
Rubbade-Roberts fiskeblogg 

2009-11-28 - Sista turen 

2009Skapad av Robert F 2009-11-29 12:23:37 
Så, enligt väderprognosen så var säsongen från och med imorgon officiellt avslutad. -8 grader 
utlovades kommande natt och nu var det alltså dags att stuva undan fiskeprylarna fram till i 
april någon gång. 
 
Men först skulle dagens fisketur genomföras. Det hade varit lite minusgrader under senaste 
natten också så det var rejält halkigt och havsviken hade börjat skinna sig lite med en tunn 
ishinna på sina ställen. 
 
Det var utlovat 4-5 sekundmeter idag, av detta blev det dock ingenting utan viken låg 
spegelblank mest hela dagen. 
 
Fisket sög hårdare än väntat, jag bommade ett hugg på hela dagen och Marcus fick en gädda 
som säkert var 30 cm lång. 
 
Nä, det blev alltså ingen tioplussare för mig detta året heller. 
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2009-11-22 - Grymt! 

2009Skapad av Robert F 2009-11-22 16:39:42 
Oj, dagens fiskepass var riktigt grymt. 
 
Det är grymt eländigt att stiga upp kl skittidigt på morgonen för att spendera hela dagen i en 
aluminiumkanot med 2 andra fiskare och tillsammans lyckas dra upp hela 5 gäddor med den 
makalösa snittvikten av säkert 5 hg. 
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Whohoooo!!!! 
 
Det enda positiva som kan sägas är att säsongen är overkligt lång, och vi kan nog fortfarande 
fiska nästa helg också. 
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2009-11-17 - Snipjakten går vidare 

2009Skapad av Robert F 2009-11-17 00:22:54 
Hmmm....nu var det vääääldigt sent på säsongen, för något år sedan så var det första isfisket 
redan genomfört vid det här laget. 
 
Härligt med riktigt surväder, upp till 10 m/sek och bara nån tiondel över fryspunkten i vattnet. 
Regn och snöblandat om vartannat. Av någon märklig anledning så var det tydligen bara vi 
som var ute och fiskade denna perfekta dag. 
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Men alla andra var smarta och hade väl räknat ut att vi bara skulle få smågäddor idag. 
 
I halvmörkret inledde jag starkt med att snärta bort min älskade söndertuggade papegoj-
Buster som säkert hade 200 gäddor på sitt samvete vid det här laget. Nåväl, det blir att 
komplettera upp sortimentet på Mieko i vinter. 
 
På med en gäddbuster istället och det gick lika bra det. 
 
Dagens gäddor var dock inget som direkt gjorde en glad, jag fick en över 5 och Marcus 2 st. 
Sedan var det några kring 3-4 men de flesta fiskarna låg från 0,5 till kanske 2 kg idag. Antalet 
var det inget fel på, det blev nog över 80 fiskar i båten trots att vi avbröt fisket redan vid 14-
tiden för att slippa krocka med isflak i mörkret på vägen hem. 
 
Men nu ser väderprognosen för veckan riktigt bra ut! Regn, storm och plusgrader kommer 
med 94,7% säkerhet att göra så att havsvikarna öppnar sig igen och då förstår ju alla läsare 
var jag kommer att tillbringa nästa helg....... 
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2009-11-01 - Lord of the Pike, snipkungens återkomst! 

2009Skapad av Robert F 2009-11-01 19:32:58 
Alla ni som inte trodde på vad jag skrev igår kan sluta läsa nu, ni kommer isf knappast att tro 

på detta heller.  
 
Spänd av förväntan på att vårt favoritställe skulle ha öppnat sin istyngda dörr för oss efter 
nattens måttliga sydliga blåst rullade vi iväg från Tomtebo klockan 6 denna söndag morgon. 
Om möjligt så var jag ännu tröttare idag, orkade inte ordna något mer än 2 burkar Red Bull till 
frukost. 
 
När vi i mörkret rullade ner till vårt tilltänkta ställe för dagen och jag slängde ut en stor sten så 
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sa det inte plums utan Cracka. Satuma Poika! Isen låg fortfarande men det är iaf vatten 
ovanpå den. 
 
Eftersom vi idag var 3 st då Mats från VF Fiskebloggen förstärkt vårt team så drog vi iväg till 
samma ställe som igår med förhoppning om en aning högre snittvikt. 
 
Och bara en stund senare så började vi kasta, och kasta, och kasta, och givetvis dra MASSOR 
av gädda!!!! 
 
Vi kastade åt höger och fick gädda, vänster fick vi massor av gädda och för att inte tala om 
bakom eller framför båten. Pjuh! Snart så värkte både axlar och armar. 
 
Eftersom Marcus igår offrat ett Wolfcreek-bete till gäddorna så ville inte jag vara sämre utan 

skänkte dem min bästa gäddtång. Snyft....  
Jag fick en halvläbbig gädda med ett stort bett över ryggen, inflammerat som tusan. 
 

 
Bläbb! Den fick gå till de sälla jaktmarkerna. Detsamma gällde 2 st 7 hektos abborrar som jag 
och Marcus fick på våra jerkar. Mats ville inte vara sämre och drog en borre på prick kilot på 
en stor jerk. 
 
Dagens gäddsnitt blev nog fördubblat mot gårdagen, kring 2,5-3 kg tror jag det hamnade på 
idag. 
 
Efter gårdagens race med 48-48 så var det ju upp till bevis idag. Jag och Marcus följdes åt 
även idag, Mats hade inte riktigt fått till det och sen så skrämde han iväg de flesta gäddorna 
med sin sura Stampe gigantjerk. 
 
Marcus utgick stundtals skadad och jag kunde dra ifrån och idag så passerades drömgränsen 



50 st gäddor på en dag av mig, totalt 54 st blev det. Whoho! 
 
Dagens total hamnade på 115 st mot gårdagens 96 st. 211 gäddor på 2 dagar i en båt, inte 
dumt alls. 
 
Storleken var också definitivt bättre idag än igår, minst 10 st över 5 kg fångade vi. Jag 
lyckades med 5 st men dock ingen över 6 kg, Marcus och Mats drog tillsammans 3 st över 6 
kg. Största stod Mats för på drygt 6,8 kg. 
 
Värt att notera är att idag hade vi ett dubbelhugg över Simon´s PB, Mats drog en på prick 6 kg 
och för min gädda så stannade vågen just därunder. 

 
Nu hoppas vi att isen försvinner på havsvikarna till nästa helg och jag måste dessutom komma 
ihåg att beställa en ny tång från Mieko Fishing. Nu blir det en riktig gäddknipsare från BFT 
med ett tjockt snöre och karbinhake till båten. Plus att jag ska fixa några reservtänger till 
fiskeväskan, ibland behöver man ju både 2 och 3 tänger samtidigt. 
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2009-10-31 - SM i slipsrally 

2009Skapad av Robert F 2009-10-31 18:38:28 
Vad gör 2 fiskesugna män när deras favoritvik har fått ett lager is av Kung Bore? 
 
Jo, man drar sig ut på älven istället. 
 
Dagen började perfekt, klockan 00:07 vaknade Linn och gjorde en.... 
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....i sängen. 
 
Ett tag senare var det dags för Tilde att få lite service i byxan.... 
 

 
Nåja, inte direkt utvilad eller klarvaken klev jag upp klockan 5 när fiskealarmet gick. 
 
Kaffe kändes omedelbart som en bra idé, eller det var väl snarast den startgas som kroppen 
behövde för att ta på sig alla 7 lager av varma kläder och gå ut. 
 
Vad månne denna dag ha i åtanke för oss? 
 
En gädda? Många gäddor? Eller inga gäddor som det oftast slutar med? 
 
Marcus drog omedelbart ifrån till 6-0 med en specialfärgad stor-Buster medan jag satt och 
misströstade med lite energidryck. 
 
En liten stund senare så stod det efter en intensiv halvtimme 16-15 till mig. 
 
Hur gick då detta till? 
 
Jo, en Buster i papegoj-färg räddade dagen för mig. 
 
Nu var det verkligen på gång, gäddorna högg verkligen ÖVERALLT! Grunt, djupare och till 
och med bredvid båten. 
 



Vi hade några korta men riktigt intensiva huggperioder, jag lyckades t.ex. ta gädda 5 kast på 
raken och vi hade nog minst ett tiotal dubbelhugg. 
 
Sista timmen försökte vi verkligen gnetfiska för att komma över drömgränsen, 100 fångade 
gäddor i båten på en dag!!! 
 
Men vi föll kort på målrepet, "endast" 96 st slemgurkor mäktade vi med att dra upp under 
dagen. Vi delade broderligt, 48 st till mig och 48 st till Marcus. 

Jag fick nöja mig med 
småslipsar och nån topp på kanske 4 kg, Marcus lurade en lite större på 6,8 och en till just 
över 5. Sen så brände han en på kanske 7 kg som kom och högg alldeles vid båten, han blev 
så paff att han ryckte undan sitt bete. 
 
Nåja, imorgon kanske vi hittar lite större snittvikt. Dagens snitt låg på kanske 1,5 kg så det var 
ju inte direkt något att skryta med. 
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2009-10-25 - Yihoo! 

2009Skapad av Robert F 2009-10-25 20:39:02 
Gäddtomten lyssnade på mig och öppnade vattnet igen! 
 
Lyckan var total! 
 
10 timmar senare så hade vi inte fångat annat än slipsar, gurkor, pinnar och gräs! 
 
Misären var total! 
 
Och jag mitt klantarsel lyckades bränna det enda ordentliga hugget på hela dagen. 
En större gädda, eller den kändes större iaf, högg stenhårt på min jerk längst ut i kastet. Den 
drog iväg sidledes och jag lättade på bromsen, sen så svängde den och simmade rakt mot 
båten i full fart. Jag vevade som en kanin på steroider och när jag slutligen fick kontakt igen 

så spottade den ut min stackars jerk som ett begagnat tuggummi.  
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Som straff till mig själv så tog jag inga bilder på hela dagen. 
 
För mina kära läsare på bloggen, kolla in VK imorgon måndag 26é oktober för en artikel om 
jerkbaitfiske skriven av undertecknad. 
 
Full fart mot nästa helg! 
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2009-10-18 - Å som i ÅNGEST!!!! 

2009Skapad av Robert F 2009-10-18 22:36:47 
Men den senaste tidens heta fiske så gäller det ju att ligga i, och det ordentligt. Dagen till ära 
tänkte vi ta lite sovmorgon och sedan sjösätta för att invänta Micke som maxade ur gamm-
saaaaaben efter E4án hem från Byske. 
 
Planeringen av planen gick bra, resten gick mindre bra. 
 
Väl framme vid vårt trevliga vatten så slog ångesten ner i huvudet som en välslipad yxa, 
eggen riktigt grävde sig in och karvade långt in i nerverna. 
 
Is, is och åter is..... 
 
Snabb omplanering, vi bara skulle fiska. 
 
Älven var nog enda alternativet idag, där skulle det väl ändå vara öppet? 
 
Marcus var grymt skeptisk till att det skulle finnas någon fisk i älven whatsoever nu på 
hösten, men jag har ju varit där och grottat runt några gånger tidigare och var någorlunda 
hoppfull. 
 
Första stället gav Marcus en firre i första kastet, nästan för bra för att vara sant även om den 
inte var så stor. 
 
Sen kom hurveldimman indragande med en hiskelig fart. 
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Båten fylldes efter en stund på med 1 st Micke med 39,4 graders gäddfeber + diverse pinaler 
som han funderade på att drälla i vattnet idag. 
 
Efter ett rutinerat förslag på nästa destination så hamnade vi rakt på ett hett gäddställe där det 
fanns bra med antal men storleken var väl inget att hurra för. 
Ändå tills jag dominerade upp vargarna med min gris och drog denna. 
 

6,74 kg, säg inget åt Simon 

men den är större än hans PB.  
Sen fångades det vidare med smågädda efter smågädda, någon till i 4-kilos klassen visade sig 
i båten men vi gav oss innan det blev mörkt. 
 
Snälla, söta, rara jävla gäddtomte. Ge mig vind och vatten, och is är INTE vatten. 
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2009-10-10 - Dagen M - Marcus bänder en gris! 

2009Skapad av Robert F 2009-10-11 13:36:58 
Lördag morgon klockan 04:00 hör jag ett envist surrande under huvudkudden. WTF var det 
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första jag tänkte, några sekunder blev jag klarvaken då jag insåg faktum. 
 
Idag skulle vi bända grisar! 
 
05:00 drar jag iväg med bilen hemifrån släpande på Marcus plåtkanot. Bilen är knökad med 
prylar trots att jag är själv. 
 
Jag börjar last av och i en massa grejs och någon minut senare så anländer Makke och Mats 
från VF Fiskebloggen. Efter förra helgens fiske med 40-50 gäddor i båten blev han så till sig i 
trasorna att han ville följa med. 
 

Otroligt kallt på morgonen, det 
låg is på en massa ställen och framförallt i spöringarna. 
 
När klockan senare under morgon och förmiddag slog 11:00 så började han starkt tvivla på 
oss, antydningar kom om att vi hade kokat ihop en rövarhistoria med hjälp av alla gäddbilder i 
vårt galleri. 
 
Vi hade alltså 0 fångade fiskar i båten och något enstaka bommat hugg. 
 
Skämmes! 
 
Då började dagens skörd av utrustningshaverier, först så kastade Mats iväg ett Tail-bete. 
Felorsaken till den avsnärtade linan lokaliserades snabbt till en sprucken linring, förmodligen 
knäckt under tiden som isen rensades bort från spöringarna. 
En liten stund senare så havererade Makkes nya Ambassadeur Inshore-rulle, frikopplingen 
gav upp på något sätt. Han fick helt enkelt ta fram sin reservrulle, samma rulle som hans 
kompis lånade i våras och drog en 10,2 kilos gädda med. 
 
En stund senare så drog jag en riktigt veklig och undernärd gädda som närmast såg ut som 
något kon hade kräkts upp. Markus passade på att dra en liten slips och sedan ytterligare en i 
ungefär samma storlek som betet. 
 



Dagen kändes fullbordad. 
 
Men då hände det, det som Marcus spenderat de senaste åren med att drömma om. 
 

En gris! 11,9 kg och 114 cm. Bara 3 cm längre än 
min 9-kilos från förra helgen men nästan 3 kg tyngre. Grym kondition! 
 



 
Så, då var den turen räddad. Ibland så lönar det sig att köpa fiskedrag för över 300:- per styck. 
 
En stund senare under eftermiddagen så lyckades Mats först höja sitt PB till 8,52 kg. 
 

Och 15 minuter senare i det 
närmasta tangera rekordet igen med en på 8,48 kg. 
 



Nåväl, hur gick det för mig då? 
 
En liten 5-kilos eller något sådant fick jag tillslut. Inte så mycket plåster på såren men det får 
väl duga när man fått bevittna dessa grisar. 
 
Efter att Massmördar-Micke anslutit vid 17-tiden så registrerades exakt 0 hugg och 0 landade 
fiskar. 
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2009-10-09 - Hail to king Slangen 

2009Skapad av Robert F 2009-10-11 13:16:39 
Vi hade länge misstänkt det, det måste bli Slangens tur att ta sig ett nytt PB snart. 
 
Sagt och gjort, jag tog ledigt från lunch en kall fredag, åkte med Makke till Blixt för att lämna 
in en påse med delar som en gång i tiden var en Record-rulle. Han gick ut från affären med en 
låda i handen istället. 
 
Slangen anslöt till fiskevattnet efter ungefär 15 kast. 
 
Och ganska så snabbt visade han vart skåpet skall stå. 
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Han putsade sitt PB lite i kanten med 160 gram och är nu uppe i 5,78 kg. 
 
Marcus försökte knäcka honom genom att dra en på 6,84 krokad mitt på ryggen, men den 
gubben gick inte för dagen var helt klart Slangens. 
 
Jag krokade av en sexkilos utanför båten, så även jag fick lite plåster på såren. 
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2009-10-03 - Jackpot! 

2009Skapad av Robert F 2009-10-04 01:28:34 
Lördag morgon 04:30, gemene man med sinnet i behåll hade nog inte ställt in klockan på 
väckning denna tid. Och hade gemene man ändå vaknat och sett -5 grader på termometern ute 
så hade nog sängen lockat mer än att dra på sig dubbla långkallingar och ge sig ut i det fria. 
 
05:30 rullar en silverfärgad Saab in på kvarteret släpande på en annan lätt nedsmutsad 
silverfärgad sak, nämligen Marcus båt. 
 
Sjösättningen gick bra, fisket de närmsta timmarna gick mindre bra. Helt vindstilla och 
massor av minusgrader gjorde att spöringarna snabbt fylldes med is och gäddorna var inte 
direkt i jättetaget. En stor del av fiskevattnet var även täckt med is så här i den tidiga 
morgontimmen. 
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Någon enstaka gädda lyckades 
dock luras upp, här är Simon med en fyrakilos. 
 
Efter mina tidigare grubblerier under hösten så har jag skaffat på mig lite mer fiskeutrustning 
igen. Det har blivit ett Berkley Muscle Flex 40-80 grams spö och en Tica Sculptor rulle. Nu 
skulle det kastas jerk igen, min hand suckade men jag såg glad ut. Nu blir det dock bara 
lagom lätta beten. 
 
Efter en längre transportsträcka då vi kände för att testa något nytt så hände det fortfarande 
inte så mycket. Förrän jag slängde in min Minnowspoon i vassen och fångade denna lilla gris. 

6,74 kg och 106 cm, största 
gäddan sedan förra året för mig. 
 
Men det skulle komma mer, efter en taktisk förflyttning så drämde jag i med ett mothugg på 
min utkastade Slider. Det kändes först som en fisk men sedan fjädrade det mystiskt i linändan. 
Typiskt, jag hade dragit i ett mothugg på ett träd på botten. Rutinerat värre. 
 
Nåväl, Simon tog mitt spö och jag tog årorna. Väl framme vid det misstänkta trädet så 
simmade en STOR gädda upp till ytan ivrigt knaprande på min Slider. Snabbt tillbaka med 
spöt till mig så inte Simon skulle få för sig något. Det var alltså en gädda som högg och sedan 
direkt simmade in i något på botten. 
 
Whohoo vad det kändes nice att fighta en stor gädda igen. 



 

9,0 kg och 111 cm. Nästa största gäddan för mig 
någonsin. 
 
Det firades med en folkis. 
 
Eftersom Simon i båten hade ett PB på gädda som var under 6 kg så var det lite retfullt att jag 
drog dessa 2 rätt framför snoken på honom. 
 
Men det skulle komma mer.... 
 
Några timmar senare så hittade vi av en riktigt trevlig huggperiod, vi bara slevade upp gäddor 
och det var schyst snittstorlek på de flesta. Marcus och Simon kastade 5 meter från varandra 
och i nästan samma sekund så gjorde de mothugg. Simon fick en fin gädda på 4 kilo men 
Marcus var ofin nog att snyta fram ytterligare en gädda över 6 kg rätt framför Simon. 6,72 kg 



visade vågen. 
 

En liten stund senare efter 
ytterligare en taktisk förflyttning med årorna så jäklades jag lite extra med Simon genom att 
bakom ryggen på honom fånga en liten gris på 6,46 kg som nog var på dryga metern den 
också. 
 
Vad lär vi oss då av detta? 
 
1. Heter man Simon så ska man tydligen inte fiska gädda. 
2. Om man heter Robert så ska man tydligen fiska gädda. 
3. Jag är tillbaka i jerkträsket igen. 
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2009-10-01 - Återupptaget höstfiske 

2009Skapad av Robert F 2009-10-01 22:28:45 
Efter förra helgens födelsedagskalas för äldsta dottern på lördag och sedan födseln av vår 
andra dotter 2 timmar och 43 minuter in på söndagen så har fisket legat nere några dagar. 
 
Men nu skulle jag hjälpa Steffe att dra upp sin båt för vinter, vissa ger sig ju bara så tidigt, för 
en själv så har ju höstfisket just börjat. 
 
Vi tänkte hinna dra några snabba kast innan upptagningen men förutsättningarna för fiske var 
de allra sämsta. 
Spegelblankt och soligt, YUCK!!!! 
 
Summeringen blev att det enda Stefan fick up under kvällen var sin båt, jag däremot drog en 
makalös kraftig gädda som säkert vägde styvt 2 kg. 
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2009-09-21 - Misären i älven 
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2009Skapad av Robert F 2009-09-21 22:38:03 
3 taggade fiskare åkte ut på älven i en ruskig fart, eller rättare sagt i en maklig fart, eller 
rättare sagt så åkte vi iväg först när jag fått igång mitt lik till båtmotor. 
 
Men taggade, det var vi! 
 
En aning mindre taggade åkte vi hem efter att Micke faktiskt lyckats fånga en abborre. 
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2009-09-18 - Stor miss 

2009Skapad av Robert F 2009-09-19 11:22:06 
Eftersom jag råkade glömma mitt långtidsminne, alltså minnet för saker som hände för mer än 
5 minuter sedan, hemma så glömde jag även min slutsats från föregående helg. Alltså tog jag 
med mig Marcus och MIN båt istället för hans båt. 
 
Big mistake! 
 
Vädret var perfekt, vinden var perfekt, vattentempen var perfekt just över 11 grader och jag 
var ledig från jobbet. Vad kunde gå fel? 
 
Jo, båtjäveln! 
 
Inte nog med att någon har rotenonbehandlat skrovet så det dödar all fisk inom 50 meter så 
jävlades dessutom motorn med mig mitt i fisketuren då jag körde den upptrimmad och den 
surade ner sig lite(MYCKET). Nåja, efter att Marcus funderat på vart vi enklast skulle paddla 
iland så uttalade jag ett sista sänkningshot mot motorn och då startade den till sist och vi åkte 
vidare. 
 
Kinesiska motorer, what are they good for? Nothing, absolutely nothing but for a bojsänke. 
 
Fisket sög ju mer än lovligt också. På de första 6 timmarna så hade vi lyckats gneta upp hela 1 
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gädda/timme. TILLSAMMANS!!! 
 
Det slutade väl med att det blev 15-20 gäddor i båten, för en gångs skull så fick jag fler 
gäddor än Marcus men det berodde nog mest på att det var små gäddor. 
 
Ytterligare en fisketur där det inte fanns någon anledning till att lufta kamerorna. 
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2009-09-12 - Varför jag tidigare inte fått nån fisk.... 

2009Skapad av Robert F 2009-09-12 23:05:13 
För mina trogna läsare så lyser ju en sak klarare på fiskehimlen än allt annat, det överskuggar 
liksom alla andra fadäser.  
 
Det jag pratar om är ju givetvis att jag inte får någon fisk! 
 
Jag har provat att köpa ny utrustning och det gav mig ingen mer, eller större, fisk.  
Jag har även provat nya vatten och nja, det blev väl inte heller någon större succé. 
 
Efter att ha spenderat de senaste dagarna i djupa och livsavgörande grubblerier så har jag inför 
dagen pekat ut en ny misstänkt för mitt missflyt i fisket. 
 
Att sätta det avgörande testet i verket krävde en väldigt noggrann och diger planering där 
ingenting fick lämnas åt slumpen, minsta miss skulle få hela planen att slå slint. 
 
Dagens fiske skulle bedrivas av Marcus, g0wdn samt hans fiskeintresserade granne Henke. 
 
Jag och Marcus kunde fiska tidigare på dagen än g0wdn och Henke. Den enklaste lösningen 
hade givetvis varit att jag åkte iväg med min båt, hämtade Marcus och att vi inledningsvis 
delade min båt för att g0wdn sedan skulle dra med sig Marcus båt. 
 
Men här iscensatte jag min briljanta plan! 
 
Jag packade min bil full med alla fiskesaker men kopplade INTE på släpet med min båt, 
istället lyfte jag över båtmotor, bensin, ekolod och startgas ner i båten och låste upp släpet. 
Under ett snabbt telefonsamtal till g0wdn informerade jag honom att han kunde få hämta min 
båt och fiska i den med sin granne Henke. Jag lurade i honom att Henke säkert ville fiska med 
sin granne och ingen rubbad fotograf. 
 
Sagt och gjort så hämtade jag Marcus och sedan hans båt istället. 
 
Efter ett par timmar anlände g0wdn och Henke till fiskeplatsen släpandes på den gula 
tvålkoppen. Vi hjälpte dem att sjösätta och sedan åkte jag och Marcus iväg med 
aluminiumkanoten medan de andra träskade efter med den gula faran. 
 
Dagens fiske då? Jo, det börjar arta sig. Jag fick väl drygt 5 gäddor med en över 3 på topp och 
Marcus drog nog ett tiotal. Vi slapp även de allra minsta slipsarna. 
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Men i "min" båt då? Där var det andra bullar. Under långa stunder fanns där knappt en liten 
slips att uppbringa. Vi fiskade helt ifrån dem idag. 
 
Kan det vara så att mina grubblerier äntligen har hittat rot-orsaken till mitt dåliga fiske? Ja, så 
måste det vara. Alla indicier och bevis pekar åt samma håll. 
 
BÅTJÄVEL! Det är ditt fel! 
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2009-09-09 - Rödingen på banan igen 

2009Skapad av Robert F 2009-09-09 21:27:46 
Det är inte varje dag, eller vecka, eller månad som det händer. Men idag var faktiskt Rödingen 
med i min båt igen. 
 
Efter att ha dragit 15 gånger i motorn, sprättat bort toppkåpan och sprutat startgas 4 gånger så 
gick motorn tillslut igång. 
 
Vi tuffade ut ett par hundra meter från rampen och pluppade i ankaret, efter 40 minuters 
kastande så får Magnus ett hugg, helt otroligt! 
 
När gäddan kommer på tvären in mot båten så ser vi att betet pekar rakt ut på sidan om 
gäddan. WTF??? 
Var den kanske i behov av tandtråd?  
Nåväl, gäddan släppte sitt grepp om tafsen och våra vägar skiljdes åt. 
 
2 ankringar senare så fick även jag en liten fisk, en liten gäddslips på kanske dryga kilot. 
 
Mörkret sänkte sig och vi guppade långsamt hem igen. 
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2009-09-05 - En liten gädda är ingen gädda? 

2009Skapad av Robert F 2009-09-05 22:30:55 
Enligt mina fiskekamrater så gäller denna regel. 
 
En liten gädda är ingen gädda, då är alltså 16 små gäddor 16 inga gäddor. 
 
Men 16 inga gäddor är ändå mer än 4 inga gäddor? 
 
Eller hur står det till med detta Micke och Marcus? 
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2009-08-30 - Täftefjärden 

2009Skapad av Robert F 2009-08-30 19:38:06 
Nu var det dags att prova kompisens båt igen och se om det börjat komma in någon gädda 
från havet ännu. 
 
Tyvärr så blåste det så in i bängen att vi bara tog oss en bit från hamnen. 
 
Summan blev 4-5 gäddor för mig upp till drygt 2 kg kanske. 
 
Nåja, åter till väggarbetet hemma. 
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2009-08-29 - Gäddbonanza! 

2009Skapad av Robert F 2009-08-29 22:18:28 
Vinden låg på från Syd, temperaturen kändes lämplig och de ganska kraftiga vindarna borde 
ha tryckt in lite vatten i en vik där vi ibland brukar ha bra fiske från land. 
 
Göran var direkt med på en tur för att testa sin nya fina haspelrulle som jag rekommenderat 
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honom att köpa. 
 
5 minuter in i fisketuren så hade vi redan fångat 3 gäddor och haft några fler påslag och 
följare. Detta kändes ju nästan för bra där man stod i vadarna bland vass och gegga. Och säg 
den lycka som varar..... 
 
......det blev faktiskt ännu bättre! 
 
Gäddorna stod och tryckte ungefär överallt. Påslag, följare och hugg om vartannat. Någon 
gång landade tom draget på gäddorna i vattnet och skrämde iväg dem rejält. 
 
Vi hade på ett par uppskattade 5+ fiskar men de högg försiktigt och ville inte fastna. 
 
Men ett par 4 kilosar och sen ett gäng 2-3 kilos + en massa andra känns kul på lättare 
fiskeprylar. Totalt för 2,5 timmars fiske så blev det nog drygt ett tjugotal gäddor. 
 
Nu börjar det ta sig! 
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2009-08-25 - Dåligt fiske = fel på utrustningen! 

2009Skapad av Robert F 2009-08-26 08:09:50 

Så måste det vara kom jag på när jag en kväll låg försjunken i djupa grubblerier om livets 
mening och fiskens frånvaro. 

Sagt och gjort så inhandlades en ny och guldglänsande haspelrulle från Daiwa. 

Rullen hann inte mer än landa i stan så var den spolad med 0,36 mm Powerpro som jag 
rutinerat hade liggande hemma i bulkförpackning. 
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Ojojoj vilka fiskar jag och Micke skulle dra på älven idag! Det vattnades i munnen bara av 
tanken på att få känna en gäddbumling på kroken, det var ju så länge sen nu. 

Efter det vanliga motortjorvet, startgas och 14 otryckbara ord så var vi så iväg. Vattentempen 
nere på 15,2 grader, nästan för perfekt. 

Summeringen av kvällen måste bli att den nya utrustningen är felaktig...... 

 

Besättningen i den ballongen hade förmodligen en trevligare kväll än oss. 
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2009-08-23 - Robert goes specimen? 

2009Skapad av Robert F 2009-08-23 16:19:41 
Kan det verkligen stämma? Har man konverterat till en simpel metare? Är flöten istället för 
gigantiska gummileksaker mina nya verktyg i jakten på de stora fiskarna? 
 
Nej, jag bara skojjade. 
 
Jag och g0wdn tog med oss barnen för lite metande i Täfteå, eller det slutade väl ganska 
snabbt med att jag och Micke metade medan kidsen lekte med de fiskar som vi fått upp. 
 
Det blev en del abborre iaf men inga bilder, det är nog mycket att hålla koll på både barn och 
flöte samtidigt. 
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2009-08-18 - Var det någon som sa fiskelycka???? 

2009Skapad av Robert F 2009-08-18 23:29:37 
Nä, nu är fan måttet rågat.  
 
Motorn startade ganska fint vid provkörningen, känns rätt mycket rappare än innan 
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översynen. Men då var det ju det här med fiskelyckan.... 
 
3 personer i min badbalja, hela kvällen för oss själva och totalt 1 gädda lyckades vi landa. Den 
snuddade säkert vid kilosmarkeringen. 
 
Är det någon som har en mört att ritualslakta? 
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2009-08-14 - Latest news 

2009Skapad av Robert F 2009-08-14 10:24:57 

This is just in! 

According to unverified sources my Parsun-motor is a busspassagerare på E4 highway idag 
och beräknas ankomma till Umeå 15:03. 

Ett stort pressuppbåd beräknas möta bussen på busstationen, polisen har spärrat av gatorna för 
detta oväntade besök av en gammal och sliten kändis. Vi får se om han fortfarane behöver tejp 
för att hålla ihop samt om han fortfarande har problem med inkontinens och behöver 
transporteras med en IKEA-påse runt de heligaste delarna. 

MORE NEWS TO FOLLOW WHEN THE SITUATION EVOLVES! 

Uppdatering 15:13 

På korrekt kändismaneér så anlände så motorn till stan 10 minuter sent, men bara som straff 
så får den ligga och ruttna på Bussgods i ett par timmar till. 

Uppdatering 18:26 

Motorn är nu upphämtad och jag säger bara en sak.... 

K - A - T - A - S - T - R - O - F !!!!!! 

Jag frågade killen som ringde upp från bussgods hur länge de hade öppet och han svarade 
18:00. Perfekt tänkte jag, ingen stress. 

Kommer fram vid 17:25 och på dörren står det Öppet till 17:00! FUCK! 

Jag blev arg, sparkade på en skjutport så den gick upp och sen gick jag in. Hittade min motor i 
en låda på golvet och blev arg igen. Den låg på sida med rorkulten uppåt och alla som känner 
till något om 4-taktare vet att så skall det inte vara. Jaja, fick fatt på en kille i periferin och 
fick skriva på ett papper att jag hämtat liket.  

Gick ut, sprättade lådan och det var precis som jag trodde. Olja ÖVERALLT!  
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Vände motorn rätt, stuvade ner den i en IKEA-kasse och in i bagaget. 

Ringde upp företaget som fixat den och sa att "jag hoppas att det inte är mekanikern som 
packat ner motorn". 

Som tur är så var det inte fallet, är väl nån annan newbie med tummen mitt i handen. 

Så nu är det bara att hänga upp liket, sanera den rejält och sen plocka lös tändstiftet och elda 
rent samt dra cylindern torr och låta oljan rinna tillbaka. Om det nu finns nån kvar vill säga..... 

 

Uppdatering några dagar senare.... 

Efter att ha sanerat hela motorn med åtskilliga trasor och skinnflådda knogar så var det då 
dags att försöka starta liket. 

Ut med tändstiftet, elda rent det med en tändare och sen dra genom cylindern en 40-50 
gånger. 

Passade på att koppla in en extern tank så man slipper tanka med dunk i vågorna varje 
fisketur. 

Nåväl, för att göra en lång historia kort: 

Drog med och utan choke en 40-50 gång, svor högljutt, sprutade startgas, tände till, upprepade 
proceduren 5 gånger, svor, tog en öl, försökte igen 5 gånger, satt i en stol, drack öl och svor 
samtidigt. Bytte tändstift, bytte även flaskan med startgas, sprutade 10 sekunder in i den 
förbannade jävla motorjäveln. 

Det var då det hände, den startade!!!!! Först i några sekunder men efter lite mer startgas så 
gick den igång ordentligt. Det var väl så mycket äcklig olja överallt som behövde förbrännas. 

Nå, den fick gå i en tunna en stund och det gick riktigt bra.  

Så nu blir det väl att prova den vad det lider.  

Och skulle den börja läcka olja igen så kommer jag att tappa besinningen totalt. 
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2009-08-07 - Lapland Fishing Festival 

2009Skapad av Robert F 2009-08-07 22:24:56 
Var detta mitt år? Skulle Göran hitta hit själv? Skulle Lumpan nolla i år igen? 
 
Frågorna var många under bilresan från Umeå till Sorsele. 
 
Så fort vi samlats så var tjeckerna på en direkt med gratis öl. Jaha tänkte jag, nu försöker de 
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supa ner oss så vi ska fiska sämre innan vi ens har börjat. 
 
Men som en riktig och redig karl så stod jag emot mutorna, dessutom så skulle jag köra bil till 
sjön. 
 
Tankarna snurrade genom mitt huvud mest hela tiden. Hur såg sjön ut? Var det en öde-pöl 
igen? Vilka beten skulle jag satsa på? 
 
Under eftermiddagen så hade vi några timmar att drälla iväg på något annat innan vi skulle till 
sjön. 
Göran(som tillslut hittade hit efter att ha räknat fel på 10 mil i färdväg...) behövde byta lina på 
en rulle och då kom jag på att det skulle jag nog också göra, den hade ju kräpsat till sig rejält 
den sista tiden. TUF Line funkar inte så bra till haspel i tunnare diameter. 
 
Vi åkte till den förvånansvärt välutrustade Sorsele Järn & Sport, de hade verkligen massor av 
bra prylar. Dessutom så hade de den nya linan Sufix Performance Braid som jag varit sugen 
på att testa, sagt och gjort så spolades 180 meter 0,23 mm på min Tica Taurus.  
Sen så kan jag givetvis inte heller hålla mig från att köpa några riktigt fina beten från några 
korgar de har rabatterade beten i. Nåväl, det blev ett billigt besök ändå.  
 
Tävlingens första pass då? Nja, maken till fisktom sjö har jag inte skådat på länge. Massor av 
stora stenar, inte massor av gräs samt väldigt lite småfisk gör såklart att det inte är mycket 
gädda heller. Jag fick tidigt ett snabbt hugg av en gädda i 2 kilos klassen men den fastnade 
aldrig, sen fick jag en på 58 cm efter några minuter. Efter det så fick jag.....ingenting mer. 
 
Jag fiskade först långsamt med låååånga drag, sen fiskade jag snabbare med mer distinkta 
drag för att avsluta med några långsamma bottendrag med ett gummi längst ut givetvis. 
 
Ställningen är så att Göran fick 2 fiskar och ligger 4á efter första passet, jag ligger på 14é 
plats och Lumpan då???? 0 cm gädda = sistaplats. 
 
Ställningen är dock fortfarande jämn och mycket kan hända, ledaren har "bara" 3 st fiskar. 
Inga stora gäddor har heller fångats, största ligger på kanske max 3 kg för gäddorna ser ut 
som grillkorvar i sjön. 
 
Nä, nu blir det lite bira för att sen sova och vila upp sig inför morgonens tävlingspass. 
 
Lördag uppdatering: 
 
Lördagens tävlingspass stavas F-I-A-S-K-O in a big fucking way! 
 
Enligt ryktena så skulle den västra delen av sjön vara hetare, det må väl vara men inte för mig 
iaf. 
 
Idag var det inte jag som var båtkapten, det var min båtkollega. Hade jag fått bestämma så 
hade utloppet varit dit jag tagit båten men nu blev det något annat. 
 
2 st gäddor lyckades min båtkollega få, jag bommade 1-2 gäddor och skakade loss en abborre 
i kilosklassen nästan vid båten. Ingen idé att mecka med dem idag. 
 



När vi kom iland efter tävlingen så fick jag veta att en som fiskat vid utloppet fått 6 gäddor. 
Typiskt! 
 
Nåja, nu är det fest. 
 
Å justja, inte att förglömma så nollade Lumpan idag igen. 
 
Nä, nu är förnedringen över för denna gången! 
 
Hälsningar, 
 
Robert "No Fish" Fjällborg 
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2009-08-04 - Ny dag, nytt vatten... 

2009Skapad av Robert F 2009-08-05 08:37:02 
...nya möjligheter? 
 
Eller nja.... 
 
Efter att ha löst fiskekort för hela 100:- för ett år + båthyra en kväll för 35 spänn så kånkade vi 
ner hela vårt batteri med fiskeprylar, båtmotor + lite fotosaker till sjön och begav oss ut. 
 
Oj vilket grymt vatten! Massor av vass och säkert minst flera gäddor per kast väntade oss. 
 
g0wdn och Dabbe stressade igång fisket medan jag vilade mig iform med en macka och lite 
kaffe. Det gäller att inmundiga friheten så här den sista hela semesterveckan, här får man 
känna att man verkligen lever. 
 
Och under tiden jag fikade lite så fångade mina båtkompanjoner ändå ingen fisk så det var ju 
ingen förlust för mig, för sedan tidigare år vet jag ju om att om inte de får något så får inte jag 
det heller och kan lika gärna lägga ner. 
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Men då hände det sig så att 
g0wdn brände en gädda, och sen ytterligare en. Då var jag tvungen att provfiska lite jag med, 
nu var de ju i taget! 
 
Efter ett litet tag så hände det sig så att JAG fångade den första fisken! Det kändes lite ovant, 
blev lite perplex över vad jag skulle göra så jag satte mig ner och mumsade i mig en kaka. 
 
Micke brände några fiskar till och skrek rakt ut över sjön efter förlusten av ytterligare en 
gädda i 5 hg klassen. 
 
Efter att ha provat ett gäng olika ställen som såg heta ut men inte gav något så hände något 
mycket ovanligt. JAG FICK EN FISK! 
Och nu stod det 2-0-0! Till MIG! 
 

Dabbe avslutade med att hyffsa till siffrorna 
lite och ta en liten gädda han också medan Micke fick bli FF. 



 
Nä, nu blir det Sorsele om några dagar för att vara med på Lapland Fishing Festival. 
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2009-08-02 - Bagare bakar bullar bäst 

2009Skapad av Robert F 2009-08-02 23:29:28 
Det var återigen samling för de män i staden som har problem med sina båtmotorer. Min är på 
service efter oljeläckare, Dabbes nya har förmodligen något vattenrelaterat problem och även 
hans mammas båt drabbades under dagen av problem då vi tänkte fiska med denna. Och 
Mickes motorproblem? Nja, snarare en brist på båtmotor + några renoveringsobjekt som 
hänger i stugan och samlar damm. 
 
Nåja, det blev till att åka Cresent 465 med en 2,5 HK motor idag också. 
 
Fisket? 
 
Micke firade att vara tillbaka i stan genom att snabbt dra en just under fem kanske. 
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Själv så fick jag för ovanlighetens skull en fisk, den vägde säkert över 2 kg inkl bulle. 
 
Dabbe fick trots sin nya imponerande samling bullar ingenting. 
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2009-07-31 - Tillbaka i älven 

2009Skapad av Robert F 2009-07-31 22:07:05 
Sådär, då var man tillbaka på hemmaplan och på plats nere vid älven. På plats för att knyta 
fast Dabbes båt nere vid Maxi och åka för att hämta hans reservmotor då den nya fina 25án 
inte ville vara med och leka längre. 
 
Väl ute på vattnet så fick jag ingen fisk som vanligt, Dabbe däremot drog snabbt en 4 kilos. 
Sen så brände han en 6-8 kilos alldeles vid båten då den högg en spölängd ut. Och sen så 
missade han ytterligare ett hugg. 
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Själv så hade jag en gädda som bet i min jiggsvans 
och ett stim med abborre som retade gallfeber på mig. 
 
Det känns som lite hemtrevligt detta. 
 
BTW: Anledningen till att jag åkte med Dabbe var att min fina(fula) Parsun fortfarande efter 
3 veckor inte är lagad och jag har ingen aning om när den är klar heller. 
 
Tur man har elvispen.... 
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2009-07-14 - Kiruna, Sveriges fiskepärla? 

2009Skapad av Robert F 2009-07-14 23:43:57 
Så, på plats igen i jakten på norrländskt silver i form av en fin öring. 
 
Förra året var ett misslyckade för mig, året innan det också för att inte tala om 2006. Nåväl, 
man ska inte gråta över spilld fisketid. 
 
Jag ser det positivt över att jag börjar få rutin i hur jag inte skall göra. 
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Nu var det perfekt, vädret var perfekt, sjön låg spegelbland och fisket hade varit riktigt bra de 
sista dagarna. Nu skulle jag väl inte kunna misslyckas??? 
 
Efter 90 minuter var situationen sådan att jag + min dotter som körde med 2 spön med samma 
vobbler som farfar + att vi smort in våra drag med öring-gegga som jag specialimporterat från 
USA med 200% fångstgaranti hade exakt 0 fångade fiskar + 0 hugg. Farfar hade EN vanlig 
vobbler, ingen gegga och en fångad öring på kanske 1,5 kg + några bommade hugg. 
 

 
WTF!!!!???? 
 
Uppdatering onsdag: 
 
Jag åkte själv ut med båten, släpade 2 vobbler i 60 minuter och kände inte ett nafs, åkte 
nedstämd in mot stugan igen och vevade in det första spöt. När jag vevat in det andra 



halvvägs så fick JAG ETT HUGG, helt otroligt! Även om öringen var liten så var det ju en 
förbättring, fisk redan på andra dagen. 
 
Det nyvunna självförtroendet gick dock snabbt förlorat under nästa tur då farfar återigen 
dominerade upp en öring på 1,86 kg. Jaha, och jag fick ju då....eehhh.....ingenting. 
Gaaahhhhh! 
 



 
Nä, nu var det bäst att övergå till lite klassiskt husbehovsfiske för att man skulle få några 
fiskar att ta med hem till Umeå. 
 

Där var det snabbt fixat lite mer 
matfisk, tankarna började snurra i mitt huvud om att det kanske var detta som jag borde satsa 
på. En snabb överslagsräkning senare så kom jag på att jag nog skulle ha råd att köpa både en 
ny lämplig båt + ganska många nät om jag sålde iväg alla mina fiskeprylar. 
 



Holy crap, näten i några timmar och snabbt fick vi 
en sik som var större än den största öring som jag någonsin fångat. 50 cm lång och 1,2 kg. 
Inte så dumt, inte så dumt alls......  
Nät = mat, fiskespö = inge mat....... 
 

Varierande väder med 
sol/regn/vind/mulet om vartannat. Här ses 2 st stuggrannar trollande köra omkring. Enligt 
"ryktet" så fångades det samtidigt 2 st 3-kilos öringar i deras båt, och enligt ryktena så har det 
sedan förra sommaren inte fångats någon öring på 3 kg i våran båt. 
 
Men efter att vi fått i oss lite mat så blev det min tur igen att fånga en öring, och det var en 
"keeper" denna gång. 1,36 kg. Jihooo....denna hade jag väntar på i låt se.....ööhhhh.....4 år. 
Ingen dålig dag med 2 st fångade öringar, 100% mer än de senaste 3 åren. 
 



 
Då blev de så kväll efter att jag tagit med dottern till Nikkaluokta en sväng för att fylla på 
glasstanken i kroppen. Så fort hon låg i sin säng och farfar klivit ut från bastun gav jag mig 
iväg ut på sjön. Jag hann köra i ungefär 4 minuter och 30 sekunder innan regnet vräkte ner. 
Men seg(eller korkad enligt vissa) som jag är så tuffade jag oförtrutet på i jakten på det 
norrländska silvret. Och det var väl tur det.... 
 
Det var en fruktansvärd aktivitet på småfisken, efter bara en liten bit såg jag flera stim uppe i 
ytan och jag styrde dit skeppet. Pang! pang! DUBBELHUGG! Nåja, både klev av efter ett par 
sekunder men detta var ju helt extremt i mina ögon. De senaste åren har ju genererat 0, 2 och 
1 öringhugg PER ÅR för mig.  
 
Men det slutar inte där.  
 
Efter att planlöst ha irrat runt på sjön utan ett fast mål mer än hoppet om mer öring så tog jag 
sikte på andra sidan sjön. PANG! Fast fisk och öringen gick direkt till väders. Efter några 
minuter kunde jag lyfta in den i båten och det var ytterligare en "keeper". Whoho! Dryga kilot 
vägde den nog. 
 
Nu var det bäst att älska frugan medan hon är varm, snabbt ut med mina beten igen och igång 
med den lite smygperverst babyblåa Monarken från år 11 f.Kr. 
 
30 sek senare så var det dags igen, denna gången var det en liten fisk på dryga halvkilot som 
jag lät gå tillbaka. 
 
Färden fortsatte i det strilande regnet och jag hade en handfull hugg men ingen fisk som 
fastnade tyvärr. Sen så gav jag mig nöjd och belåten in mot stugan igen. 4 öringar på en dag! 
Plus en massa fler bommade hugg! Det är nästan så jag skäms. 
 
Torsdag: 
 
Säg den lycka som varar, när vi tillslut slog upp ögonlocken vid 9-tiden så blåste det och var 
mulet. Vi kom vid lunch ut på sjön en liten stund men blåsten drog igång igen och vi åkte in. 
Ett hugg registrerade jag. 
Nu åker vi tillbaka till Kaalasjärvi där det kanske blir en tur i Kalixälven någon kväll. Annars 
återkommer vi nog till stugan om någon dag när vädret blivit bättre. 
 



Lördag:  
 
Nu utlovas bättre väder med mindre vind för söndag-måndag, snövarningen har tagits bort 
från väderprognosen och öringsuget börjar komma igen. Under eftermiddagen kommer vi att 
transportera arslet ut till stugan igen. Förhoppningsvis kanske man kan komma ut på en liten 
tur ikväll redan. Rapporter om detta kommer. 
 
Nja, första korta kvällsturen var lite Deja Vu från de senaste 3 åren. Alltså ingen fisk..... 
Med förhoppning om bättre lycka imorgon. 
 
Söndag:  
 
Glad i hågen vaknade dottern klockan 8, jag kände direkt att det inte blåste ute och solen 
kikade fram. En snabb koll på termometern visade på högsommarvärme, 11,7 grader, mycket 
bättre än de 8 grader som visades när jag gick och la mig igår kväll. Snabbt upp för lite kaffe 
och frukost, upp med en eld och fram med krubbet. 
 
Nu skulle det fiskas, innan maten i munnen var urtuggad så satt vi på plats i båten hela högen 
inkl hund. Efter 45 minuter så hade jag en kilosöring som högg, hoppade upp i luften snabbt 
och sedan började det rycka även i mitt andra spö. Öringens graciösa luftsprång hade tagit den 
över min andra lina och trasslat ihop allt till en boll, och inte nog med det så gick givetvis 
även öringen förlorad.... 
 
Nya försök väntar framöver under dagen, nu är det dags att slå lite fräken ute i sjön. De 
handtama älgarna måste ju ha lite mat även nästa vinter. 
 



 
Summering av dagen efter några turer: 
 
- Ytterligare en fiaskodag i mitt fiskarliv. 
 
Har dock provat det senaste från Mieko Fishing, var förbi Svenne innan jag åkte till Kiruna 
och han hade just fått in sina nya stora Mieko Basas. De har en grymt härlig gång och går ner 
till 5 meter, 150 gram attityd! 
 
En snabb titt på termometern just innan jag somnade vid 23-tiden visade +4 grader, perfekt 
sommartemperatur! Inga 30 plusgrader och omanliga paraplydrinkar, detta är ett mer 
krävande klimat där långkalsonger och glykol i blodet på sommaren är att rekommendera. 
 
Måndag:  
 
Måndag, bästa dagen på veckan. Ingen annan dag är så långt borta som till nästa måndag. 
 
Uppe med tuppen, eller nja....dottern väckte mig strax innan 9-tiden och tyckte att det var 
dags att kliva upp. Det var då det slog mig, vi var ju här för att fiska underbar och ljuvlig 
öring. Då flög jag upp snabbt som en gepard! Efter en näringsriktig frukost med kaffe och 
krämbulle till både mig och dottern så satt vi i båten en timme efter att vi klivit upp. Ja, eller 
dottern drack mjölk till frukost men vi satt i båten efteråt i alla fall.  
 



 
Det blev en tur låååångt ner efter sjön med båten, säkert en timme puttrade vi på utan 
tillstymmelse till hugg eller fiskaktivitet. När det så var dags att vända båten för att ta oss 
hemåt så vevade vi in våra beten och precis då fick farfar ett hugg, den klev ju givetvis av 
direkt men det visade ju att det inte var helt omöjligt. En timme senare när vi puttrat nästan 
hela vägen hem med den gamla turkosa Monarken så fick jag 2 snabba hugg på spöt som var 
nedstoppat i stöveln. Lång historia kort, stöveln satt kvar men det gjorde inte fisken. 
Nästa stopp var utanför vårt eget båthus, ett hundratal meter från land stannade vi för att veva 
in våra beten. Första spöt var snabbt i båten men när jag vevade upp det andra så tog det bara 
3-4 meter innan det blev tvärstopp och sedan en rusning på 10 meter från en stark öring på 1,2 
kg. Yihoooo!!!! 
 

 
Nåväl, nu har blåsten tilltagit och något ytterligare fiske får vänta till morgondagen. 
 
Middagen intogs på restaurangen i Nikkaluokta. 
 



Några småälgar som hänger och dinglar som dekorationer i 
Nikkaluokta. 
 
Tisdag: 
 
En härligt kall morgon, temperaturen var uppe i hela 8 grader när man segade sig ur sängen 
ivrigt påhejjad av en fiskesugen dotter. 
 
En snabb titt ut genom fönstret visade en spegelblank sjö, nu skulle vi dra storöringar! 
 

 
Denna morgon lyxade vi till frukosten med en riktig smörgås och kaffe samt mjölk till 
dottern. En näringsriktig frukost är grunden för varje välriktat fiskepass. 
 
En liten envis snålblåst hade tilltagit innan vi hann ut på sjön, även med rejält med kläder så 
kändes det kyligt. Efter en 45 minuter på sjön hade vi registrerat ETT hugg för farfar så han 



gav upp och vi åkte in. Dottern stannade med honom och jag begav mig ensam ut i jakten på 
en lite större öring. 
Jag hann precis få ut båda betena och köra en 30 meter innan det högg alldeles utanför stugan, 
precis när jag höll på att veva in så ringde telefonen och detta resulterade i ett smärre trassel. 
Men fisken var dock liten och släpptes tillbaka direkt. Efter detta följde en långtråkig 
trollingrepa åtskilliga kilometer ner efter sjön, för att göra det redan kalla vädret ännu sämre 
så började regnet skvala ner men jag ångade oförtrutet på i närmare en timme utan 
tillstymmelse till hugg.  
Nu frös jag okontrollerat om händerna och funderade allvarligt på hur jag kunde vara så 
korkad att jag lämnade både mössa och handskar hemma i Umeå, "Det är ju sommar och 
varmt...." minns jag hur min lätt felkonfigurerade hjärna tänkte. 
Full gas på motorn upp efter sjön och jag sjösatte betena igen 2 km från stugan, och där hann 
jag köra på ändå tills jag var framme utanför stugan och stängde av motorn. Det första spöt 
vevades in och när det andra spöt vevades in och hade 5 meter kvar till båten så fick jag ett 
hugg av ytterligare en liten öring som fick gå i retur. 
 
Summering av detta är att jag är jäkligt korkad och trögtänkt som dels glömmer mössa + 
vantar hemma och som åker sjön runt 4 varv när jag lika gärna kunde ha stannat kvar på 
stranden vid stugan och kastat ett bete rakt ut för att fånga samma fiskar. Då hade jag både 
sparat in på bensin samt kunnat springa in i stugan när det började regna.  
 
Jämmer och elände! 
 
Nu åker vi hem från stugan igen, vi får se om det blir något ytterligare tur denna sommar 
innan jag återvänder till Umeå. 
 
Öringtotalen för sommaren är nu uppe i 7 st. 700% bättre än förra året och minst en miljon % 
bättre än 2007 och 2006. Nu när jag börjar få upp vanan med detta så är det säkert bara en 5-
10 år innan jag kan fånga en riktigt stor en. 
 
Härligt, det verkar som att vi efter ett par dagars höslåtter och uppvilande åter skall ta en sista 
dust med öringarna för denna sommar, imorgon torsdag går färden mot stugan igen. 
 



 
Torsdag:  
 
Vädrets makter gjorde att någon resa till stugan inte var att rekommendera. Blåsten var kraftig 
och regnskurarna låg täta. 
 
Ev. så blir det en tur ner till Kalixälven ikväll. 
 
STOPPA PRESSARNA! STOPPA PRESSARNA! 
 
Det blev ett uppehåll i vädret och vi kunde helt enkelt inte hålla oss från att besöka stugan en 
sväng. Och det tog inte många minuter innan vi satt i båten, sjön var helt spegelblank. 
Det var en grym aktivitet på småfisken, det skvätte här och var. Även en hel del jakt kunde 
skönjas. Vi styrde fram och tillbaka mellan fiskstimmen men det enda som högg var en liten 
fiskstackare som farfar fångade. 
Det började vara sovdags för Linn och vi styrde hemåt igen. 
Väl utanför stugan så tog den sedvanliga uppvevningen vid, och det tog inte många sekunder 
innan det satt en fin fisk på. 
Nu var det Linn´s tur att få veva upp fisken, hon vevade och vevade och det gick faktiskt 
ganska bra. Här kommer resultatet. 
 

Gissa om det var en stolt tjej 

som åt kvällsmat ikväll.  



 
Så fort hon var i säng så smet jag ut, nu skulle jag minsann smida medan järnet var varmt. 
Första hugget kom rakt utanför stugan men den fastnade inte, jag körde vidare och det var 
verkligen småfisk överallt men huggen uteblev. Efter en timme körde jag hem längs stranden 
igen och då small det på först en fisk i samma storlek som den dottern fick veva upp och 
sedan 30 sek senare en liten som jag släppte. 
 
Nu funderar jag på att helt enkelt rigga hspelspöt och kasta från stranden istället.... 
 
Nåväl, öringtotalen är nu uppe i häpnadsväckande höga 10 st fiskar!!!!  
 
Morgondagens väder utlovas ungefär 10 mm regn, lördag samma sak om inte mer. Nu får jag 
kanske testa mina nyinköpta Norröna Dovre Gore Tex brallor, hoppas att de smakar lika bra 
som de kostade....... 
 
Fredag:  
 
Ja....Ja.....Ja.....fredag....äntligen......nu är det dags för.....jaha....nej......småöringar....... 
 
Stundtals spegelblankt,stundtals massor av regn och ibland mindre regn. 
 
2 st småöringar har jag lyckats få mig idag, dottern fick veva upp en av dem och hon hade 
mage att säga att den var liten! Den var ju för tusan lika stor som den enda jag fick på hela 
förra sommaren! 
 
Dagens bete får idag bli.....ett nät med 50 mm maskor som min far la i och på morgonen innan 
jag och dottern vaknat plockade han upp dem inkl. en 4 kilos öring. 
 
Kvällens fiske skiter jag nog i, vattnet har börjat grumla till sig rejält av allt regnande. 
 
Lördag:  
 
Ett heroiskt regnande höll på och hamra på plåttaket hela natten, men när vi slog upp ögonen 
på morgonen så hade det upphört. Genom en glipa i gardinerna så kunde jag dessutom se att 
björkarna stod stilla. VINDSTILLA! tänkte jag och flög upp från sängen. 
 
Farfar hade givetvis tjuvstartat och var redan ute på sjön för andra gången när vi segat oss 
upp. Nattens nät hade bara givit en sik och en liten gädda, men däremot hade han tagit en 
kilosöring på vobbler. 
 
Fort ut med båten idag också. Helt plötsligt i närheten av stugan så hade vi TRIPPELHUGG! 
Min och farfars lossnade men Linn´s satt kvar. När hon vevat den in till båten så visade det 
sig vara en abborre, den första vi tagit på spö i samband med öringfiske här. 
 
Nåja, efter detta hände inte mycket. Vi gjorde ett antal strandhugg för att kolla efter hjortron 
men det var dåligt med den varan. En liten öring högg på farfars vobbler men det var också 
allt.  
 
Öringprylarna är numera undanstuvade för detta år. 
 



Kanske kanske att jag orkar mig ut i älven en sväng ikväll. 
 
Jepp, det blev att smyga sig ut ur huset just innan 22-tiden på kvällen för att snöra på sig 
vadarna, rigga haspelspöt och sedan traska neråt efter älven. 
 

Kameran fick i vanlig ordning 
komma med och bli lite utsatt för naturens otrevligheter. Och det kom helt plötsligt 2 st motiv 
vandrande över bron. 
 

Bilden är lite mörk men till 
vänster ses en riktigt stor rentjur + ytterligare en tjur komma vandrande. De stannade på bron 
och tittade på vad vi höll på med och vandrade sedan vidare. 
 
Redan i andra kastet hade jag en fisk på kroken, upp kom en liten öring med Vibraxen 
hängande i mungipan. Och nu skall det verkligen påpekas att den var väldigt liten, de "små" 
öringarna i stugan som vi släpper tillbaka hade kunnat äta upp denna firren till frukost. 
 
Jag vandrade ganska snabbt ner till mitt favoritställe. 
 



En perfekt forskant där jag fångade massor 
av.....ingenting. Eller det är väl inte helt sant, en fågelautomat fiskade jag upp ur vattnet + ett 
par hörselkåpor som någon drällt i. 
 
Vidare transport nedåt gav mig 2 st gäddor som fick bli kråkmat, här i älven är det bäst att 
värna om den ädlare fisken. Skulle man släppa tillbaka en gädda i vattnet här så blir man 
portad från byn. 

Strax innan midnatt så gav jag 
upp och begav mig hemåt, på vägen tillbaka tänkte jag ta en lite annan väg som jag aldrig 
tagit tidigare. Det var då det hände..... 



BJÖRN! Och 2 st dessutom, av 
vad jag kunde tyda från spåren så var det förmodligen en hona och en fjolårsunge. Dessutom 
så var det väldigt färska spår, jag funderade på om jag kanske rentav hade dem alldeles 
framför mig. Jag lyssnade länge men varken hörde eller kände lukten av något. Eller 
luktsinnet är väl inte på topp pga av en förkylning, ja...eller svininfluens är det väl 
förmodligen. Halva världen verkar ju ha smittats bara den senaste veckan. 
 
Nåja, jag varken såg något eller blev uppäten. Dessutom plussade jag på öringtotalen med 1 
fisk och nu är det totalt alltså....13 st fiskar. Oturstal? Blir det en NOLLA igen nästa sommar 
kanske? 
 
Söndag: - Resans SKRÄLL!!!!! 
 
Ytterligare ett kort kvällspass på ett par timmar i regnet, denna kväll förlades fisket till 
Rakkuri. Och håll i er nu, idag så kommer resans skräll! 
 
Jag fångade 6 st öringar och 1 st harr på denna lilla tripp. Plus att jag hade kontakt med 
betydligt fler fiskar. Fiskarna var verkligen på gång denna kväll. 
 
Längden på dagens öringar var 16, 17, 13, 15, 19 och 11 cm. 
 
Måndag:  
 
Nu avbryter vi resan och beger oss söderut igen med ett nattstopp i Luleå hos min lillasyster. 
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2009-07-07 - Sinnesförvirring 

2009Skapad av Robert F 2009-07-08 00:20:34 
Under dagen så hade det fram till middagstid kommit ner ungefär 60 mm regn så det var lite 
blött ute. Micke ringde och frågade vad vi gett oss in på, var det verkligen en bra idé att åka ut 
och fiska. Eftersom jag hörde att han mjuknat lite och kanske blivit bekväm så var jag 
tvungen att klämma ur mig att detta var det absolut bästa fiskevädret, flera av mina 
grymmaste pass har varit i just detta väder. Men innerst inne så hade nog även jag ganska 
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gärna suttit och kurat ihop mig i soffan. 
 
Nåja, det var upp till bevis. Väl nere på båtklubben så var det så grotesktmycket vatten i båten 
att det tog minst 10 minuter innan allt runnit ut. Måste ha varit minst 3-400 liter som kommit 
ner sedan i lördags, helt sjukt. 
 
Enligt norska YR så skulle regnet upphöra klockan 20:00 och det sporrade oss när vi lämnade 
hamnen vid 19:40, snart skulle vi minsann ha blå himmeln och ljuvlig solnedgång med grymt 
stora mängder fisk fångade. 
 
Detta med mycket fisk visade sig bli svårt, jag skyllde snabbt på att vi nu hade ungefär 20% 
mer vatten att fiska av efter allt regnande och det bidrog ju till att det blir lite segt. 
 
Men efter att ha slitit hund ett par timmar så hade regnet fortfarande inte upphört utan snarare 
intensifierats. Nu kändes det väl inte sådär jätteinspirerande att fortsätta kasta. 
 
Jag styrde båten upp på lite grundare vatten och baskemig så stod inte gäddan där, eller några 
stycken iaf så vi fick lite lön för mödan. Inga grisar men toppar på 3-4 kg blev det, ja eller inte 
för mig men för Micke, själv blev det mest någon gurka samt en 3 kilos som stack iväg med 
ett bete för mig. 
 
Men efter ytterligare en stund så hade regnet runnit rakt igenom våra regnkläder + 
kortkalsonger och nu var det rejält kallt. 
 
Väl inne i hamnen igen så var det skönt att slita av sig alla blöta kläder och få åka hem. 
 
Förövrigt så är klockan nu 00:20 och det har fortfarande inte slutat regna..... 
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2009-07-04 - Tillbaka i älven 

2009Skapad av Robert F 2009-07-05 15:19:43 
Ändå sedan förra sommaren så har jag drömt om grymma fisken efter gädda som jagar i ytan. 
Nu var det väl äntligen dags att de skulle vara på plats? Vattentempen var över 19 grader och 
förutsättningarna var på topp. 
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Men inte då, ytterligare ett misslyckat kapitel i mitt fiskarliv. Göran hade ETT påslag på 
ytbetet, sen hände inget mer på grundet. 
 
Just utanför grundet fick vi varsin abborre just under halvkilot kanske + några mindre gäddor. 
Göran lyckades även få sig en på kanske 2,5 kg som här ses hoppa ut ur bild. 
 

 
Nåja, det blir säkert fler försök. Man måste ju vara i toppform innan tävlingen i Sorsele första 
helgen i augusti. 
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2009-07-01 - Misär v2.01 
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2009Skapad av Robert F 2009-07-03 08:59:25 

Dagens plan var att sjösätta båten i en ny sjö, glad i hågen packade jag ner elmotorn och 
storbatteriet.  

Väl framme vid sjön så såg vägen ut som en berg och dalbana, alltså blev det inte något fiske 
där. 

Båten ner i närmsta havsvik istället där jag och Micke fick massor av gädda! 

10 st gäddor nådde säkert upp i totalvikten 5 kg. 

MISÄR!!!!!!!! 
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2009-06-30 - Flashback 

2009Skapad av Robert F 2009-07-03 08:56:52 

Denna tur tog mig tillbaka, tillbaka till femman på mellanstadiet när man varje dag efter 
skolan snabbt hoppade upp på cykeln och for iväg för att fiska.  
Jag minns det lika klart som när jag snedtrampade med cykeln i åttan så att jag nästan knäckte 
spöt och lät som en kastratsångare resten av fisketuren. 

Åke hade lurat i mig och Håkan att det skulle vara grymt bra fiske i en liten tjärn där han bor, 
och vi som är så blåögda svalde givetvis allting med hull och hår. 

 

Cykeln var det givna transportmedlet efter denna något nedkörda väg i skogen, den var nog 
faktiskt snäppet värre än den riktigt dåliga vägen vi körde fast hyrbilen på Azorerna. 

Håkan vägrade lämna civilisationen bakom sig, men att cykla på denna vägen med en hand 
och samtidigt hålla i spöt var allt annat än lätt. 
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Åke hade ju som sagt lovat oss en sjö och på denna bilden ses Åke letande efter sjön samtidigt 
som jag och Håkan börjar undra om Åke lurat oss. 

 

Nåväl, tillslut så lyckades vi träska oss fram till sjön. 

 



Nu var det upp till bevis för Åke, hans superdupersjö skulle ju producera minst 5 gäddor över 
8 kg på max 3 kast enligt vad man hört. Samtidigt så skulle gäddorna ha minst en abborre 
över kilot i munnen på vägen in. 

Åke han vevade..... 

 

...och han kastade..... 

 

...och han kastade..... 



 

...och han vevade..... 

 

...men han vägrade erkänna sig besegrad och kastade igen..... 

 



....och igen.... 

 

Men sen så hände något otroligt och oförväntat! 

Håkan fick en fisk! 

 

Ojojoj så stämningen steg......INTE!!!! 
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2009-06-28 - En kort (o)tur 

2009Skapad av Robert F 2009-06-28 22:31:18 
Planen för dagen var att med dottern snabbt fiska upp några abborrar eller kanske en liten 
gädda i närheten av båtklubben. 
 
Men nja, dottern blev less och det blev även jag. 
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2009-06-24 - Abborre, var är du? 

2009Skapad av Robert F 2009-06-26 08:28:27 

Tillsammans med g0wdn och Rödingen så var dagens sikte inställt på att försöka fånga oss en 
randig jäkel i älven. Sedan 2006 har ju abborrfisket varit mer än lämpligt kasst men någon 
gång måste det väl komma igång. 

g0wdn safade och köpte med en burk mask, Rödingen fixade agnet med kastnät i älven. Själv 
så litade jag på mina jiggar och spinnare.  

Det skulle jag inte ha gjort.... 

Skämt åsido så var abborrarna otroligt segflörtade och inte alls i farten, g0wdn fick en 3 
hektos + att det kom upp några mindre i båten. 

Jag lyckade samtidigt ta årets första gädda på ytbete. 
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2009-06-21 - Ny båt, samma möjligheter? 
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2009Skapad av Robert F 2009-06-22 18:19:23 

Dagen till ära så skulle jag få åka en större båt på älven igen, det var inte igår.... 

Dabbe´s gamla Cresent men en ny skinande motor skulle underlätta transporterna i älven en 
aning. 

Glad i hågen så står jag på bryggan vid Maxi och väntar på dem, då blir jag anfallen av en arg 
jäkel. 

 

Typiskt ogästvänlig typ. 

 

Nåväl, väl nedhoppad i båten så tuffade vi iväg en bit.  

Nu var det upp till bevis, skulle min dåliga gädd-aura jinxa fisket även i denna båten? Alldeles 
innan jag blev upphämtad så hade Dabbe och Blaze(http://markusfiske.blogspot.com/) haft 
flera följare och en del hugg. 

Men så fort jag kom ut i båten så hände väl just ingenting den första timmen.  
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Hmmmm.... 

Idag hade vi en liten battle mot Morti och g0wdn i den lilla alu-båten. 

 

Dom hade bergis en massa tjyvtrix på lur.... Se på dem! De bara sitter där och låtsas som 
ingenting, men eftersom jag rutinerat visste att de är ena riktiga gäddpsykopater så tordes man 
inte släppa dem med blicken. De bara väntar på att man skall vända ryggen till och då - 
WHAP! - så står man där med en bulldawg i nacken. 

Vi tog skydd på Statoil och lät dem lomma iväg med putter-putter båten, när vi drack vår 
kaffé så drog de sig iväg på säkert avstånd. 

Då, när de äntligen inte såg något längre, så kunde vi häkta på våra riktiga beten och börja 
fiska på allvar. 

 



Blaze med en hyffsad gädda. 

Det blev ett antal gäddor i båten med en topp just under 5 kg kanske. 

Sen så försökte jag använda Dabbe´s illaluktande agnmörtar till att mata ett par måsungar på 
stranden. Jag kastade dit den halvt sönderfallna mörten och ungen fick upp intresset för den. 

Men då kommer mamma(eller pappa) mås och snor den mitt framför ungen. 

 

Vafan??? Vad är det för ett JÄVLA sätt??? 

Stjäla godis från ett barn, det är ingen sabla disneyfilm ute i naturen. Alla lönnmördande 
psykopatfåglar som sitter där på en stolpe och låtsas titta åt ett annat håll när de i själva verket 
bara väntar på att få sätta näbben i dig. Fy fan! 

 

Fågelungen såg en aning snopen ut när föräldrarna stack med maten. 

Usch!  
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2009-06-20 - På hemmaplan igen 

2009Skapad av Robert F 2009-06-21 11:24:21 

Så, hemma igen efter 2 totalt utvilande veckor. 

Skulle man nu kunna fånga sig någon gädda? Kom man ihåg hur man gjorde? Skulle Marcus 
dominera totalt? 

Svaret på alla 3 frågorna var JA, HELL YES! 
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Själv fick jag minsann några små snipor på hela kvällen. 

Nu jävlar ska jag sluta med fiske! Iaf några timmar. 
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2009-06-semester - Azorerna, ett fiskeparadis på jorden? 

2009Skapad av Robert F 2009-06-21 11:20:41 

Då var man då iväg då, efter att ha planerat in lite fiske i det fördolda så smögs lite fiskeprylar 
med ner i resväskan. 

Att fiska från klipporna skulle vara hett, ruggigt hett enligt uppgift. Poppers, vobbler och lite 
gummibeten packades ner.  

Väl framme på klipporna, ungefär några timmar efter ankomst så kastade vi och vi kastade, 
kastade och kastade. 
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Hmmm....ingen fisk....vi såg några hoppa och några småfiskar röra på sig nere i vattnet. Men 
ville de ha våra krokar? NEJ. 

Då kom jag på den briljanta idén att vi skulle åka in till stan och köpa lite agn. Sagt och gjort 
så 100:- fattigare så stod vi där igen laddade med Sardiner och Bläckfisk. 

Och nu djävlar så fick vi minsann.....ingenting. 

Då kom lokalbefolkningen ner och dominerade oss totalt. 

 



 

 

Med bambuspön, sönderrostade haspelrullar och småkrokar agnade med krabba, musslor, 
snäckor och annat småskit drog de upp fisk i mängder under våra näsor. 

Grrrrr...... 

Det vara bara att krypa till korset, vi behövde hjälp. 

Efter att ha övertygat familjen om att vi nog förtjänade en hel fiskedag så pyntade vi upp €400 
för följande. 



 

Kapten, deckhand, fritt käk och dricka samt all fiskeutrustning ingick. 

Nu skulle vi väl minsann få uppfylla målet med resan? Att fånga varsin Barracuda.... 

Detta blev vår utsikt för de kommande 10 timmarna. 

 

Att sitta och titta bakåt i 3-4 meters vågor var tuffare än vi trodde, både jag och Emil blev en 
aning sjösjuka. Vi lyckades hålla oss från att luta oss över relingen men det var väl just så 
pass också. 

Emil inledde stark med att efter 30 sek fånga en Brax. 



 

NU var det bara att ösa upp fisken med en skopa tänkte vi, de tankarna släppte vi dock efter 5 
timmar utan knappt ett liv i prylarna. 

 



Jag passade på att prova några Mieko-vobbler som denna Basas, kaptenen gillade betet så 
mycket att han fick behålla det. Han trodde att det skulle vara perfekt till Tonfisk. Där ser 
man, själv tycker jag det är perfekt till gädda. Men smaken är som baken.... 

 

Vädret var som sagt inte det roligaste, mycket upp och ner gick det. 

 

Då hände det! 

Nananananana....fishing! 



 

JAAAA!!!! Nu slapp prylarna åka i drickat! 

Den var ju inte så stor, men den var liten och efterlängtad. 

Efter ytterligare några timmar så fick även Emil en liten slips på en Mieko Niva. 

 

Nåväl, efter att 3 spön trasslat ihop sig och tvinnat 50 meter lina så fick jag rycka in som 
kapten när den riktiga kaptenen och vår deckhand spenderade 30 minuter på däck med att reda 
ut en gigantustrassel. Och som jag styrde båten! Inte en fiskjävel till fick vi på hela turen. 

Fiskarna överlämnades till vår restaurang på hotellet och tillreddes enligt nedan. 



 

Man lät varje tugga smälta länge i munnen för fisken hade väl kostat en drygt 1500:- per 
kilo...... 
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2009-05-31 - Idag då? 

2009Skapad av Robert F 2009-06-01 20:33:09 

Skulle det då äntligen vara dags? Vara dags för att fisket skulle lossna och vi skulle få uppleva 
samma galna fiske som samma datum förra året då gäddorna fullkomligt hoppade in i båten 
utan att vi knappt behövde röra spöna? 

Det var snart dags för mig att åka på semester och detta var sista gången jag fiskade i Sverige 
innan midsommar. Ett till pass som blev pannkaka och då hade kanske fiskeprylarna fått göra 
ankaret sällskap nere på botten. 
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Vi började träska oss lite upp efter Ö´n och där fick Micke faktiskt flera gäddor och jag 
fick....nja....ingenting. 

Sen längre upp så var det dags för Micke att få....fisk....och för mig att få.....ingen fisk..... 

SUCK!!! 

Men i en sista kraftansträngning så skrek jag iväg bullen i ett osäkert kast och lyckade med 
detta... 

 

Trevligt, den vägde ju iaf hälften av vad jag hade planerat för dagen. 

Efter detta så gjorde jag en taktisk miss som inte lyssnade på Micke, jag föreslog att vi skulle 
prova längre ner i älven och det skulle jag inte ha gjort. 

Vi hämtade upp Marcus, vågorna gick höga och vi fick fiska inne på fjantiga grund och inte i 
de djupaste partierna. Nåväl, kvällen gick och vinden mojnade och tillslut så kunde vi åka ut 
igen. Där stod gäddorna uppradade men inte i den utsträckning som vi hade planerat. Men det 
blev några fina iaf. 

Skit ner er så åker jag på semester! 
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2009-05-26 - The shame, the shame 

2009Skapad av Robert F 2009-05-27 22:02:18 

Så, ute i vattnet igen och idag så har det kommit upp flera fina gäddor runt stan. Då borde ju 
inte ens jag kunna misslyckas, eller? 

Göran och g0wdn var med i min lilla gula båt, motorn läcker fortfarande olja och jag själv 
kommer snart att läcka ut en motor ner i djupet om jag inte får ordning på detta. 
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Jag har börjat fundera på en karriär som fiskeguide, då kan jag ju själv få vara ute på vattnet 
men låta dem andra i båten fiska. Resultatet blir ju ungefär detsamma för mitt eget fisksnitt 
per tur de senaste månaderna har väl inte varit nån höjdare direkt..... 

Men idag så var det min tur att ta den första fisken, och det var inte vilken fisk som helst... 

 

Behöver jag nämna att detta var det närmaste en fisk som jag kom idag? 
Nä, tänkte väl det...... 

Gurra lyckades däremot få sig en slemgurka och Micke lyckades få flera stycken. 



 

Om ni kommer att ringa upp mig på telefon den närmsta tiden så kommer jag att svara. 

- Hej, jag heter Robert Fjällborg och jag är värdelös. Inte bara på allt annat utan även på att 
fiska.  
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2009-05-24 - Umeå Pike Open < 75 cm  

2009Skapad av Robert F 2009-05-24 20:55:24 

Såja, detta hade vi längtat efter länge! Jag och g0wdn i Team Mieko Fishing skulle piska upp 
Mange och Lars i Team MÅLF, vi skulle helt enkelt fish-slappa dom med groteskt stora 
gäddor tills de gråtande skulle krypköra vidare in till hamnen igen. Eller ja, vi hade väl tänkt 
vinna över dem iaf. 

Det var alltså dags för Umeå Pike Open 2009 anordnat av Team Artifish, den första C&R 
tävlingen efter gädda i Umeå. 

http://www.umeapikeopen.se 

Sjösättningen i Täfteå gick ganska lugnt till även om det var nästan 25 båtar som skulle tävla 
och det var inte så många som kom sjövägen. 
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Inga knäckta spön, sänkta bilar eller andra fadäser i hamnen. Dock så var det några som kört 
på ett grund ute i fjärden som någon tydligen glömt att sätta ut på ett sjökort, men det gick 
enligt ryktet rätt så bra ändå. 

Starten var rätt kul, båtar av alla de storlekar och skick var med. Motorerna varierade från 50 
hästars 4-taktare ner till elmotorer och i något fall så var det faktiskt årorna som gällde. Men 
kul såg det ut. 

 

Fisket då? Mja, vattentempen var lägre nu än för en vecka sedan och gäddorna lekte 
fortfarande. Det hade vi väl inte riktigt planerat med, som kallast hade vi faktiskt 9,6 grader i 
vattnet och det är inte så lämpligt. Vinden varierade runt från alla de håll under dagen, ibland 
var det T-shirt som gällde och ibland så hade man utan problem kunnat köra med flytisen utan 
att svettas bort. 

Men fisket då? Eller kanske bristen på bra fiske? Gäddor fanns det minnsann men dem jag 
och g0wdn fick upp var alltid någon cm för kort för tävlingen minimimått på 75 cm. 

Här ser vi iaf den knallhårda köttbullen Micke med en av dem. 



 

Vi hade väl kanske upp 6-7 st i vår båt och i Magnus och Lars skuta så hade de upp över 10 st 
men alla var för små. Perkele! De hade iaf några fina följare och vi hade några av den varan 
också, eller rätt många faktiskt, gäddorna kändes inte alls på gång idag. De puttade lite i 
betena och nypsade av någon jiggsvans men det var väl allt. 

 

Med detta ljuvliga nummer i akrobatik så är det inte så konstigt att Team MÅLF fick fler 
snipor än oss. Lars dansar på och Magnus dunkar iväg sitt bete. 

Om allt vill sig väl så dyker det kanske även upp ett reportage i VK måndag 25/5. 
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2009-05-21 - 2 gäddor är mer än en brax 

2009Skapad av Robert F 2009-05-22 09:19:58 

Sista passet innan tävlingen för mig och g0wdn, hur skulle detta sluta? Min gäddform har ju 
stadigt pekat nedåt sedan maj förra året, det här med att vila sig i form verkar inte fungera i 
verkligheten. 

Dagens pass skulle förläggas längre ner i älvsystemet där vi nu hoppades att gäddorna skulle 
ha börjat leka klart nån gång. Ryktet har gått om 2 gäddor mellan 8 och 9 på samma ställe i 
veckan, men även om ryktet sa att det var kg det handlade om så tror jag att någon läst fel på 
vågen och att det egentligen var hg det var frågan om. 

Dagen började som sig bör med tjock dimma, jag och Marcus sjösatte innan Micke lyckaes 
slingra sig ut på krokvägarna. Han var lite efter oss och vi hann sjösätta våra beten i några 
minuter och nästan köra vilse innan vi skulle hämta Micke. 

I vanlig ordning så inleddes dagen med att Marcus drog en gädda, tyvärr så har han nu fått så 
mycket stora gäddor den senaste tiden att han drabbats av akut gäddskräck bara vid åsynen av 
en pike. 

 

- Hjälp, slem, usch, äckligt! 

Sen drog Marcus en gädda till, på tvären denna gången dagen till ära. 

Efter att Micke satt bort sitt dagliga fiskedrag så beslutade vi oss för att prova grundviken. 
Där var det fullt liv och dessutom köbildning för att köra in. På fiskarna i vattnet var det 
dessvärre inte så livat, lite smånafs och sånt skit var allt som registrerades i början. 

Micke drog tillslut en kasslergädda på tvären, den kom inrullad i linan och färdig för ugnen. 

Tillslut så lyckades även JAG fånga en gädda, eller gädda och gädda, den var så liten och 
nästan genomskinlig men vi tyckte oss ana att det borde vara en gädda, eller kanske möjligtvis 
en annan fisk. Starkt jobbat, andra gäddan på 6 månader. 
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Tyvärr för Micke så var han tvingad att lämna oss, och han skulle missa det fenomenala fisket 
vi hade tänkt oss längre ut i älven på de djupare partierna. 
Men innan han avslutade fisket så tog han ett säkerhetskast..... 

 

- Japp, japp, brax, brax! 

 

- He said baby your my dream, she said touch me and I'll scream. 

Och det fenomenala fisket i älvens djupa partier var just precis fenomenalt, fenomenalt jävla 
värdelöst.  

Marcus avslutade med att fånga en liten morsk abborre. 
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2009-05-17 - Steffe "Bill Dance" Harren 

2009Skapad av Robert F 2009-05-18 22:19:38 

Då var dagen kommen, den dag som Stefan suktat efter så länge. Örona blödde efter alla 
ändlösa diskussioner om huruvida ekolodsgivaren skulle monteras med silicon eller om 
siliconet skulle monteras någon annanstans och ekolodsgivaren kanske skulle monteras med 
skruv.  

Båten tippades ner i Täfteå och efter 1 minut med elstarten så lyckades jag trixa igång motorn 
med lite klassiskt gas-juckande blandat med 80% choke. 
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Efter att ha träskat oss ut irrande i ett zick-zack mönster kors och tvärs utan ekolod men med 
Steffes teleflex-styrning insmord med Loctite gänglåsning varvat med torkad fläsksvål. Man 
fick verkligen ta i som den sanna gäddkung man är, eller ja....gäddkung....eller jo....iaf om 

man jämför med Steffe-boy  

Efter att ekolodet tillslut startade och visade det fenomenala djupet 0,7 meter så var det 
kanske dags att trimma upp motorn ytterligare lite, och innan vi hann med det så fick proppen 
gräva lite gegga när det var ungefär 0,4 meter vatten kvar. 

Väl ute i fjärden så ville Stefan prova sin elmotor, själv så ville jag mest fiska inför söndags 
tävling. En gädda i bagaget under de sista 6 månaderna är väl kanske inte den optimala 
uppladdningen inför tävlingen. 

Stefan blev grymt imponerad av den asgrymma råstyrkan i sin fina elvisp, han satt där och 
mös med fiskespöt i ena handen tills det enda roliga på hela kvällen hände. 

Steffe "Bill Dance" gjorde entre på ett snyggt sätt, en verklig praktinledning som skeppare. 
Tur att vi var låååångt ut från hamnen, annars hade han fått sälja huset och lämna byn. 

 



Det är lite synd att jag inte hade kameran framme när det hände, men videon ovan och denna 
bilden som visar när Steffe skruvar fast elvispen igen förklarar ganska bra vad som hände, 
eller iaf höll på att hända. 

Annars så stod följande på menyn för kvällen: 

 

 

Båtlek, gäddlek och mera gäddlek. +14 grader i vattnet och det var ännu inte över. 

• Kommentarer(0)http://fiskebloggen.rubbaderobert.se/#post119 
• Share 

2009-05-08-10 - g0wdn är en braxslampa! 

2009Skapad av Robert F 2009-05-10 22:29:59 

Vi hade planerat, dividerat och ältat, gått igenom och planerat om i snart 6 månader om denna 
helg. Denna helg som skulle gå till historien som den bästa och mest fångstgivande 
fiskehelgen någonsin, aldrig tidigare skulle sådana kopiösa mängder gädda ha fått syna 
insidan av en båt förut. 
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G0wdn och Marcus skulle tillsammans med undertecknad göra rovgiriga utfall i gäddstimmen 
denna helg, Rödingen skulle sedan ansluta på söndag för att vi andra skulle kunna vila våra 
uttröttade armar och bara titta på när Magnus tog minst 2-3 st i varje kast. 

Dagarna skulle vara fyllda av... 

 

....och.... 

 

....skulle vi slippa helt. 

Micke hade övar hela vintern på att få in det perfekta mothugget, ryggen skall spännas bakåt 
precis till den nivå att man nästan får ryggskott. 



 

Marcus hade planerat att ta firrarna med sina smygperversa kreationer bundna av 
väteperoxidblekt ekorre på en stampad stäppmamba toppad med en ruskad tupp. 

 

Jag själv hade mest tänkt ligga ner lite lugnt i båten och sköta mitt. 



 

Ruvande på mina hemligheter så skulle jag vara snabbt framme när mina kamrater lyckats 
lura någon rovfisk inom bekvämt kastavstånd. 

g0wdn försöker glida fram hela helgen på en räkmacka. 

 

Men huruvida galjonsfigurer bringar tur eller inte har väl diskuterats i århundraden, denna 
helg fick vi ett snabbare svar än vi hade hoppats på. 



 

- Men vad i H*******!!!!!!! 

Ångesten gjorde sig ett snabbt intåg när vi fortfarande efter 2 dagar knappt hittat en liten fisk. 
g0wdn och Marcus hade fått några gäddor var och den tredje personen på resan var i vanlig 
ordning utan, gliringarna kastades fram och tillbaka i båten men jag var stark och bröt inte 
ihop förrän jag senare på kvällen kunde snyfta lite lätt i kudden innan jag gled in i 
drömmarnas rike. 

Så, dags för den tredje och sista dagen. Jag fick förstärkning i min båt av Magnus a.k.a 
Rödingen och vi skulle battla mot braxmetarna i aluminiumbåten. 

Efter några timmars planlöst åkande fram och tillbaka så kunde jag efter ungefär 25 timmars 
idogt och tröstlöst fiskande dra in mitt första vettiga mothugg på hela helgen och detta 
resulterade i denna lilla spädgris. 

 

En hängmage som kunde konkurrera med vilken sumobrottare som helst. 



 

Årets första gädda var äntligen landad. Gäddan vägde in på 5,5 kg trots sin korta kroppslängd, 
en bit under 90 cm kanske. 

Magnus ville inte vara sämre utan hjälpte till att sätta press på braxarna i andra båten med 
denna slemgurka. 

 

Och vad som försigick i den andra båten var mest ett specimenklassat undersökningsprojekt 
om hur många könsvårtor en brax kan ha på huvudet och föra över till Mickes händer. 



 

Sekunden efter att han släppt fisken inser han vad han gjort! 

 

Smittats av specimenfeber.....GGGGAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! 

En kortfattad sammanfattning av helgen kan skrivas som följer: 

Ungefär 100 manfisketimmar gav en utdelning på ungefär 10 gäddor, detta ger ett snitt på att 
man skall dänga sitt eländiga fiskedrag i 10 timmar fram och tillbaka innan man tillslut får sig 
något. 
Och för undertecknad så blev det alltså en(1!!!!!) fisk på totalt nästan 30 fisketimmar, det 
positiva med det är ju att det drog upp kompisarnas snitt lite. 



SUCK!!!  
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2009-05-03 - Bisamhojt 

2009Skapad av Robert F 2009-05-04 11:38:21 

Äntligen lite varmt väder och dags för en kvällstur med Rödingen och min lilla gula tvålkopp.  

När Marcus, g0wdn och Co var och ryckfiskade snipor i Täfteå så tänkte jag och Magnus dra 
de stora i älven istället. För nu när hela älven rivit så visste jag ju exakt var de stora och feta 
gäddhonorna skulle stå och vänta på våra smarriga beten. Väl på plats så visade sig vattnet 
innehålla.......Bisam....och många......och senildementa eller möjligtvis drabbade av 
svinflunsan för de verkade helt uppe på läktaren. Något måste vara fel när den sitter på samma 
ställe på isen i över en timme och inte ens ryggar så mycket för båten. Magnus tog det säkra 
före det osäkra och studsade en Buster i huvudet på den men den dök bara nån sekund och 
simmade vidare igen. 

Nåja, vattentempen kring 2 grader och inte en tillstymmelse till gädda. Hade förmodligen en 
id som simmade efter min hemskespinnare, typiskt hon-idar som är mycket för rosa gulligull. 

• Kommentarer(1)http://fiskebloggen.rubbaderobert.se/#post117 
• Share 

2009-04-28 - Nu går det hett till i lekviken... 

2009Skapad av Robert F 2009-04-28 23:09:23 

Den senaste tiden har inte ägnats åt fiske eftersom det har varit lektid. 
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Men nu är leken över och snart så blir det nog napp...... 
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2009-04-28 - Båten i plurret 2009 

2009Skapad av Robert F 2009-04-28 23:07:33 

Så, då var det äntligen dags att få tippa ner båten i vattnet igen för första gången denna 
säsong.  

 

I vanlig ordning så skall det alltid ligga lite is kvar när första turen skall göras. 

 

Efter att ha ryckt igång nya motorn med 23 drag så kryssade vi oss ut mellan isflaken, spända 
av förväntan på vad denna tur skulle kunna ge oss. 
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Tyvärr så blev det ingen fisk vart än vi provade och testade våra fiskedrag. 

 

Så det fick bli lite planespottning istället. Jetströmmen blåste oss halvt ur båten 20 sek efter att 
planet passerat. 
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2009-04-25 - Fiskeivern river hål i själen... 

2009Skapad av Robert F 2009-04-28 14:26:53 
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...så till den milda grad att vi 3 förtappade och gravt förvirrade gäddfiskare var tvungen att ge 
oss ut och kasta lite grann i älven även om någon båtramp ännu inte tinat fram. 

Jag fick prova mina nya perverterade gäddbeten och Micke fick slå sönder ett nyligt inköpt 
skräpbete av okänd modell. 

Det enda som kan liknas någorlunda vid en fisk är en följare jag hade som lämnade en virvel 
efter sig när jag lyfte upp min 25 cm långa spinnare tillverkad av julgransglitter. 

Slutet ej gott men dagen var slut iaf, snart får vi i båten. 

 

g0wdn begrundar isläget och längtar till öppet vatten. 

 



Detta ställe fick duga i väntan på något bättre. 
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2009-04-19 - Rödingen dominerar igen 

2009Skapad av Robert F 2009-04-20 18:43:47 

Då var det dags igen då alltså, dags för Magnus att totalt dominera fisketabellen. 

Fem pyttesmå abborrar och en liten mört är definitivt mer än en liten abborre. 

 

Rödingstimmet går till. 
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2009-04-11 - Påsken i Kiruna 

2009Skapad av Robert F 2009-04-16 18:33:51 

Aahhhh....äntligen ledig! 
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6 dagar fri från jobbet kändes finfint när man klev upp kl 5 på Skärtorsdagen, tåget norrut 
gick tidigt och snart satt man där och filosoferade på om vädret skulle vara bra och om man 
kanske skulle få sig någon fisk i helgen. 

Väl framme hos farfar så utlovades vacker väder för hela helgen, perfekt med lite högtryck så 
att möjligheterna till ett bra fiske minskar. 

Långfredagen startade vi med att transportera oss till vår stuga i Nikkaluokta, där fick dottern 
hjälpa farfar att snickra lite. Bastustugan skulle färdigställas invändigt denna gången. 

 

Fisket då? Ja lak-krokarna som vi satte ut under natten förblev tomma, nedan ses Linn och 
farfar vandra ut för att kolla läget. 

 



Vädret var det som sagt inget större fel på. 

 

En morgon hade vi riktigt härlig dimma som låg riktigt lågt runt sjön och alla fjälltoppar stack 
upp, då fick kameran smaka kallgrader ett längre tag. 

 

Linn & farfar ute på isen för att prova lyckan. 



 

Linn pimplar lite från farfars nya skoter. 

Och tillslut blev det faktiskt några abborrar, tro det eller ej så fick t.o.m jag några fiskar.  

 



Linn var överlycklig när hon själv fick dra upp fiskarna genom hålet. Här bar hon stolt hem en 
fisk till farfar som hon ville grilla. 

En skotertur in till Nikkaluokta hann vi med också för att köpa oss en glass, under den korta 
turen så hann Linn knoppa in rejält på skotern. 

 

Själv fick jag åka längst bak på kälken med mina kameror som enda sällskap. 



 

Sen åkte vi hemåt igen för att spendera slutet av helgen hemma hos farfar istället. 

 

Där var det några krabater som stod och väntade på oss, tydligen hungriga i det fina vårvädret. 



 

Sista dagen innan hemredan hann vi med en liten fisketur längre ner efter Kalixälven också. 

 



 

Tyvärr resultatlös hur mycket vi än försökte, men solbrända blev vi och grillad korv smakar 
alltid gott. 
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2009-04-05 - Ett försök på gäddan 

2009Skapad av Robert F 2009-04-06 08:11:11 

Jag min arma stackare som fortfarande inte mäktat med att fånga ens en liten späd mört sedan 
början av November, abstinensen börjar slå klorna i mig och det börjar rinna gäddslem ur 
munnen på mig så fort jag ser mina fina fiskedrag som hänger i garaget. 

Denna dag började perfekt, klockan ringde sitt envetna äckliga ljud klockan 5 på 
söndagsmorgonen, full av avsky mot abstinensmonstret så kämpade jag mig upp ur sängen. 
En snabb titt ut genom fönstret sa att det var survädersvarning även om det var minusgrader 
och molnigt. Så var det med mitt fina fotoljus, nåja det är då åt helvete med allt men lika bra 
att inte lägga sig ändå nu när jag likväl har klivit upp. 

Matsäcken ordnades och kaffet kokades. När jag precis stretat på mig alla kläder, kängor, 
damasker m.m. så ringer Rödingen och står med snustorr tank på E4án vid Max och undrar 
om jag inte har någon liten soppaskvätt jag kan bistå med. Självklart har jag det och går ut och 
börjar gräva i förrådet, precis när jag greppar handtaget så har Magnus lyckats slanga 
motorborren på nån deciliter och kan ta sig till en mack för att fylla på. 
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Bilen rattas ut mot kusten och parkeras mitt i en lervälling, skall bli kul att testa 
fyrhjulsdriften lite sen tänkte jag lite lojt när jag väntade på att Rödingen och Marcus skulle 
sladda in med Rödingens bakhjulsdrivna Volvo 240. 

Ute på isen fick vi snabbt upp några avgrundshål med Magnus 250 mm motormonster. Sen 
snabbt ner med lite diverse illaluktande döfisk från frysen, vissa av dem såg ut att vara från 
förra decenniet. Funderade lite på om jag kanske borde rensa ur frysen men så länge inget 
annat behöver rymmas där så skit samma. 

Fiskedagen gick som vanligt, 

 

Magnus pumpade en fisk 



 

Jag fotade lite rost 

 

Marcus drog en stor fisk 



 

Jag fotade en gammal träbit 

 

Magnus pimplade upp några abborrar 



 

Jag fotade en liten gammal dammråtta 

 

Å Magnus drog en fisk igen. 

Och för den som fortfarande inte fattat något av bilderna ovan så jag är fortfarande FF sedan i 
början av November...... 
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2009-03-01 - Lak-psykopaterna anfaller 
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2009Skapad av Robert F 2009-03-02 18:15:20 

Undrar vart detta året skall sluta för mig, redan mars och jag har inte fått en endaste liten fisk 
på hela året. Och än värre skulle det bli ikväll. 

Keldor med kompis från Skellefteå-trakten var på besök för att kontrollera om våra Umeå-
lakar verkligen var så små som de har hört rykten om. Vi hade försökt övertyga dem men de 
insisterade på att kontrollera på plats, inte skulle man väl kunna fiska en hel kväll utan en lake 
på över kilot? 

Själv var jag inte nödbedd att följa med på en tur, men jag tvekade länge på om jag skulle ta 
med mig något pimpelspö. 

 

Marcus huvud ångar av sig lite efter promenaden ner till fiskestället. 

Han var tätt följd av teamet´s potentiella massmördare, psykopat in till benmärgen. 
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Magnus öppnade sin påse med agnfisk som legat och ruttnat till sig sedan hösten -68, ungefär 
14 millisekunder senare så började en hel vargflock yla av odören. Eftersom jag på 10 meters 
avstånd kunde känna de djävulskt fräna ångorna av kadaver så slog vi genast fast att så fort 
agnet landar i vattnet så kommer ån att med säkerhet vara rotenonbehandlad hela vägen ner 
till Skeppsvik. 

Alla fiskarna tacklade upp sina spön efter att Magnus motionerat runt med motorborren, jag 
tacklade istället iordning några helt andra saker. 

 

Vår profetia om agnfiskarna och rotenonbehandling visade sig stämma ganska bra, ingen fick 
någon fisk och pysslandet med grejjorna och bytandet av bete tog sin plats för nog måste det 
väl finnas något som simmar kvar i ån? 



 

Bitvis kallt var det mest hela tiden, Marcus skakar liv i sina fingervärmarpåsar. 

Då fiskelyckan fortsatt uteblev så samlades vi istället kring lägerelden för lite gammal 
klassisk ljugarbänk om fisketurer som varit eller iaf borde ha blivit, eller den gången när man 
trodde att man hade fångat sin monstergädda och vaknade kallsvettig i soffan framför TV´n 
med testbilden på klockan 4 en söndagsmorgon i maj. 

 

Lakpatrullens ledare från Skellefteå, Keldor! 



 

Magnus får en lägesrapport från familjen som numera består av 3 personer förutom honom 
själv. 

Vad var nu kvällens smartaste drag? 
- Att åka bil 30 mil tur och retur från Skellefteå? 
- Att släppa ut miljögiftig agnfisk i Sävarån och döda allt liv för 15 år framöver? 
- Att bära med sig 30 kg kameraprylar ut på isen? 
- Att strunta i fisket överhuvudtaget? 

Den som inte fiskar nollar inte..... 

Sug på den karamellen grabbar! 
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2009-01-08 - Året börjar i moll 

2009Skapad av Robert F 2009-01-09 20:33:23 

Årets första fisketur, stora förhoppningar om ännu större fiskar. 

Skulle det bli succé? Eller skulle det rent av bli ännu bättre? 

Svaret på båda frågorna är nej, nej med STORA BOKSTÄVER! 

I vanlig anda så var jag fort fram med kameran nere på isen, denna gången mer 
välutrustad(hehe) än någonsin tidigare. Det är förmodligen första gången som någon kommit 
på idén att ta med en Softbox och extern blixt ner på isen. 

Men då kan man ta fina bilder som dessa. 
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Rödingen, laka-kungen, The man, the myth, the legend 

Men idag tyvärr drabbad av en smärre formsvacka ute på isen. 

 

Hur setupen såg ut. 

Nåja, vi hoppas på fler och större fiskar detta år. Men jag skall fånga dem med kameran och 

låta kompisarna ta dem på spö , kanske..... 
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Robert Fjällborg 
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