
just i vattenbrynet. En bäver hade alltså suttit och tuggat på det helt ostört även fast vi trollat 
förbi på kanske 40 meters håll. 

 

Bävrar fanns det gott om runt sjön, det kanske var dom som knaprat i sig alla gäddor som jag 

inte fick?  
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2007-10-18 - Årets sista bad... 

2007Skapad av Robert F 2007-10-19 07:51:03 

Då var det dags för något nytt i fiskereportoaren, jag skulle konvertera mig själv till en 
sikhåvare.  
Som jag misstänkte så skulle det här krävas lite träning och en lång håv, långa håvar var slut 
på Jula och nån träning hade jag ju inte fått så det är ju ganska lätt att räkna ut resultatet av 

kvällen  
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Rödingen - ca. 58-400 sikar på ett ungefär 
Lars - ca. 20 st 
Robert - EXAKT 3 st!!! 

Magnus skulle kunna fånga 5 gånger så mycket sik som mig med förbundna ögon och en 2 
dm lång håv stående mitt i forsen. 

 

Storsik, minst dubbelt så stora som mina.... 



 

2 st storsikar. Kolla in bitmärkena över ryggen på den vänstra. Jag misstänker att det stått 
någon stor madam nere i Skeppsvik och väntat på sikvandringen. 

Och jag behöver väl inte förklara vem som fick ta årets sista dopp........... 
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2007-10-14 - Äntligen en bra fisketur! 

2007Skapad av Robert F 2007-10-15 08:50:59 

Taggade till max och med dubbla par långkallingar så gav sig 3 st förtappade själar ut i 
morgondimman och mörkret kl 6:00 en söndag morgon. De misstänkte att de var på gång att 
skapa något stort och göra något som ingen annan gjort förut. 

Väl igenomtrasslade i skogen efter slingriga vägar och korsningar utan vägskyltar så 
parkerade vi bilen och köpte oss varsitt fiskekort för det facila priset av 10:- per dygn, med ett 
stort hål i plånboken så fortsatte vi i ungefär 13 sekunder ner till lerrampen där tvålkoppen 
skulle plaskas i. 

Temperaturen hade passerat 2 grader och regnet strilade ner när vi snabbt slängde i matpåsar, 
draglådor och ett halvt dussin spön i båten. Fingrarna var redan kalla och det tog endast 2 
minuter att paddla båten ut till lite djupare vatten där jag fick det tvivelaktiga nöjet att knyta 
fast givaren till ekolodet så att vi skulle få riktigt bra bottenkontakt under vårt trollingfiske. 
Ner med handen i det 3,3 gradiga vattnet och snabbt upp igen. 
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Motorn segade igång på 3é rycket och tomgången lät lika jämn som grusvägen var ner till 
sjön. 

Ingen av oss hade tidigare blött ett drag i denna sjön och vi var lika förvirrade som ett gäng 
höns som smitit ur sin bur. Ett rykte gjorde gällande att det i den södra änden skulle vara 7-9 
meter djupt, men precis som vanligt så hade vi blivit lurade och djupet var inte mer än dryga 4 
meter.  
I vanlig ordning så fylldes våra krokar snabbt av gräs och löv..... 

Vi åkte norrut och spanade efter bra platser men vipps så var det mitt på sjön bara 0,8 meter 
och vi höll på att gå på grund. Vi klarade oss från detta men våra vobbler draggade upp ett 
nytt knippe med gräs från botten. 

Fortsatt tur längre norrut och när vi passerade en kant så såg jag det, fram på lodet växte det 
ett stort moln som bara blev större och större. 

 

Djupet föll ner till 10 meter och som mest så sträckte sig stimmet från 3 meter ner till 8 meter 
och det var en massa ljuvliga bananer som omringade stimmet. 

Detta luktade succe! 

Efter den fjärde rundan om och kring det ibland 200 meter långa stimmet så hade vi 
fortfarande ingen kontakt, oavsett om vi bjöd på stora gummibeten eller djupdykande vobbler. 

Nu luktade det skandal! 

Jag styrde skeppet tillbaka över kanten och vi styrde visset söderut igen, och då händer det! 



BULLMUMS! 

 

En madam inhalerade hela den stora bullen och gav Marcus en fin kamp och efter Mickes 
landning så blev det ett nytt PB för Marcus. Vid båten gissade jag vikten till 8-9 kg men 
gäddan hade tydligen käkat fogskum till frukost för den tyngde bara ner vågen till 6,7 kg. Vi 
mätte den aldrig för att få tillbaka den i vattnet så fort det gick, avkrokningen tog enligt bild 
ovan en stund..... 

 

Nu var det bäst att man själv bakade igång något fint! 



 

Och bakandet gav snabbt resultat, årets 11é 5+ pike landades snabbt med en hand in i munnen 
och blodvite som följd. 

 

Marcus lyckades snabbt dra ytterligare en 5+áre på din bulle innan huggperioden var slut. På 
en dryg timme så landade vi kanske 20 gäddor med kanske 6 st över 4 kg. 

Men som allt roligt så brukar det snabbt ta slut. Vi trollade förtvivlat vidare runt det stora 
stimmet men hade bara enstaka kontakt under resten av dagen, de sista dryga 5 timmarna 
hoppades vi frenetiskt på ytterligare en huggperiod men av detta blev det inget alls. 

Dimman drog in över sjön och på vägen tillbaka till bilen, som stod någonstans efter stranden, 
så tappade vi nästan kontakten med land.  



Med båten väl uppe på släpet så kunde vi summera att vi fått kanske drygt 25 gäddor. 

Full fart mot nästa helg! 
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2007-10-07 - Hösttur i Umeå 

2007Skapad av Robert F 2007-10-07 17:42:31 

Jag och g0wdn hade laddat hela veckan för en heldag i båten i en spännande havsvik, uppe 
klockan 5 och pigg som en lärka? Självklart.... 

Klockan 6 så lastades alla prylar i Mickes bil och släpet krokades på, det var fortfarande 
mörkt ute och vi var rejält laddade. 

Full gas på båten längst upp i fjärden där vi tänkt börja, givetvis ingick det några grovingar i 
planen också. Dock så falerade vår plan rejält, den största fisk vi fick i fjärden var en Id på 1,8 
som jag fångade på en Pig. Klockrent krokad med en stor trekrok i munnen, sabla tokfisk.... 

Det enda ytterligare som händer var att en sten lyckades trassla sig igenom mitt 
propellerskydd och skava av en liten flisa från 2 av bladen, alltid är det nått skit. 

Bara halva dagen hade gått och vi fick lägga om planerna, upp med båten på släpet och 
förflyttning till älven där vi tänkte kolla på lite djupare vatten om det var nån hemma. 

En halvdöv och sur gubbe undrade vid rampen vart vi skulle ut och fiska lax och öring, jag 
sa(skrek) att vi skulle fiska gädda. 
- Sån ofisk, det är bara skit! sa gubben. 
- Släpper ni tillbaka den också? sa han sen. 
- Jo, det gör vi sa jag. 
- Plåga fisken och dra upp den och sen släppa tillbaka den igen, det borde vara förbjudet! sa 
gubben surt. 
- Jasså sa jag, sen gick jag därifrån. 
Vad jag borde sagt är "Om 5 år är du mest troligt död och de flesta av mina fångade gäddor 
lever fortfarande." 

Det är bannemig inte första gången det dyker upp nån gammal sur kuf när man ska ut och 
fiska. En klagade på att vi buskör sönder deras vägar när han stoppade min bil med släpet 
bakom i våras, jag var ju säkert över 15 km/timmen på deras värdelösa väg. Hur korkad är 
gubben? Vem fan är ute och buskör med en båttrailer bakom bilen? Vi skulle få betala 
vägavgift och det skulle vara följebilar och vägbommar och allt möjligt, ORKA!!!! 

Men inte heller i älven blev det nått ryckade i spöna, Micke fick en liten gäddstackare och 
båten blev översköljd med vatten från de tämligen stora vågorna som sköljde över oss. 

Man tycker ju att 7 grader i vattnet, S-vind på 5-8 m/sek och mulet/regn borde borga för 
kanonfiske men icke denna gången. 
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2007-09-30 - Omgruppering till Luleå 

2007Skapad av Robert F 2007-10-02 08:02:47 

Då fisket gick trögt i Miekojärvi och vattnet var grumligt så beslöt vi oss för att åka till Luleå 
efter fisket och istället komma ut tidigt på söndag morgon, vi skulle se om fisket utanför 
Mörön i Luleå kunde ge bättre utdelning. 

05:45 så hämtade Svenne mig och vi drog iväg. Mellan E4 och Mörön så lyckades vi se 6 st 
älgar men inga jägare, alla utom en hade de kunnat skjuta från sovrummet på sina hus. Den 
sjätte älgen såg vi 30 meter från ett jakttorn. 

Snabbt ner i båten med prylarna och ut i morgonljuset. 

 

Det blåste en del Nordlig vind men hellre det än ingen vind alls, något tyckte vi ju att vi borde 
kunna få. 
Fisket gick dock väldigt trögt utan att vi ens såg några följare. En liten slips och nått påslag 
till var allt som hände. 

 

Under tiden som vi provade fisket runt en liten ö men väldiga branter så drog dimman in och 
det med kraft, vi såg ingenting av fastlandet mer, inte ens några konturer av land. 
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Då var det ganska tur att Svenne hade med en liten handhållen sjökortsplotter, annars hade vi 
fått vänta ute på havet. 

Då jag var tvungen att åka hemmåt mot Umeå igen så avslutade vi fisket vid 10-tiden på 
morgonen. 

Vi hade iaf. fått prova en hel del nya beten och fått fiska ganska många timmar. Helt klart en 
fin helg med övervägande bra höstväder. 
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2007-09-29 - Björnkontakt i Miekojärvi! 

2007Skapad av Robert F 2007-10-02 07:53:28 

Då blev den planerade turen med Svenne från Mieko Fishing (http://www.miekofishing.se) 
äntligen av, vi skulle prova höstfisket i Miekojärvi samt prova ut lite nya beten. 
Förhoppningen var att även få lite fina höstbilder. 
Givetvis så passade jag på att bli sjuk i bilen på vägen upp men det stoppar ju inte mig, lite 
feber gör en ju bara extra het! 

Strax efter 6 på morgonen så lastade vi i båten med en hel vagn full med fiskeprylar, kamera 
m.m. 
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Vattnet på sjön ångade rejält efter nattens minusgrader, men med dubbla långkallingar så 
klarar man sig bra ändå. 

Väderförutsättningarna var kanske inte de bästa med utlovat solsken och 1 m/s S vind. Men 
sitter man inte i båten så får man ju inte någon fisk heller, och definitivt inga fiskebilder. 

Morgonen med det ångande vattnet gav en hel del fina bilder. 

 



 

Vi inledde fisket i en vik där vi såg en del Löja upp i ytan och även på ekolodet, dock så var 
det ingen gädda som verkade intresserad av våra jerkbaits där. Vi övergick till att prova köra 
lite trolling över sjön istället och se om vi skulle hitta något där. 

Vattnet i sjön var på många platser täckt av kakor med alger som flöt omkring och vattnet var 
väldigt grumligt med ett siktdjup på just dryga halvmetern, därför körde vi med ljusa beten 
när vi trollade över vattnet som inte var mer än drygt 4 m. 

 

Här en liten gädda som tagit en Niva från Mieko Fishing. 



 

Svenne krokar av gäddan i morgonljuset. 

Många gäddor blev det men ingen över 3 kg, totalt så var vi nog uppe i nästan 30 st. Nästan 
alla är tagna på trolling. 

 

Niva fångar ytterligare en gädda. 

Efter matpaus vid en öde stuga på en strand med grillad korv och nykokt kaffe så trollade vi 
vidare. 

Vi gick iland på några ställen under dagen för att sträcka på ryggen och röra lite på benen en 
stund. På det första stället såg vi björnskit som dock inte var så färsk. 
På ett av ställena så gick jag upp på ett kalhygge ca. 150 meter från båten och där hörde jag ett 
bekant "visslande", ungefär som att någon blåser i en flaska, jag uppskattade att ljudet kom 
ca. 2-300 meter bort men det är ju lite vanskligt att säga. På ett hygge med 10-20 meters sikt 



så är det inte så lämpligt att titta efter så jag gick ner till båten igen. 
Halvvägs dit så hittade jag följande. 

 

En tall där en björnunge nyligen stått på bakbenen och lättrat upp i trädet. Jag ropade på 
Svenne som tog med kameran och när vi kikade runt lite så hittade vi 10 meter bort platsen 
där honan suttit under tiden som ungarna lekte. Detta var inte särskilt gammalt. 

Vi trollade vidare och när klockan började närma sig 19 och skymningen föll så såg jag något 
som rörde sig uppe på ett hygge. Snabbt fram med kikaren och det såg ut som att något lågt 
och mörkt rörde sig bort mellan träden. Vi gick genast iland för att se om det verkligen var en 
Björn som vi sett. Det enda vi hade med oss var en dålig ficklampa men vi såg iaf. en del 
färska spår och några som definitivt såg ut som björnspår. Dock så var det svårt att i 
skymningen avgöra om de var färska. 
Det var mycket björn i området och det märktes på älgjakten, älgarna ville inte stå för 
hundarna utan stack iväg så fort de såg eller hörde något. 

Innan vi klev i båten så lyckades jag iaf få en fin bild även fast jag inte hade något stativ med 
mig. 
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2007-09-20 - FF 

2007Skapad av Robert F 2007-09-20 20:54:43 

Ja, då var man tillbaka i sina gamla fotspår igen. 4 timmar i båten och 4 timmar utan gädda. 

Perfekt S-vind, perfekta 8 grader i vattnet och perfekt känsla i luften. Förmodligen så var det 
så perfekt under vattenytan att gäddorna inte ville titta på ovansidan. 

Det enda vi lyckades med var att köra på en stor sten samt gegga ner båten med äckelsörja. 
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2007-09-14 - Stormvarning!?! 

2007Skapad av Robert F 2007-09-14 21:39:33 

S-vind på 8-9 m/sek hade utlovats så jag och Markus siktade in oss på en fiskedag i havet 
utanför Norrbyn.  
Men när vi rullade ner till hamnen så blåste det då inte 8-9 m/sek utan snarare 15 m/sek och 
det gick vågor på närmare metern.  

Hmmmm....Plan B sattes i verket. Bilen med båt på släp styrdes till en sjö istället där vi 
hoppades kunna fiska lite lättare. 
Dock så blåste det upp även här och vi kunde faktiskt inte ankra på flera ställen för vågorna 
slog över båten. Vi fick istället söka oss in på grundare vatten och där började det hända 
grejjor. 
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Denna lyckades jag ganska snart få upp och den var på 5,4 kg. Givetvis så skickade jag 
omedelbart en bild till mina jobbarkompisar vilket resulterade i att dem hatar mig för all 
framtid. 

Markus fick som vanligt en abborre, jag tog som vanligt en bild. 

 

Sen fångade Markus en fin 4 kilos gurka också. 



 

Lagom mycket vatten på linsen var det iaf.... 

Markus fångade även en lite actiongädda som även jag fångade. 

 



 

Summan för dagen var nog iaf. 25 gäddor uppe i båten och min 5+ Pike count för året är nu 
uppe i 10 st. 
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2007-09-11 - Så in i vassen 

2007Skapad av Robert F 2007-09-11 21:38:06 

Jag och Göran lyckades knåpa ihop en liten kort tur efter jobbet idag, vi styrde kosan mot 
Täftefjärden för att se om det var nån slemgurka hemma där. 

Turen började bra genom att jag i 5é kastet krokade en livlig gädda på kanske drygt 2 kg. Sen 
gick storleken mest nedåt. 

Totalt 5 gäddor fick vi nog upp och det var väldigt lite aktivitet i vattnet. 

Men skam den som ger sig...... 
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2007-09-08 - Och nu var det över.... 

2007Skapad av Robert F 2007-09-09 14:12:02 

....trodde jag nästan hela turen. 

Jag och Filip började fiska längre ner i Umeälven men fick inte mycket mer än sjögräs på 
krokarna. 

Nu var höstsäsongen över redan och det var dags att lägga undan spöna trodde jag. 
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Men så i sista minuten längre upp i älven så lyckades jag få upp 3 st gäddor som räddade 
dagen lite iaf.  
Denna gång verkade de skygga för mitt dunderbete Bulldawg och de ville hellre smaka 19 cm 
sjunkzalt i papegoj-förpackning. 

Men det känns ändå som att det är dags att överge älven och sikta in sig på lite havsvikar 
istället, kanske nån sjö som också borde få sig ett besök kan man tänka. 
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2007-09-05 - Nu jävlar börjas det! 

2007Skapad av Robert F 2007-09-06 08:03:13 

Äntligen! Vattentempen i älven är nere på 12 grader och gäddorna verkar ha börjat komma 
igång. 

Jag och Stefan spenderade kvällen i min badbalja vid Öbacka och där piskade jag upp honom 
med 8-3 i gäddor. Kvällens största fick jag och den var på 5,4 kg, totalt 8 av gäddorna vi fick 
var nog över 3 kg. 
Eftersom jag är en mycket kungligare gäddfiskare än Stefan så dominerade jag och mina 
Bulldawgs kvällen totalt. 

 

Först tog jag en lagom stor gädda. 
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Sen fångade jag en stor gädda. 

 



Och Stefan fångade.....ingen gädda. Eller som Stefan tycker att bilden heter - "Snopp i 

motljus"  

Sen så finns det ju vissa som har större problem än andra..... 
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2007-09-02 - Jaaaaa! 

2007Skapad av Robert F 2007-09-02 22:01:18 

Jag har lyckats! Äntligen en gädda över 3 kg! 

Under en tur i havet utanför Norrbyn så fick vi väldigt varierande väder - vind, regn, åska om 
vartannat. Men vi fick för ovanlighetens skull en hel del gädda också. 

Jag lyckades tillslut mickla upp en på kanske 4,5 eller något sånt på en stor jigg. 

På oss 3 i båten så blev det kanske 15 gäddor totalt men en hel del bommade hugg, det känns 
som om det kan ha varit åskan som gjorde gäddorna lite stingsliga. 
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2007-08-25 - Ytterligare en dag... 

2007Skapad av Robert F 2007-08-27 08:42:50 

....ytterligare ett fiasko.... 

Efter att ha åkt över 6 mil enkel väg och sjösatt under(!) en flygplansvinge så blev det i vanlig 
ordning ingen gädda för mig, och inte för Jonas heller för den delen. 
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Jöörkbäjt, gäddmete, trolling m.m. gav bara någon enstaka stöt i betena. 

Fan va kass jag är! 

• Kommentarer(0)http://fiskebloggen.rubbaderobert.se/#post49 
• Share 

2007-08-19 - Det är över nu 

2007Skapad av Robert F 2007-08-19 23:12:39 

Det är bara att bita ihop och acceptera att man inte duger till som fiskare mer, inget vill gå ens 
väg. Och får man en endaste firre så är det alltid en liten slips. 

 

Hurra hurra, den var ju säkert en bit över 2 kg! 
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2007-08-08 - Ytterligare ett kapitel..... 

2007Skapad av Robert F 2007-08-09 12:14:08 

....i mitt patetiska fiskeliv. 

Med min granne Martin så drog vi ut på en kvällstur på älven och lämnade vackert resten av 
våra familjer hemma i badbaljan. 

Ja, och som det sig bör under mina fisketurer så blev resultatet följande: 

Plus  

- Ett gäddhugg 
- Några följare 
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- En paddel 
- 2 bävrar 

Minus 

- 5 liter bensin 
- 5 bortslösade timmar 
- Ett avbrutet SpeedMaster-spö för 1695:- 
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2007-08-06 - Dimma 

2007Skapad av Robert F 2007-08-07 10:02:07 

Sista semesterveckan och inte en vettig fisk under hela tiden, skulle det bli ändring på detta 
idag? 

Glatt steg jag upp kl 4:30 när klockan ringde, fixade fram några mackor och lite dricka och 
hämtade sedan Marcus nere på stan. 

När vi kom ner till vattnet så var det fortfarande lite dimmigt. 

 

Detta störde dock inte oss nämnvärt så vi satte igång att fiska. 
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Som vanligt under mina fisketurer så var det väl inget större drag under ytan. 

Vi körde upp genom kanalen, eller om man nu kan kalla det en kanal? Snarare kanel skulle 
jag säga. Vart fan skall man köra? 

 

Det blev ett antal rensningar av propellern...... 

Jag inledde starkt med en gädda i mitt vanliga format, undefär dubbelt så stor som mitt 
skeddrag. 



 

Marcus fiskade upp en hel hög med mindre abborrar på sitt UL-spö, de var verkligen på taget. 

 

Väl nere i den nedre delen av fjärden så avslutade han med dagens "Catch of the day" 



 

En id på dryga kilot.... 
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2007-08-03 - Sista chansen att undgå skampålen 

2007Skapad av Robert F 2007-08-03 23:01:55 

Nu måste det fan blir bättring! Sista dagen och klockan ställdes på 06:00, det var första dagen 
sedan jag var 12 år och hade mitt första sommarjobb som jag steg upp så snabbt när klockan 
ringde. För att inte väcka familjen så tog jag bara kläderna i händerna och klädde på mig 
utomhus. Vild av fiskeiver så lät jag 174 st myggor mumsa på min lekamen medan jag glatt 
klädde på mig. 

När jag kom ner till båten så var där.....ingen båt....Pappa hade tjuvstartat idag igen. Jag ringde 
honom på sjön och han svarade lite besvärat att han skulle komma och hämta mig. När han 
kom iland så förstod jag varför han var besvärad, han hade en öring på 3,4 kg på kroken när 
jag ringde. Nåja, nu kanske de var på hugget och jag var också i båten. 
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Efter en timmes körande utan hugg så förstod jag att katastrofen var nära, det blir nog fan 
ingen öring för mig och de simmar säkert där nere och skrattar. 
Pappa fick ett hugg mitt på sjön och den öringen var säkert dubbelt så stor som vobblern och 
fick snabbt gå tillbaka. Typsikt att inte ens de minsta vill ha min vobbler, som för övrigt var 
en exakt likadan som pappa använde...... 

Nu var det fan illa, vad skulle jag göra? Hur skulle jag skämmas? Var skulle jag lägga in mig 
när jag kom hem? Finns det nån avgiftning? 

Ytterligare ett hugg för pappa, och nu blev han exalterad, den var stor och givetvis väldigt fin, 
som vanligt inte på min krok......GGGGGAAAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!! 

Långsamt fightande, den närmade sig, jag såg den långt nere i vatten och tro fan att den var 
prickig och stor.  
Äntligen i håven och 2,9 kg! 



 

Sista svängen på vägen hem gav mig exakt ETT grässtrå på kroken, inget mer och inget 
mindre. 

En summering av veckan: 

160 mil i bilen 
12 öl 
6 gäddor 
Ingen över 2 kg 
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2007-08-02 - En glimt av hopp grusas snabbt... 

2007Skapad av Robert F 2007-08-03 22:52:20 

Pappa tjuvstartade denna morgon klockan jävligt tidigt med att åka ut och under en kort 
huggrush dra 2 st öringar på 2 kg styck. Nu fick jag ju iaf. se att de fanns här. 
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Men just utanför stugan så gick växelhuset på motorn åt helvete så när jag trodde att jag skulle 
få komma ut och känna av en prickifisk så fick jag istället rota fram en riktigt gammal motor 
för att ersätta den redan jättegamla motorn som nyss hade gått sönder. Den gamla Mercuryn 
var säkert lika gammal som mig och den gamla Monark på 7,5 HK som låg längst in i 
båthuset var nog minst lika gammal som Gud. 

Soppan läckte lite varstans och den drog tjuvluft i nån koppling + att tändstiften såg ut som 
något man dragit ur en kattrumpa. Halva förmiddagen gick åt till att få ordning på denna 
motor och resten av dagen spenderades som vanligt utan hugg.... 
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2007-08-01 - Kiruna, oöringens land... 

2007Skapad av Robert F 2007-08-03 22:46:45 

Efter ytterligare en morgontur utan något öring i sikte så blev det en båttur upp till 
Vistasdalen där jag planerat att lämna familjen korvgrillandes på en udde och sen brottas lite 
med en eller annan gädda för att iaf. få känna på något i andra änden av linan. 
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Efter att jag som garanterat första person sjösatt en Bulldawg i detta vattensystem så tog det 
mellan pappas skratt över att ha sett fiskedraget och att det landat i vattnet ungefär 3 sekunder 
till första hugget. JA!!!! Den vägde säkert en bit över 1 kg..... 

 



Lite trolling med en Buster gav mig ett lite tyngre hugg och en förmodad 5+ gädda i änden 
drog iväg med lite lina och efter en stunds brottande så hoppade den av kroken och lämnade 
mig svärande i båten. 

Resten av dagen gick åt till att åka närmare 15 mil i bilen för att få sig en dusch samt äta en 
pizza precis som de stadsbor vi är. 

Efter att man tagit bort sin nu flera dagar gamla och odlade odör så ville givetvis ingen öring 
vara med och leka denna kvällen heller. 

Kvällen avslutades med en ljuvlig 2-timmars båttur helt själv i strilande regn med resultatet 2 
napp med 30 sekunders mellanrum och därefter inte mer än 14 grässtrån på krokarna. Kan det 
blir bättre????? 
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2007-07-31 - Kiruna, storöringens land... 

2007Skapad av Robert F 2007-08-03 22:39:09 
Se föregående dag.... 

• Kommentarer(0)http://fiskebloggen.rubbaderobert.se/#post42 
• Share 

2007-07-30 - Kiruna - Here i come! 

2007Skapad av Robert F 2007-08-03 22:38:14 

Jag har längtat, våndats, slipat krokar, skaffat trollingrullar, längtat, planerat, trasslat, tjorvat 
m.m. m.m. och nu var det äntligen dags och jag var på rätt plats vid FEL jävla tidpunkt!!!!! 

 

I vanlig ordning när jag tagit mig de 70 milen norrut så har det regnat ungefär som i 2 
regnskogar under 4 år och vattnet har stigit 1 meter samt rivit med sig lika mycket lera & 
skräp som det finns i 3 kåkstäder i fucking jävla Afrika. 

Första eftermiddagen började underbart med att det var säkert 10 grader varmt och myggen 
bet oss som det värsta stimmet pirajjor, på tal om pirajjor som nu är en fisk så var 
fiskeprylarna det första som stuvades ner på fyrhjulingen tillsammans med 740 kg andra 
prylar som barnsäng, micro, bärbar dator med 18 avsnitt Kalle Anka, 17 klädväskor till 
familjen, ett finska ölpack, 1 par rena kalsonger till mig, kamera, samt mat för en hel familj 
som garanterat inte hade behövt svälta på 3 veckor. 

Så fort hela berget med grejjor var undanstivade så riggades spöna igång med mina nya 
excellenta rullar från Biltema samt mina 2 mjuka trollingspön. På med en paravan på det ena 
spöt och det andra får hänga direkt bakom båten. 
I med farsan i båten som chaffis och ut med paravanspö och ytterligare ett spö samt pappas 
spö. Nu var det bara att vänta på storöringen..... 
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Och vänta det fick vi fan göra, några små nafsningar i våra sabla Rapala-vobbler var allt som 
sjön kunde prestera under 3 jävla dagar. FY FAN vad öl det gick för att hålla koll på nerverna. 
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2007-07-26 - Mörtmete! 

2007Skapad av Robert F 2007-07-28 00:34:54 

Vad har det nu blivit av mig kanske nån undrar? 

Lugn, det är inget allvarligt. Jag och Jonas har bara varit nere vid Öbacka och provat meta lite 
större mört som jag skulle ha som agn till hösten och vintern. 

Summa för sommarkvällen är följande: 

- Ca. 10 fina mörtar i frysen 
- Ca. 250 gram blysänken på botten av Umeälven 

 

Nu är fiskeprylarna undanstuvade inför resan till Kiruna och jakten på storöringen. 
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2007-07-23 - Badutflykt 

2007Skapad av Robert F 2007-07-23 21:51:19 

Då var det dags för en badutflykt med familjen och helt oblygt så packade jag ner lite 
fiskeprylar när ingen kollade på. 
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Vi körde båten(tvålkoppen) hela vägen från Gimonäs ner till Risön vilket tog en bra stund 
med alla fartbegränsade zoner överallt. Där blev det lite snabbt badande då stranden var 
väldigt stenig. 

Linn var då iaf. lycklig på vägen ner för efter Rinneln så gick det en jätteflock med kossor. 
Eller nu var de ju egentligen tjurar men det struntade ju hon i, de låter ju iaf. likadant. 

 

På vägen tillbaka så lyckades jag iaf. fånga en liten slipsgädda framför ögonen på Linn och 
hon verkade ganska intresserad. 
Även en liten abborre kom upp med då hade hon redan somnat.... 
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2007-07-19 - Formsvacka.... 

2007Skapad av Robert F 2007-07-20 12:04:05 

Nu är det riktigt illa, värsta formsvackan på fisket. Tur att det är sommar och ett tag tills 

gäddfisket börjar komma igång iaf.  

Kvällens pass på Luleälven gav ett ett litet gäddhugg vid båten samt en Id(!) på ca. 1,5 kg som 
högg på min gäddjigg. 
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Nu har jag även kört båten hela vägen från Avan upp till Boden och lärt mig den så något har 
ju kvällen mynnat ut i. 

Nu börjar jag längta till Öring-fisket i Kiruna, det gröna guldet får vila ett tag. 
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2007-07-16 - Luleälven, men va faaan? 

2007Skapad av Robert F 2007-07-17 10:21:41 

Puttade i båten vid 18-tiden och skulle transportera mig några kilometer uppströms från Avan 

i jakten på det gröna guldet, men återigen så blev guldet till sand.  

Jag hade fått tips om några riktigt heta gäddsträckor där det nyligen tagits iaf. en gädda över 
10 och flera andra stora. Men som vanligt när jag dyker upp så är varenda fisk som bortblåst. 
Jag körde trolling i någon timme och provade att slå upp över grundkanterna men det gav mig 
bara något enstaka grässtå på mina vobblers. Sen provade jag jigga och på 3 kast så fick min 
draglåda lätta på sig 250 gram, då åkte jag vidare. 

Som den sanna snipjägaren man är så blev jag ju tvungen att prova om älven var helt fisktom. 
Ja, förutom de laxar som var uppe i ytan och vakade då förstås. På med ett Relax 
shadjiggsvassdrag och andra kastet gav mig iaf. en glimt om att det finns både större och 
mindre gäddor i älven. En liten kilosfisk nöp mitt drag men det som var intressant var att 
gäddan hade kraftiga bitmärken rakt över kroppen av en gädda i betydligt grövre kaliber. 
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Nåja, jag stannade där ett tag och kastade men den gäddan var då inte i närheten, det enda jag 
hade på var ytterligare ett antal smågäddor och en del abborrar som var och ryckte i grejjorna. 
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2007-07-14 - Norrland....he e som eljest! 

2007Skapad av Robert F 2007-07-15 20:51:57 

 

Då var man tillbaka på hemmaplan igen och det märks ju direkt......vad ska man med fiskespö 
till? 

Dagens mål var att försöka fånga mitt livs första gös, det gick dock åt pipan med det försöket 
även om vi hade med alla saker man kan tänkas ha. 
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Sjön låg som en spegel hela dagen nästan, några vindpustar från olika håll dog snabbt ut. Ett 
helt kompani med smågäddor, pyttegäddor och ännu mindre gäddor bärgades. Plus att den 
rutinerade Emil gnetade upp 2 st gösar som var duktigt små, dom fick dock gå tillbaka efter 
någon bild. 

 

Undrar om gösen är så korkad och tom i bollen att det är himlen och horisonten på andra 

sidan som syns igenom ögat?  
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2007-07-11 - Ny utrustning...igen... 

2007Skapad av Robert F 2007-07-12 11:26:59 

Postis kom och knackade på dörren och levererade min nya fina Daiwa-haspel från Malaysia, 
en Team Daiwa Advantage 2500. Den tillsammans med det nya spöt jag köpte under 
gårdagen i Övik, ett Shimano SpeedMaster 240M 10-30 gram, kommer att bli min nya lättare 
utrustning. 

Som vanligt så kunde man ju inte hålla sig i 3 sekunder ens från att fiska så det blev lite 
provkast från pirarna vid båthamnen, och utrustningen känns fin. Så fort den spunna linan är 
infiskad så kommer detta att bli kanon. 

Nästa vecka så skall jag prova dra mig nån gös på utrustningen. 
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2007-07-08 - Glasspinne i Ängerfjärden 

2007Skapad av Robert F 2007-07-09 19:18:43 

Det var ett tag sedan jag och Rödingen var här i april, vattnet är varmare nu än då och 
bävrarna har härjat ännu mer. 

Första semesterveckan inleds som beräknat med 10 plusgrader och regn, perfekt väder för att 
inte ligga på stranden utan istället fiska lite gädda. 

Vattennivån var ruggigt låg men det var ju värt ett försök iaf. 

Först provade jag ett vanligt långkastande skeddrag men det gav inget, då var det dags för att 
finkamma sjögräset. 
På med ett vassdrag och träska omkring lite bland vegetationen, det gav på första kastet en 
liten kilosgädda och sen efter en stund på exakt samma ställe en allvarligt undernärd gädda på 
3,6. Med den längden och den skallen borde den lätt kunnat väga en bit över 5 kilo iaf. 
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Grym glasspinnevarning! 
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2007-07-03 - Ytfiske i Umeälven 

2007Skapad av Robert F 2007-07-03 23:17:18 

Då var man på plats i sin gamla båt igen, fylld av förhoppningar om kilosborrar på löpande 
band. Detta grusades dock fort av att motorn jäklades, igen..... Detta avhjälptes dock fort när 
det visade sig att ankaret låg över soppaslangen och skapade en viss blockering.... 

oooppppssss  

Nåja, ett problem löst och då återstod ytterligare ett problem. Var fasen finns abborrarna????? 

 
Där vi förra året hittade massor av dem så finns det inte ens en liten fiskstjärt att finna. 

Efter en del sökande och trollande med resultatet att Stefan hade ett napp och tappade den så 
var det den enda borre-kontakten vi hade. 

Den andra delen i planen var att försöka hitta av nån gädda med popper och det gick betydligt 
bättre, första ankringen gav hugg nästan direkt men tyvärr så klingade huggperioden av rätt 
fort. 
Kvällen slutade med att Göran fick mest och störst, jag fick näst störst och minst samt att 
Stefan fick minst och näst mest. Gokväll! 
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2007-06-30 - Lapland Fishing Festival Dag II 

2007Skapad av Robert F 2007-07-01 20:10:04 

Bakis som en klubbad bäver gav man sig ut för det andra passet i tävlingen, och nu måste det 
väl ändå bannemig bli nån gädda till mig också. 

Dagens pass var i en annan del av sjön Rusträsket och nu hittade även jag av lite gädda, första 
var fångad på mindre än 5 kast tror jag. 
Utöver denna så lyckades jag fånga ytterligare en gädda och hade kontakt med 5-6 st till tror 
jag. Hade jag inte varit så bakis så kanske mothugget suttit i rätt tid och placeringen kunnat bli 
bättre. Eller inte.... 

Bättre lycka nästa gång, eller också inte..... 
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2007-06-29 - Lapland Fishing Festival Dag I 

2007Skapad av Robert F 2007-07-01 20:06:28 

Då var man äntligen superladdad inför tävlingen, 100-tals fiskedrag var medtagna även om 
man visste att högst 5 olika skulle komma att användas. 

 

Båtarna lastades snabbt upp med 2 fiskare i varje. Språkkunskaperna hos våra utländska 
kollegor var ytterst tveksam, så var även smaken på den rumänska drycken palinka som vi 

blev bjudna på under kvällen.  
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Här sprider alla båtar ut sig i jakten på det gröna guldet, och här stämde verkligen uttrycket 
grönt guld för mycket grönt guld kunde ge en hel hög med pappersguld efter tävlingen. 

Jag själv lät mig inte besväras utav påtryckningar utan följde min inslagna väg med BOM-
pass..... 
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2007-06-25 - Men va faaaan..... 

2007Skapad av Robert F 2007-06-26 08:59:17 

Formsvacka nu??? 4 dagar innan Lapland Fishing Festival...... 

3 BOM-pass på raken, inte ens en liten gurka har man fått se i änden av sin lina. 

Jag och g0wdn tog ett snabbt kvällspass till Kont N och han hade fått 2 smågurkor innan jag 
kom dit, efter detta så fick vi ingenting. 
Han kastade bort ett Jerkbait för 325:- + 100:- för en tafs och jag hittade ett ABU Salar 15 gr 
skeddrag för 42:-. Bra affär.... 

Nu är det nog banne mig dags för en ny hobby! 
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2007-06-23 - Familjetur på Ängersjön 

2007Skapad av Robert F 2007-06-24 00:19:48 

Midsommardagen....då borde man väl vara bakis? Men eftersom jag är en sån redig kille så 
drack jag inte en droppe igår vilket gjorde att jag kunde köra bilen och båten ner till 
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Ängersjön för en båttur med familjen. Jag har för övrigt alltid varit en redig kille som oftast 

sagt NEJ till Kung Alkohol.  

Medans g0wdn sitter hemma med frun och 10 minuter mellan värkarna så var mitt mål att 
hedra dem genom att trollingfiska upp en 10+ gädda och jag hade i vanlig ordning med mig 
minst 40 kg prylar varav jag använde kanske 2 kg. Paravanerna m.m. kom aldrig fram och de 
flesta spöna blev inte ens testade. 

Efter några trollingrepor, i vanlig ordning resultatlösa, närmast E4 så ankrade vi för lite lunch 
och sedan körde vi mot de inre delarna av sjön. 

 

På vägen dit så såg vi den enda gäddan vi fick se under hela dagen. Det var en saxad och 
uppjäst gädda som låg och flöt med magen i vädret och luktade sådär surmysigt som bara en 
rutten fisk kan göra. 

 



Uppskattningsvis så var nog gäddan på en 6-7 kg när den levde. Saxlinan hängde ur munnen 
och GIVETVIS så trasslade den in sig i propellern så jag fick hänga där i godoften och klippa 

linor etc.  

Fisket gick vidare inne i sjön och Linn somnade sittande på knä i båten, Ann-Louise fick 
lägga ner henne i den gamla barnstolen som vi hade med i båten. Efter att hon fått en filt över 
huvudet till skydd för solen så sov hon i över en timme. 

 

Hur mycket pappa än nötte med olika drag så blev familjen inte så inspirerade av detta. 

Nu är goda råd dyra! Om en vecka så skall jag vara med i Lapland Fishing Festival uppe i 
Lycksele och min formtoppning har gått åt pipan. 2 BOM-pass på raken bådar inte gott, hur 
skall man nu kunna försvara den Svenska fanan mot Rumäner, Lettländare och Tjecker. 

UPPRYCKNING!  

http://www.laplandfishing.com/ 
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2007-06-21 - Skeppsvik, the final Frontier? 

2007Skapad av Robert F 2007-06-24 00:02:37 

Efter ett gäddfiske som inte liknat något alls de senaste veckorna så behöver man ju lite friskt 
blod i ådrorna, och det finns ju inget som piggar upp som ett nytt fiskeställe. 

http://www.laplandfishing.com/
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?NewComment&post=29#comment
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Share
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&post=28
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&category=27
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&user=1


Skeppsvik har man ju hört en del bra om, tyvärr så har det väl fiskats hårt med saxar de 
senaste åren men enligt rapporter så skall det fortfarande finnas en och annan stor pjäs kvar i 
vattnet. 

Sjösättningen av båten gick hyffsat bra, resten av turen gick dåligt. 

 

Det fanns tyvärr ingen anledning till att ta fler bilder än denna, detta var ungefär det mest 
intressanta som hände under hela turen. 

g0wdn tog en gädda på 2-3 kg och Rödingen tog en premiärgädda på sitt Wolfcreek-jerkbait 
för 325:-. Den vägde säkert 5 hg, väl spenderade 325 pix...... 
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2007-06-19 - Donde esta es un....gädda? 

2007Skapad av Robert F 2007-06-20 08:38:35 

Vad har hänt med gäddorna i älven? Förra året fångade vi ju plenty nästan överallt. 

Jag och Markus började vårt fiske genom att trolla efter Ön vid Maxi och fick ett dubbelhugg 
nästan vid reningsverket, största var på kanske 3 kg. 

Vi fortsatte sedan vid Öbacka där det fortfarande var strömt, väldigt strömt. Vi fick ankra på 
grundkanten för att kunna fiska och min Gul-Orange Bulldawg levererade igen, den kan man 
lita på. 
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Nu är den dock så trasig att jag ikväll skall ta fram blåslampan och smälta ihop den lite, 
pikesén har strimlat den rätt rejält. 

 

 

En lagom 3-kilos pike. 

Efter detta så blev det en lite större, en kort men kraftig gädda i 5 kilos klassen. 



 

Jag fångade en gädda en dag men gäddan gled ur näven..... 

 

.....men lika glad för det är jag, för gäddan satt ju kvar på Bullen. 

Nere mot Österfjärden var det fortfarande helt dött, inte ett liv vid vågbrytaren där vi annars 
brukar få en massa gädda. Ingen abborre heller för den delen. 



Årets första popper-gädda kom upp iaf, nere på storgrundet så fick Markus en liten slips på en 
popper han lånat av mig. 

Jag hittade idag ytterligare en livboj som kom flytande förbi, denna var i mycket bättre skick 
än den förra jag hittade. 

Nu är 5+ Pike Counten för 2007 uppe i 8 st. 
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2007-06-16 - Förbannelsen är bruten! 

2007Skapad av Robert F 2007-06-17 13:25:04 

Äntligen! 5+ gädda för mig också, har inte fått någon på över en månad. 

Denna gången var det Umeälven som gällde och vi började fiska vid Öbacka efter en 
misslyckad trollingrepa vid Ön.  
Det var strömt som tusan även om vattennivån inte var så hög, vi fick ankra på grundkanten 
för att kunna fiska bra. 

Jag körde med min gäddfavorit Bulldawg som brukar leverera när jag har det som svårast, och 
den kan man lita på. 

 

2 st 5+ gäddor lyckades den plocka åt mig på en halvtimme, det kändes skönt.... 
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Ett problem med Bulldawgs är att eftersom de är så mjuka och smaskiga så brukar gäddorna 
gluffsa i sig dem rätt rejält, som synes på bilden nedan så kan det bli problem ibland. 

 

Men det slutade bra denna gången iaf, det enda blodflödet var från mina fingrar som vanligt. 

Vi provade efter detta längre ner i Österfjärden men det var resultatlöst, ingen abborre och 
ingen gädda. På storgrynnan så provade vi med poppers efter gädda och hade 2 påslag men på 
över en timmes fiske så är det ganska kasst. 

Efter att under kvällen ha sett 2 bävrar och blivit bitna av 1000 mygg under den sista timmen 
så trollade vi oss uppåt i kylan och dimman. 



 

På trolling under väågen upp så lyckades jag med min Rapala Magnum Firetiger ta ytterligare 
en 3 kilos gädda, totalt under kvällen så blev det iaf. 5 gäddor över 3 kg. 

Sen så hittade jag en obligatorisk fotboll som kom ner efter älven, jag börjar ha en samling 
hemma nu. Utöver detta så blev det även en livboj som flutit iland på en ö, den tänkte jag ta 
upp till stugan i Kiruna. Typisk bra att ha grej. 

Rubbade-Robert 5+ pike-count för året är nu uppe i 7 st! 
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2007-06-14 - Tillbaka på banan 

2007Skapad av Robert F 2007-06-15 08:44:15 

Då var man tillbaka på banan igen, båtmotorn är fixad och oljetråget på bilen svetsat. Bara att 
sätta igång och håva in storgäddor i båten igen då eller? 

Jag, Rödingen och g0wdn var tillbaka på Åsjön igen och denna gången gick det mycket 
lättare då jag hittat en riktig ramp direkt ner i sjön istället för att måsta träska upp för Ån från 
E4án. 

I vanlig ordning inledde vi starkt med att g0wdn tog en gädda på 7,2 kg oh 107 cm, precis 
samma gädda som Rödingen tog för ett par veckor sedan. Dock så hade den magrat av sig 3 
hg. Detta var på samma ställe där han fick gäddan sist. 
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Men sen tog det sin vanliga vändning, snipkalaset.......... Gurka på gurka kunde snabbt håvas 
in, dock inte i en sån stor omfattning som det borde kunna bli i en sjö som denna.  

Till slut fick jag själv en 4 kilos på trolling. 

 
 



Efter vårt lyckade ismete här i vintras med åtskilliga gäddor över 4 kg så kan man ju undra 
vart de tagit vägen. Svaret måste vara något annanstans, förmodligen så har de vandrat ut i 
havet efter att de haft sin älskog klar. 

En annan sak som slog mig i sjön är att man alltid brukar se massor av småfisk som är uppe i 
ytan och äter när man är inne på grunt vatten. Här vart det knappt nån småfisk alls. 
Förmodligen så är gäddorna i denna sjön undernärda och sjön är allmänt näringsfattig. Då är 
det ju inte så konstigt att gäddorna flyr sin kos så snabbt de kan. 

Ett intressant väderfenomen höll på att drabba oss på sjön, ute över havet tornade det raskt 
upp sig en massa illavarslande moln så vi trodde att vi skulle bli dränkta av regn och 10 
miljoner blixtar innan vi hann hem, dock så blev det inte så då molnen höll sig över havet. 

 

 

Och när man samtidigt hör att det fångats en gädda på 10,5 i Umeälven på ett ställe där jag 
spenderat väldigt många timmar förut så börjar man ju bara fundera på om man skall lägga ut 
alla sina fiskesaker på Tradera. 

Det blir iaf. ingen fler båttur till denna sjön, ismete is the SHIT in this pöl! 
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2007-06-09 - Back to basics 
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2007Skapad av Robert F 2007-06-09 23:23:45 

Hmmm.....tillbaka på den plats där jag i min ungdom präglades till att bli en riktig gädd-
junkie. Hertsöfjärden utanför Stålverket i Luleå. 
På denna plats spenderades under grundskolan åtskilliga dagar, helger och även ibland nätter 
under vilda orgier i köttfiske efter gädda. C&R hade man ju inte riktigt anammat på den tiden. 

Först provade jag att köra ner efter en väg jag inte varit på sedan jag kanske var 13 år, den 
hade blivit rejält mycket sämre sedan dess, tur att man hade 4x4 på bilen för jag åkte sidledes 
ibland i leran. Det blev till att kryssa mellan stubbar och stenar. 
När jag så väl kom fram och steg ur bilen så blev jag attackerad av en myggsvärm som var 
den största jag sett sedan en fjällvandring då jag var 12 år. Jag fick sila luften mellan tänderna 
för att inte kvävas. Och som en ren händelse så fick jag inte heller något fisk på detta stället, 
jag misstänker starkt att gäddorna gått över till en diet på enbart mygg.  

Red. anm. Denna dåliga väg visade sig förmodligen ha slagit en spricka i mitt oljetråg även 

om jag inte ens märkte av att något tog i! Satanshelvetesjävlaskit! 

Efter detta så provade jag det vanliga stället vid bron som byggdes när det klassiska "Stålverk 
80" var under planering, det blev ju dock inget av detta bygge men det är en fin bro iaf. 

 

Efter att ha provat både det ena och det andra beten och inte haft kontakt med annat än 
småfisk så fick jag tillslut iaf. en liten gädda som jag gav till en utlänning som tydligen tog 
hem det som mat, han frågade om han kunde få den och de äckliga fiskarna på detta ställe är 
då inget som kommer i närheten av vare sig min, min familj eller ens mina katters magar. 

Yuck.....  
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Jag har nu upptäckt en skum sak med mitt Savagear MP Predator 9 fot 40-100 gram. För det 
första så skulle jag nog klassa spöt som 20-70 gram kanske, och sen så kastar jag längre om 
jag sätter på en spinnare på kanske 15 gram än var jag gör med ett strömlinjeformat skeddrag 
på 35 gram. Konstig aktion i det spöt. 
Jiggar på 110 gram har jag kastat men då flexar spöt rejält. 
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2007-06-08 - Björnmums 

2007Skapad av Robert F 2007-06-08 20:52:59 

Dagens mål var en familjetur till kompisarnas stuga utanför Boden, givetvis så gömde jag 
undan fiskesaker i halva bagageutrymmet "utifall att". Och som av en ren händelse så tänkte 

svågern likadant.  

På vägen till stugan så stannade vi några kilometer innan vid en åtelplats de hade för räv, men 
den sista tiden har platsen besökts av några betydligt lurvigare krabater. Nämligen en björn 
med ungar. Massor av fotspår och klösmärken i träden där björnungarna klättrat omkring, 
fränt! 

I sjön vid svågerns stuga så finns det ofantliga mänger smågädda och för att decimera det 
beståndet lite så tar han nu upp alla gurkor under ca. 1,5 kg. Dessa slänger man i en back som 
man slänger in i bagaget och transporterar(nykter förstås) upp till björnarnas matplats. 

Då dagens väder inte var något väder att jaga efter storgädda samt att vi endast skulle vara ute 
i båten en dryg timme så satsade vi på att fiska av några vassar närmast stugan i jakt på mer 
björnmums. 
Vädret var nästan för fint för smågäddorna t.o.m. men vår(iaf. min) otroliga rutin av att fånga 

JUST bara smågäddor gjorde att vi fick upp ett drygt 10-tal i båten iaf.  
Ytterligare en hel hög med bommade bugg och avklivningar nära båten.  

Vi blev tvungna att åka vidare men svågern med följe skulle fortsätta dra småpikes hela 
kvällen för att göda upp björnarna till ena riktiga mördarmaskiner med smak för det gröna 

guldet.  
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2007-06-07 - På dom igen! 

2007Skapad av Robert F 2007-06-08 10:28:47 

Efersom man helt saknar karaktär och självbehärskning när det kommer till fiske så kunde 
man inte hålla sig i skinnet igår kväll heller. 

Ytterligare en kortare tur med kompisens Ryds 510 Gti. 

Först några mindre abborrar i gårdagens vik, sedan åkte vi igenom en smal kanal ut mot havet 
men det var så igenvuxet att vi vände. 

Vi provade en ny vik som jag såg på nationaldagen, utifrån såg den grund ut men det var bra 
djup i mitten. 

Här kastade vi lite mot vasskanterna och jag hade en följare ändå fram till båten. Det var en 
loj gädda på uppskattningsvis 4-6 kg nånting, den såg ganska lång ut. Men även med ett 
skeddrag apterat med en gul jigg fick den inte intresserad så det var nog helt enkelt inte tänkt 
att det skulle bli hon och jag ikväll. 
Det blev tillslut några mindre gäddhugg och en liten upp i båten. 
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Efter att kompisen gått och lagt sig för att orka med morgondagens arbete så åkte jag vidare. 
Men jag hade ju fortfarande lite fiskesug kvar, ganska mycket faktiskt om jag skall vara ärlig.  

Jag stannade vid dammen i Bensbyn och tog 10 snabba kast vilket resulterade i en gädda på 
kanske strax under 3 kg nånting. 

Slut för denna gång, klockan var redan över midnatt. 
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2007-06-06 - Nationaldagsfiske 

2007Skapad av Robert F 2007-06-07 19:18:05 

Nu på plats i Luleå så planerade jag och Barbapappa in att sjösätta hans Ryds 510 GTi som 
han just fått tillbaka från leverantören. Fisket skulle förläggas i Furufjärden utanför Persön i 
Luleå. 

Då vi tänkte sjösätta på en jordramp så valde vi min bil med 4x4 istället för kompisens 
diesellokomotiv med bakhjulsdrift. 

Som vanligt för mig de sista turerna så brukar det ju alltid gå åt pipsvängen..... 

Ett av stagen på båttrailern gick av under transporten ner till rampen. Inte så mycket att göra 
åt det på grusvägarna så vi sket i det och guppade vidare. Efter att ha rensat rampen från 
diverse hästblajjor och stenar så backade jag ner hela ekipaget i vattnet och det gick bra. 
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Fisket förflöt så att jag provade kasta på några ställen efter gädda, kompisen pimplade i sig 
några öl, lånade en liten Storm-jigg av mig och fångade direkt en abborre på dryga halvkilot 
kanske. 
Efter detta så kastade vi mest efter abborre på stället och fick några fler mindre rackare. 

Nu tänkte vi oss ut till sågen i Örarna men på vägen dit passade vi på att köra fast kompisens 
båt på ett grund, motorn hann vi trimma upp och grundet var bara sand så polaren fick hoppa i 
och putta oss ur dyngan. 

Ett litet gäddhugg på vägen hem blev det, men den klev av i vanlig ordning. 

Bättre lycka nästa liv? 
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2007-06-04 - Det blir bara sämre med åren.... 

2007Skapad av Robert F 2007-06-05 08:23:00 

....båtmotoråren alltså. 

Efter att jag och Stefan tagit oss en tur nere vid Österfjärden i Umeälven i jakt på det gröna 
guldet, som nu verkar ha börjat gå ut på djupet igen, så började båtmotorfanstyget att härja 
igen. Satansperkelesjävlaskit! 

Vi tar det halvroliga först: 

På andra kastet fick jag en gädda på min stoooora mörtjigg och tänkte att detta blir ju bra, sen 
fick vi några till på runt 2 kg. Jag tappade en i mitten av älven på minst 6 meters djup som 
kändes lite finare, även den på samma jigg. 

Sen det tråkiga: 

Vi tänkte oss in förbi Lilltuvan för att se om nån större gädda stod kvar där inne på lite 
grundare vatten. Men när vi körde lugnt in i kanalen så började motorn dö på låga varv. Den 
gick att starta med choke men dog så fort man sänkte varven. 
Tillslut så lyckades jag hålla igång den på högsta varv med friläget i kanske 30 sek och sen 
sänkte jag varven lite och smällde i växeln. Det blev full fart upp till båthamnen där jag 
lämnade båtfan på släpet i väntan på bättre tider. 

Felsökningsschema: 

1. Göra ren förgasaren samt byta bränslefilter. Detta gjordes förra sommaren så det borde inte 
vara något problem. 

2. Oil Injection-matningen. Det kan tänkas att motorn börjat få för mycket olja på låga varv 
och inte kan förbränna skiten. Isf. så blir det mest troligt att slänga alla sådana delar och 
plugga motorn samt börja blanda oljan i soppan istället. 

http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?NewComment&post=21#comment
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Share
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&post=20
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&category=27
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&user=1


Detta kan dock bli lite skumt för som jag förstått det så får motorn mindre olja i % på låga 
varv. Jag måste ta ett litet snack med nån båtmicklare så får vi se vad lösningen blir. 

Alltid är det nått skit! 
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2007-06-03 - Snipkungen vs. Storrödingen 

2007Skapad av Robert F 2007-06-03 22:51:47 

Då var vi tillbaka i den sjö där vi hade lyckat ismete efter gädda i våras, full av förhoppning 
och laddade med diverse gäddgodis samt en karta över möjliga ställen att putta ner min gula 
trimmade tvålkopp. 

Väckarklockan ringde lite käckt vid 03:45, bara en fullt normal människa utan fiskesug hade 
klarat av att somna om. Jag är inte särskilt normal så jag skuttade upp pigg som en lärka, eller 
jag blev iaf. pigg efter att ha hällt i mig 2 st Red Bull. 
Rödingen a.k.a Magnus hämtades upp klockan 5:00 och färden styrdes norrut. Några km 
innan Sävar så fick vi nästan stanna och ringa Polisen, men en annan bilist hann före. En 
älgko med avbrutet framben hoppade omkring innanför viltstängslet. Det såg inte så trevligt 
ut men då det närmsta vapen vi hade var ett jerkbait på 175 gram så vi kände att vi inte kunde 
tillföra situationen så mycket, vi tuffade därför vidare. 

Det första sjösättningsstället var helt omöjligt, vi hade behövt en markfrigång som en 
Hummer för att ta oss ner och tyvärr äger jag ingen Hummer. 
Den andra vägen hade någon vänlig själ tippat av ett helt vedlass på, alltså gick inte detta 
heller. 
Då var det slut på planerade ramper, dags för lite improvisation... 

 

Vi lyckades hitta en nästan obefintlig väg från en parkeringsplats vid E4án. Det enda 
problemet här var att vi inte kom ner till vattennivån med släpet, inte ens i närheten.  
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Vi fick dra båten och putta den nedåt för lerslänten, detta gick utan missöden. Att det skulle 
bli mycket jobbigare på vägen upp var inget som vi oroade oss för då. 

 

En lätt packning för 2 personer baxades ner i båten, man skall inte överdriva sin packning för 
en dags fiske. 

Efter att ha dragit båten över 3 forsnackar och kört på nån slumpmässig sten så var vi äntligen 
uppe vid sjön bara 3,5 timme efter att jag klivit upp. 

Dagens fiske var planerat till att flötmeta med deadbait, både mört och strömming, samt att 
kasta med jerkbaits samt att i nödfall vassrunka lite med Minnowspoons. 

Det började oroväckande bra med att en större gädda tog min flötmetade mört och mumsade 
lite på den. När jag gjorde mothugg kände jag att det var en stor fisk, men det kräket spottade 
ut min smarriga mört. Den mörten blev sig aldrig lik. 

Efter detta hände det inte så mycket på väldigt länge. Ändå tills att jag efter 3 ankringar 
kastade in en Minnowspoon i vassen och fick en pike direkt. Dagens näst största faktiskt, 
säkert 2,5 kg. 
Efter detta gick fisket i vassrunkningens tecken, långa kast in mellan gräs och tuva vilket 
tillslut resulterade i en fin gurka för Rödingen. 



 

Gäddan var en riktig kämpe på 7,5 kg och 107 cm, nytt personligt för Rödingen. 

 



 

 

För att trumfa detta så tog Snipkungen himself, jag alltså, till ett tjuvknep och tänkte att om 
jag bara kan få slipsar med mina beten så borde kanske en slips kunna ge mig något större. 



 

Även detta visade sig vara en felsatsning från min sida. 
Jag fick helt enkelt fortsätta att dra mina snipor. 

 

Det var allt folks! Eller inte riktigt. 

Upptagningen av båten hade vi ju glömt..... 

Efter att ha kört forsränning på några ställen och definitivt skrapat undersidan av båten ren 
från allt som kan tänkas finnas där så var man ju nere vid rampen igen. 



 

Men för att inte stressa upp mitt eller Rödingens hjärta igen så hoppar vi över detta. Det är 
helt enkelt en för jobbig episod i våra liv som vi helst inte vill tala om. Tårarna kommer så 
fort tillbaka..... 
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2007-05-30 - På sämringsvägen 

2007Skapad av Robert F 2007-05-31 22:18:23 

Ytterligare ett pass som inte blev vad man hade tänkt. 

SNIPOR! Över 10 gäddor i båten och säkert en av dem var över kilot. 

Rödingen drog till med "Catch of the Day"! 

 

En ryckfiskad brax på drygt 2 kg, knottrig som ett sandpapper på skallen. 

Nu på söndag så M-Å-S-T-E det bli uppryckning! 
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2007-05-24 - På bättringsvägen.... 

2007Skapad av Robert F 2007-05-24 23:32:41 

Efter 2 misslyckade pass så var det dags att försöka gaska upp sig lite, gäddorna borde ju ha 
lekt klart så att man äntligen kunde få lite gung i spöt. 
Men icke, gäddorna leker fortfarande.... 

Dagens(kvällens) pass förlade vi i Täftefjärden, första gången jag sjösatt båten där och det 
gick bra. Resten av kvällen gick dåligt. 

 

Men ser man på, en slips!  
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Rödingen hann inte käka middag innan vi for iväg så han fick ta vad han hittade. 

Vi kajkade fjärden runt och fick bara slipsar som lekt klart, runt i vassen var det fullt liv på 
lekgäddorna. 
Men när vi så givit upp och åkte mot rampen så slängde g0wdn ihop spinnspöt och tog ett 
snabbt kast tvärs över från rampen, 20 meter från vi satte i båten.  
Och detta är resultatet..... 

 

5,1 kg och iaf. en fin gädda under kvällen. 

Men om en sådär 4-6 veckor när gäddorna (förhoppningsvis) lekt klart så kanske vi kan få ett 
vettigt pass. Man börjar bli lite less på gäddlek nu kan man lugnt säga.... 
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2007-05-20 - Grymt fiskepass 

2007Skapad av Robert F 2007-05-20 23:42:58 
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Dagens pass med Cpt. Lovestar var riktigt grymt!  

Det var bara synd att jag glömde både kameran och vågen för den största gäddan av de 2 vi 
fick vägde säkert en bra bit över 5 hg. 

Det är GRYMT att behöva åka 12 mil ToR för ett sånt fiske! 
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2007-05-17 - BOM-pass 

2007Skapad av Robert F 2007-05-17 23:48:23 

Hur otroligt det än låter så leker gäddjävlarna fortfarande i umeälven, leken runt Umeå har 
hållt på i över 1 månad nu. 

Min båtmotor är fortfarande på lagning så det blev elmotor idag istället, vi sjösatte vid Tuvan 
så det blev fiske runt området där. Vi hade något enstaka hugg men inte en fisk i båten. 
Pinsamt..... 

Snart måste väl leken vara över så att man kan få lite spöböj igen? 
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2007-05-13 - Nya vatten, nya möjligheter 

2007Skapad av Robert F 2007-05-14 10:32:27 

Då var det återigen dags för ett nytt vatten och vad detta för med sig i nya oanade möjligheter. 
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Vi trodde att gäddleken nu borde varit över då det var över 12 grader i ytvattnet när vi kom på 
plats, men där hade vi fel. Gäddan lekte fortfarande i några vikar och var inte alls i taget. 
Många kontakter hade vi med gäddor som bara var framme och puffade i våra jerkbaits. 

Min egen båtmotor är fortfarande på lagning så jag hade fått låna en elmotor och det var skönt 
att puffa omkring på vattnet helt ljudlöst. Ingen större fart men riktigt gemytligt var det. 

Men nu var det ju inte båtåkande vi var ute för, det var ju faktiskt för: 

 

Under de första timmarna lyckades jag få upp en ynka gädda på min Hellhound, g0wdn fick 2 
st mindre i min båt. I den andra båten hittade de en vik där gäddan lekte och där fick de en 
bunt smågäddor + en hona på 6 kg. 

Jag kom dock igen i slutet av dagen och lyckades turligt nog lobba ut mitt flötmete agnat med 
mört så att en gädda slukade den nästan direkt på nedslaget. 



 

Med ett vant handgrepp så landar jag gäddan. 

 

Och i vanlig ordning så kom det blod från mina fingrar, undrar varför...??? 



 

Hon sprattlade men jag höll i, och därav att mina fingrar hamnade lite off.... 

Men gäddan var iaf. fin att titta på när jag väl fått ut mina fingrar samt krokar och annat grejs. 
Drygt 6,1 kg vägde hon och den var väldigt kraftig. 

 



 

Och efter detta så händer det....inte så mycket. Men vi kommer att komma tillbaka hit på ett 
par veckor då gäddan borde vara på gång efter leken. 
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2007-05-06 - Äntligen! Gädd-PB! 

2007Skapad av Robert F 2007-05-06 23:16:32 

Äntligen så var det då dags, efter flera års gnetande och fiskande så lyckades jag äntligen slå 
mitt personliga rekord på gädda. 8,3 kg och 100 cm.  
Gäddan höll på att leka men jag lyckades reta upp den så att den tillslut högg på min Squirrely 
Burt i ren psykos. 
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Jonas nötte på med flugspöt och fångade några stycken gäddor, största nedan på 3-4 kg. 
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2007-05-05 - Tråkig vaktnatt på Gimonäs Båtklubb 

2007Skapad av Robert F 2007-05-06 23:07:56 

I vanlig ordning så måste jag gå en vaktnatt på båtklubben och det är alltid tråkig, extra tråkigt 
på våren när det inte händer ett skit på området. 

Några kast med fiskespöt från pirarna brukar ju iaf. få några minuter att gå, men det resulterar 
inte i någon fisk.... 
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2007-04-28 - Jakten på storgäddan går vidare 

2007Skapad av Robert F 2007-04-28 20:06:57 

Efter att ha spenderat veckan på att plocka isär båtmotorn, lokalisera gummifnutten som 
tidigare varit en impeller och få ut den från motorskrället så var det efter ihopmontering med 
nya delar äntligen dags för att fortsätta jakten på gammelgäddan. 

Denna gången tog jag med mig Këff för lite gemytligt jerkfiske i vårvärmen. 

Nu börjar det verkligen närma sig lek för vår älskade gädda, vattnet var ca. 6 grader varmt och 
gäddan var inte riktigt på taget. Någon enstaka kort huggperiod stötte vi på. 
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Këff inleder med en liten gädda. 

 

Robert kontrar med en lite större gädda. 



 

Och sedan en ännu större gädda, en klassisk 5:a typ. 

Men där var det även slut med gäddandet, det som tog över var detta: 

 

Id, Id, Id och åter Id som var överallt och lekte överallt. 
Prima gäddmat i 2-kilos förpackning. 
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2007-04-24 - Gäddfiske i Umeälven 

2007Skapad av Robert F 2007-04-24 23:40:48 

Vattnet är fortfarande kallt och vi tänkte prova oss ut på älven en sväng. Det som däremot inte 
var kallt var min båtmotor som gick varm, väldigt varm, PERKELE! 
Impellern verkar ha flugit så nu blir det byte av den, kylningen funkade på riktigt låga varv så 
vi tog oss hem på 1,5 timmar, en aning less och pissnödig var man då. När vi väl kom i land 
så tror jag inte att jag pissat så mycket sedan jag drack 2 sexpack folkisar i nian. 
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Nåväl, åter till fisket. I vanlig ordning så dominerar king-Robert över inte-så-king-Stefan och 
denna gången piskade jag honom med 9-3 i pikes. Som vanligt så är jerk överlägset Stefans 
puttenuttiga vobblers. 
Vi hittade de första gäddorna riktigt grunt i en lekvik där vattnet var hela 6,2 grader mot ca. 2 
grader för resten av älven. Dock så stod det bara små hanar där inne och vi sökte oss ut på lite 
djupare vatten runt 2 meter och där hittade vi några honor också, eller rättare sagt jag hittade 
några stora honor medan Stefan stod och trasslade med sina tafsar och vobblers. 
Mina 3 största var på ca. 5 - 4 - 3 kg och de var inte lekta ännu, bra ryggbredd och en putmage 
värdig de 1000-tals smågurkor som vilar däri. 

 

En av Stefan väldigt få puttenuttiga gäddor, men positivt är att han törs visa sin manlighet 
med en Rosa vobbler. 

 

4 kilos tagen på min specialjerk "Lord of the Midnight" som Jaraal tillverkat enligt mina 
specifikationer. 



 

En romfylld 5-kilos också tagen på mitt Jaraal-bete. 

 

Lord of the Midnight, tillverkad av Jaraal. 

 



Så fint såg det ut innan vi fick köra båt i 1,5 timmar för att ta oss hem. 
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2007-04-21 - Båten i vattnet! 

2007Skapad av Robert F 2007-04-22 17:16:59 

Ändå sedan slutet av oktober har jag längtat efter denna stund, så båten ändligen får smaka 
vatten igen. Sen är ju förhoppningen att den även skall börja lukta lite gäddslem också. 

Efter en massa bök med att sjösätta då den riktiga rampen fortfarande var överfrusen så blev 
det till att släpa båten över isen en liten bit och sedan putta på den i leran. Nåja, vi var 3 st så 
det gick ganska bra. Sen hade man ju en sån otrolig fiskeångest att man hade dragit båten 
genom skogen om det hade behövts. 

 

J:et & g0wdn i båten, sittandes och njutandes av blå himmel, sol och 10 sekundmeters nordlig 
vind. Brrrrr..... 
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Betet för dagen var en klassiker, Pig Jr. Susp i diverse färger. 

 

Matpaus på stranden sittandes i lä för vinden en stund. En popper + en Hi-Lo Shad hittade jag 
samtidigt. 



 

Dagens största krokodil på 5 kg får syna insidan av båten. Utöver denna så blev det 2 st på 2-3 
kg samt kanske 7-8 st tappade pikes + några följare. 
Siktdjupet var max 20-30 cm och vattnet var nästan halvmetern under det normala. 
Vinden gjorde det svårt att hålla 100% kontakt med betet och många hugg hann man inte få 
till något vettigt mothugg på, eller så var gäddorna bara och puffade i betena. 

Men det har kommit igång iaf!!!!! 
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2007-04-18 - Gäddmete 

2007Skapad av Robert F 2007-04-18 23:22:21 

Äntligen! Första riktigt seriösa gäddpasset med spinnspöna i handen. 

Jag och Rödingen styrde kosan mot en pöl i skogen där planen var att botten samt flötmeta 
upp nån gädda innan leken. Döm av vår förvåning när gäddleken redan var i full gång, även 
Iden lekte för fullt. Vatten kändes inte som mer än 2-3 grader och det flöt fortfarande isflak på 
vattnet. 

Till slut så lyckades jag på "sista kastet" få en gädda på ca. 5 kg att sluka min flötmetade 
mört, jag såg en virvel och lobbade dit mörten och det högg direkt. Den drog iväg med kanske 
30 meter lina innan den stannade så att jag kunde dra åt slirbromsen och kroka den. 
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Rödingen tacklar på lite strömming. Vattnet är högt som tusan som synes på bilden, närmare 
50 cm över normalt. 

 

Här fightar jag min gädda innan jag vadar över strömfåran och landar den. 



 

Och här är min skönhet till gädda, ca. 5 kg och utlekt. Dock ganska ryggbred faktiskt. 

 

På lördag blir det fiske igen, och då ska båten i för första gången under året. 
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2007-04-08 - Andra Jerkpasset 

2007Skapad av Robert F 2007-04-08 13:20:32 

Fortfarande lika kallt och fortfarande inget napp. Men det var iaf. öppet vatten och jag fick 
sjösätta min Pig i Persökanalen. 

Det var -3 grader i luften så fiskelinan såg ut som ett stöpt stearinljus efter några kast. Men 
utrustningen verkar ju fungera iaf. 
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2007-04-07 - Första jerkpasset 

2007Skapad av Robert F 2007-04-07 10:39:13 

Som en påsktradition så brukar jag ta med jerkprylarna till Luleå och där snika mig iväg ett 
tag för att göra årets första "riktiga" fiskepass. Så även detta år. 

Men nu blåste det småspik i luften, var 3-4 minusgrader och hade snöat under natten. 
Fingrarna var bortdomnade efter 5 kast. Det blev inte så mycket mer än detta. 

Träffade på Keldor från Fiskesnack som också dragit sig iväg från familjen en sväng, inte 
heller han hade nån större lycka på sina bottenmeten.  

Som avslutning så tog jag några svan-bilder och åkte sedan hem för att drömma om iaf. lite 
varmare väder och möjlighet att sjösätta min båt om några veckor. 
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2007-04-04 - Ismete 

2007Skapad av Robert F 2007-04-05 21:04:43 

Rödingen skickade ett meddelande om att han inte kunde hålla sig till påskhelgen och istället 
var tvungen att åka ut mitt i veckan och fiska. Nya kalsonger, middag och folkisar på Preem i 
Sävar och sen full gas ut på sjön. 

Sedan i lördags så hade isen på sjön börjat flyta upp och det låg en del vatten ovanpå, men när 
vi högg upp borrhålen så rann allt vatten ner i hålen med en väldans fart.  
Det var väldigt blåsigt så pimpelskryllor och annat lätt hade en tendens att blåsa iväg efter 
isen så att man fick springa efter som en annan struts. 
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Första smällen kom ganska direkt och den höll man på att skita ner sig av. Angeldonet small 
rätt bakom ryggen och det var bara en blindfällning, Doh! i dubbel bemärkelse. 

När vi sedan lugnt satt och smaskade på våra folkisar så small det till igen och detta blev 
resultatet. 3 kilos pike och rena kalsonger, smällen var lite längre bort så kalsongerna klarade 
sig denna gången. 

 

Kvällens största pike stod Lars för, som var kvällens "designated driver" fick inte dricka några 
folkisar med oss andra hårdingar, förmodligen p.g.a alkoholbristen så fick han väga upp detta 
med att ta en på kanske 5 kg. 



 

När den skulle ner igen så ville den tydligen hålla sig kvar ett tag till över ytan och titta på 
min snygga mössa kanske? Jag känner mig iaf. rätt säker på att det är så. 

 

Även jag lyckades tillslut dra upp en gurka, efter att ha varit och lyft lite i mörteländet så 
började pinglan leva om tämligen omgående. Jag trippade dit som en graciös balettdansös: 

 

Smällde i ett mothugg som nästan alla pikes måste ha känt. 



 

Tyvärr så var det inte min efterlängtade stormadam som satt på kroken, det var den vanliga 3-
kilo sorten som jag är rätt bra på. 

 



 

Rödingen och Lars körde hårt med pimpel men lyckades inte få ett enda liv där de satt, jag 
lyckades däremot fånga denna. 

 

Jag kallar mitt verk: "Björnfitta i motljus!" 

Eftersom jag aldrig kan sitta still så rännde jag i vanlig ordning runt och tog några bilder. 



 

 



 

Det var allt för denna gången barn. Fish pike or be square! 
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2007-03-31 - Ismete 

2007Skapad av Robert F 2007-03-31 21:01:17 

Jag(Robert), Rödingen(Magnus), Captain Lovestar(Jonas) samt Hjonsson(Henke) åkte iväg 
för en dust med några förhoppningsvis stora gäddor i en sjö en bit norr om Umeå. 

Resultatet efter en hel lördags fiskande blev 6-7 gäddor mellan 4-6 kg + ett antal mindre, de 
riktigt stora uteblev tyvärr. 
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Rödingen apterat sina angeldon. 

 

Jonas och Henke planerar hur de skall lägga ut sina attiraljer. 



 

Ett jäkla slit innan allt var ute. 

 

Sen var det bara att vänta och vänta och vänta tills.... 



 

Pang! 

 

5,6 kg och 96 cm, en bra början på dagen. 



 

Plums tillbaka i baljan igen. 

 

Henke drar i ett mothugg. 



 

Upp kom den med en jäkla fart. 

 

Jonas med en av de mindre för dagen, riktigt flög upp ur hålet gjorde den. 



 

Undertecknad med nytt PB på Ismete, runt 4,5 vägde den. Rödingen drog en likadan precis 
samtidigt. 

 

Fint dubbelhugg. 



 

Tandläkarskräck? 

 

En liten slipsgädda blir sur på Rödingen och spottar mörten på honom.  
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2007-03-25 - Ismete efter gädda 

2007Skapad av Robert F 2007-03-25 21:40:31 

Med Rödingen och Lars så satte vi iväg för att försöka få oss någon fet gädda.  

 

Lars tog med sin skoter så att vi slapp gå ut till vårt tilltänkta vatten. 

 

Planen med vårt fiske var ju storgädda. Gädda fick vi men bara småpluttar. Något som vi 
däremot fick var abborrar, både små och riktigt stora. 
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Rödingen med dagens största på 1,1 kg. 



 

Rödingen slutkörd efter en kraftig huggrush. Pang, pang, pang, pang lät det i snabb följd. 

 

Jag med årets första gädda, i vanlig ordning så inleder jag med en slips. Nästan alla gäddor 
var i detta format, bara en var runt 3 kg. 



 

 



 

Detta var utrustningen för dagen. Plus mört och stäm i både levande och fryst förpackning. 

 

Abborre är en fisk som man kan fånga många häftiga detaljer från på bild. 
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2007-02-12 - Lakpimpel 

2007Skapad av Robert F 2007-03-24 22:01:28 

Rödingen och g0wdn släpade med mig ut på Sävarån i jakt på marmorerade brunslemmisar. 
Fisket för mig startade segt, jag fick ingen men de slevade upp fisk om vartannat. 

Dock så kom jag igång efter ett tag iaf. 
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Rödingen håller på att lirka upp en lake som inte ville komma igenom 130 mm pimpelhålet. 

 

Jag med en lämplig matlake. 
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2007-02-10 - Abborrpimpel 

2007Skapad av Robert F 2007-03-24 21:56:59 

Abborrpimpel med Rödingen vid Obbolabron i snålblåsten och kylan. Några borrar blev det 
men ingen över halvkilot. Och sen så fick man ju denna krabaten. 
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Robert Fjällborg 

 

robert@fjallfoto.se 
070-5823913 http://www.fjallfoto.se 
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