
Rubbade-Roberts fiskeblogg 

2010-10-30 - Fiasko i kvadrat 

2010Skapad av Robert F 2010-10-30 22:15:00 
Planen för idag var en grym och illvilligt uträknad scam för att ta över gäddherraväldet i hela 
världen, eller iaf i båten. Eller vad fan, planen var att våghalsigt åka till ett ställe dit ingen åkt 
förut och dra en liten slips eller två. 
 
Dagen började med att det var snö på backen när jag vaknade, och sen haglade det också 
banne mig. Perfekt norrländskt skitväder! 
 
Vi satte oss i bilen för att åka ut på havet och sjösätta båten. 100 meter från rampen så hade ett 
träd blåst över vägen under natten. Det var ju ungefär skitdåligt då det krävs en hel del vind 
för att välta ett stort trädelände rätt över vägen. 
Jag och Micke som är 2 män i nedre medelåldern fick sammankalla alla våra krafter för att 
putta skiten åt sidan så att Makke kunde köra förbi. 
 
Väl stående där på rampen så insåg vi snabbt att den utlovade vinden på 3-4 sekundmeter 
Ostlig istället var ca 10 sekundmeter Nordlig vind. Då gick den grymma planen i stöpet och 
här borde man väl ha gjort det kloka och åkt hem och dragit nått gammalt över sig. 
 
Men istället så sjösattes båten i älven i strilande regn med inslag av snö och hagel. 
 
Makke inledde stark med en 6-kilos efter bara nått kast, detta verkade ju riktigt bra. Sen så 
fick han en trekilos inom nån minut. Efter detta så hände det.......inte så mycket förrän 5 
timmar senare då jag drog 2 snabba gäddor som förmodligen var ungefär 3 gånger så långa 
som mitt 15 cm långa Jerkbait. 
 

Det mest spännande för dagen var att Micke blev FF idag.  
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2010-10-24 - Kallt och vindstilla 

2010Skapad av Robert F 2010-10-25 22:46:59 
Nu trodde man att det skulle radas upp storgäddor, en heldag var planerad för mig och Makke 
i min båt och sen Mats och Blaze som fiskade i Mats Arkip. 
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Mats visar sin Alien-spinnfluga för Blaze.  
 
Tyvärr så var det nästan helt vindstilla stora delar av dagen även om det var upp till 7 
sekundmeter i vindprognosen. Fisket var inte på topp alls, många gäddor högg riktigt 
försiktigt eller var bara framme och petade i betena. 
 
Jag och Makke drog kanske ett tiotal gäddor i min båt med ett par 4-kilos på topp, vi fiskade 

totalt ifrån Mats och Blaze som bara fick 2-3 st på hela dagen.  
 

 
Strandhugg med kaffepaus mitt i fisketuren. Ibland får man vara nöjd med fint väder även om 
fisken lyser med sin frånvaro. 
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2010-10-23 - Sista passet för dottern 

2010Skapad av Robert F 2010-10-25 22:40:24 
Linn ville följa med på en lite kortare fisketur, jag tänkte att hon skulle få hjälpa till att drilla 
en välmatad höstgädda. 
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Båten var fylld med drygt 5 cm snö, rampen ner i vattnet var isfri men snöig. När jag backade 
ner och bromsade så började bilen och trailern glida bakåt men den stannade efter 15-20 cm 
så det kändes bra. Perfekt placerad för att putta i båten. 
 

 
Vi var nog bara ute ett par timmar då det var lite småkyligt, men det blev några gäddor. Linn 
hade bestämt att vi skulle ta hem en och äta och som av en händelse så högg en 5-6 kilos så 
hårt över Buster Jerken då jag fultrollade vid en förflyttning. Bakre kroken var nere i 
magmunnen och det rann blod om gäddan när jag lyfte in den i båten. Så det blev en filead 
gädda senare under kvällen. 
 
När båten skulle upp så passade jag på att skrapa rampen lite renare från is och snö, man vill 
ju inte bli stående även om man har 4x4 på bilen. 
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2010-10-17 - Misslyckat storgäddpass och misslyckat 
slipspass 

2010Skapad av Robert F 2010-10-18 22:35:50 
Micke hade haft svår ångest hela veckan och när ingen sett på så har han nog legat bak i 
firmabilen i fosterställning och panikgråtit. Men nu var det nya tag, vi skulle trotsa 
minusgraderna och isen och istället försöka få en storgädda.  
 
Detta gick mindre bra, inga kontakter och ingen fisk. Jag skrämde slag på Micke genom att 
kasta 2 sek efter honom på samma ställe och efter att betet sjunkit nån sekund så drog jag i 
världens mothugg. Mickes knän började skallra och jag fick nästan ta fram defibrillatorn 
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innan jag sa att det var botten. 
 
Nä, skit var det med detta stället. 
 
Nya tag, Micke började längta svårslaget till stället där vi fick många gäddor igår. 
 
Hem och hämta min storbåt och sen ny sjösättning. På 4 timmars fiske så blev det ett 100-tail 
gäddor på 3 pers. Men efter gårdagens slipsrally så hade snittvikten ökat markant idag, eller 
inte för mig som mest drog slipsar men Micke och Makke fick några finare. 
 
Micke skulle givetvis vara värst och dra ett nytt PB på stället där han egentligen skulle skopa 
upp slipsar. Grym felplanering och dessutom taget på en Freestyler. Bara det visar ju att det 
var värsta slumpen för ingen seriös fisk eller fiskare använder eller hugger på ett sånt skitbete. 
 

 
Nåja, 8,4 kg så han höjer med några gram åt gången. Blir lättare att slå nytt PB igen senare. 
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2010-10-16 - Slipsrace 

2010Skapad av Robert F 2010-10-18 22:29:36 
Dagens fiske hade blivit decimerat till en halvdag då äldsta dottern skulle på simskola och 
minstingen hade ögoninflammation, det var alltså bara att se till att vara hemma i tid som 
gällde. 
 
Idag skulle Blaze göra mig sällskap i båten och jag tänkte att vi skulle kolla in om det börjat 
komma upp nån gädda i Umeälven. Vattnet var verkligen rekordlågt, det stack upp en massa 
saker som man inte kände till alls lite varstans. Bland annat ett grund som jag hört skall finnas 
men som inte är med på sjökortet. Men idag så låg det där, en stor stenhög som ligger just 
under vattenytan annars. Jag vet om minst en komplett rigg från en ny 50 hästars fyrstånka 
som blev kvar där för nått år sedan. 
 
Skit i det, fiske var det som gällde och fiske blev det. 
 
På 6 timmars fiske så fick vi upp kanske 90 gäddor eller drygt det. Blaze fick ett par femkilos 
som störst men annars så var det mycket gurkor. Jag lyckades få gädda 7 kast på raken igen så 
det var tangerat rekord sedan några år tillbaka. 
 

 
Han körde med ett tjyvtrix, sitt eget bete Fulingen. 
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2010-10-09 - Micke bränner en gris 

2010Skapad av Robert F 2010-10-12 20:06:05 
De sista veckornas letande efter nya fiskeställen, till viss del med hjälp av gäddsmurfen Robin 
från Luleå, så har vi testat av ett antal nya ställen och spenderat ganska många mil i bilen. 
Tror det närmar sig 100 mil nu på några helger. 
 
Makkes båt har sjösatts och plockats upp otaliga gånger, ibland långa släpningar och ibland 
inte. Men nu har hans stackars Yamma 2,5 HK motor skruttat ihop, jag misstänker 
topplockspackningen då det läcker olja utav bara den. Men den har gått många timmar så det 
var väl bara en tidsfråga innan den behövde lite översyn. Alternativt så kan det vara så att min 
"bad mojo" rörande båtmotorer har smittat av sig. Mest troligt det senare men det får vi väl 
aldrig veta. 
 
Denna dag började som sig bör med att Micke satt och snarkade i bilen och Makke fick köra. 
Jag satt i baksätet och mediterade i hopp om en total sinnesfrid som skulle ge mig "the edge" 
för att fånga gammelgäddan. 
 
Väl på plats i gryningen så var det en kraftig dimma ute, och det brukar ju väldigt sällan 
betyda bra fiske. Så inte idag heller. Dimman drog bort och kom tillbaka flera gånger. 
 
Denna dag var det så segt att gäddorna bara puttade i betena eller nån gång följde med till 
båten utan att hugga. Med några få undantag..... 
 
Micke drämmer i ett rejält mothugg, nära att han föll ur båten igen, och jag ser en gädda slå i 
ytan en bit bort. Jag tycker den ser fin ut och börjar rigga håven. Väl framme vid båten ser jag 
den mest gigantiska gäddan jag någonsin sett i verkligheten, bred över ryggen som få och 
rejält lång. 12+ säger jag direkt. Micke vill inte pressa gäddan utan kör med lite broms. Jag 
kollar ankarrepet och det pekar åt det andra hållet från båten. Första håvningförsöket när 
gäddan börjar vara spak slutar med att den rusar utanför håven och jag drar snabbt undan den 
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för att undvika missöden. Men då händer det, båten har flyttat lite på sig och gäddan rusar in i 
ankarrepet med den lösa bromsen. Den är borta....misär.....ångest.....FAN! 
 
Jag meddelar Micke att han kan lägga ner sitt fiske i en sisådär 5 år för innan dess är det väl 
knappast möjligt att komma i kontakt med ett sånt monster igen. 
 
Min gissning på vikten är 13-14 kg eller kanske lite mer för ryggbredden var GROTESK! 
 
Nåja, resten av dagen bestod av att makke höll på att skita ner sig när en gädda på kanske 8 kg 
kom och högg hans tailbete i ytan på bara en tafslängd. Givetvis så fastnade den inte 
ordentligt på kroken och förhoppningsvis blev inte Makkes kallingar förstörda då det var 
många fisketimmar kvar. 
 
Just innan skymningen så blev det först en slips i båten och sen en sjukilos till Micke, lite 
plåster på såren iaf. 
 
Full fart mot nästa helg! 
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2010-10-02 - 03 - Superduperställe 

2010Skapad av Robert F 2010-10-04 09:04:36 
Nu var det dags för den första riktiga gäddhelgen för denna hösten. 
 
Vi skulle hinna testa ett antal olika ställen var tanken, förhoppningen var att få några fina 
gäddor samt kanske hitta något till guldkorn att lägga till samlingen över fiskeplatser att 
komma ihåg. 
 
Makke och Slangen tvivlade direkt på mitt första superduperställe, efter en timme utan 
kontakt så trodde de nog att jag ljög över att det var där min gädda på 7,4 fångades förra 
helgen. 
 
Men en liten stund senare så stod Slangen med böjt spö och en förnöjd min. 
 
Fisken gick i håven och vi var nästan säkra på att Simon hade fått sig ett nytt PB. 
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7,44 kg och 100 cm, så nu kan Simon vara nöjd ett tag igen. 
 
Makke drog bara minuten senare en gädda på just under 6 kg. 
 
Några förflyttningar senare så drar både jag och Makke i med ett rejält mothugg samtidigt. 
Min gädda svarar med att böja spöt ner i handtaget 2 gånger för att sedan kliva av, Makke 
däremot drar in en ny 7-kilos till båten. 
 
Vi fiskar vidare och börjar prata om att förflytta oss till ett annat ställe, först skall vi dock 
prova igen där jag tappade den stora. Kanske kunde den hugga igen? 
 
Och det gjorde den, men inte på mitt spö inte.... 
 



Makke skall alltid vara värst och aldrig låta mig få den största gäddan på alla ställen som jag 
nosat fram ur den västerbottniska myllan. 
 

11,4 kg och 114 cm. Vad säger man? Inte illa för 
andra passet på det nya stället. 
 
Dagens beten var tailbeten av olika modeller och mer djupgående bulldawgs. 
 

Birkan Droppytail, Wolfcreek-
tail och Bulldawg. 
 
Sedan så började vi testa några andra ställen som var lite lätt snåriga och träskiga. 
 



Men där blev det inget annat än 
en liten promenad och en stukad fot för mig. 
 
Följande dag 
 
Nu skulle vi först prova oss på en fin havsvik där Makke för ett par veckor sedan tog 2 st 7-
kilos på 2 kast. 
 

 
Några 7-kilosar blev det inte denna gång, inte ens någon femkilos så vi gav oss efter några 
timmar när vinden började närma sig 10 sekundmeter. 
 



 
Här hade en hårdför fågeladvokat gått fram vid en fientlig bodelning. 
 
Åter till gårdagens ställe så kunde Makke och Slangen registrera varsin ny 7-kilos och jag fick 
inte mer än en kopp kaffe där. 
 
Dagen avslutades med att jag lurade ut grabbarna till en träskpöl i skogen där det enda 
spännande var att vi hade färska björnspår i sanden där vi parkerade bilen. 
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2010-09-23 - Ett slipspass & några nya beten 

2010Skapad av Robert F 2010-09-23 21:55:21 
Spänd av förväntan sprang jag till brevlådan då jag såg den gula bilen passera framför huset. 
Jag väntade på ett spännande hårt paket med Birkan som avsändare. 
 
Paketet låg där i lådan och det blev en lycklig stund. 
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Yummy! Lägg märke till 
ögonen på det rosa betet, Lovetail! 
 
Kvällens onda mörker kommer fort nu i slutet på september. Lars hade med sin båt till jobbet 
och vi träffades i Västerfjärden för att hinna toknöta ett par timmar iaf tillsammans med 
Micke. 
 
Vi kom, vi såg och vi drog några slipsar. Vi kom även till insikt över att man inte bör låta en 
plåtbåt ligga i för länge utan färg.... 
 



 
Det gäddfärgade betet fick några bitmärken och svansen fick repareras med lite Mend-It i 
garaget efter att betet fått torka lite. Sen så har jag beställt en packe med nya svansar i diverse 
färger eftersom jag dels kommer att nöta dessa beten hårt och sen så var jag så nöjd över 

betena att jag råkade beställa en packe till.  
Totalt finns det nu i min draglåda ett femtontal beten från Birkan. Några i en färgsättning som 
jag valt själv och andra i hans egna kulörer. 
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2010-09-19 - Gäddmagneten Robin från Luleå 

2010Skapad av Robert F 2010-09-20 17:59:21 
Tillsammans med storgäddmagneten Robin från Luleå så kollade vi fram ett antal ställen med 
hjälp av flygfoton, där kanske min 10+ gädda stod? 
 
Nettingen hade börjat vandra upp visste jag men siken är segare här än uppe kring Luleå. Jag 
hade ett antal sikliknande jiggar i lådan men gjorde även i ordning en överdrivet stor 
Nettingjigg. 
 
Makkes båt lånades, den lyftes över från hans lätt trasiga trailer till mitt släp och spändes fast 
där istället. Fiskekort inhandlades och vi körde iväg. Sjösättningen visade sig bli enklare än vi 
trott, bara 10 meter behövde vi släpa över sanden. 
 
Enligt uppgift så skulle det vara bara 3 meter där vi tänkt fiska men vi hittade djup på 8 meter 
ganska snabbt, även en del stim med småfisk och nån lite större firre också. 
 
Micke bommade ett hugg ganska snabbt men sen hände inget på en timme eller lite mer. Sen 
drog Micke till igen och denna gången satt den. 
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Det var en ganska mörkt gädda 
på 5,7 kg så det var ju en bra start. 
 
Mindre än 10 minuter senare så drog jag till på samma ställe med denna lätt övergödda gädda 
på 7,4 kg.  
 

 
Även om den inte hade längden inne för att bli en 10+ så var den i en grym kondis, bred och 
hög. Vi mätte den inte men kanske just över 90 cm nånting gissar jag på. 
 
Resten av dagen hände inte så direkt jättemycket mer än att vi tog upp båten och flyttade oss 
en bit men där bommade vi nått hugg och fick bara en slips. 
 
Men om ett par veckor så börjar väl siken vandra och då är vi kanske där igen? 
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2010-09-12 - En otrolig fiskedag 

2010Skapad av Robert F 2010-09-12 22:05:55 
Detta går till historien som en otrolig fiskedag. 
 
Robin i Luleå drog en på drygt 12 kg, Mats i Umeå drog en RIKTIG GRIS och Makke fick 2 
st 7-kilos på 2 kast. 
 
Själv blev jag utan....... 
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2010-09-09 - Fiskejournalens fototävling 

2010Skapad av Robert F 2010-09-10 08:18:06 
Min bild på Linn från Alträsk där vi pimplade mört blev vinnare i klassen Fiskeglädje. 
 
http://www.sportfiskeforum.se/topic20756.html 
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2010-09-05 - Holmön del II 
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2010Skapad av Robert F 2010-09-06 19:53:38 
Taggad till tusen och med fylld soppatank så var jag, Micke och hans granne Markus på väg 
ut till ön igen. De hade lovat varandra att inte röka en cigg förrän första gäddan var bärgad, 
det höll ungefär 200 meter ut från hamnen och sen kunde rökspåret synas över hela havet. 
 
Jag hade kikat reda på ett par ställen som såg spännande ut, dock så var de felvända jämfört 
med de senaste dagarnas vind men jag ville undersöka om det gick att köra där och det 
funkade. Så nu har jag diverse sparade spår på GPSén. Sjökorten är inte 100%-iga här ute och 
man måste undersöka för sig själv ibland. Vi har t.o.m. hittat hela öar som inte är med på 
korten, på sin höjd markerade som en liten sten eller undervattensklippa. 
 
Där vi förra gången fick abborre till tusen så var det helt rensat på fisk, inte ett liv i vattnet. 
Även gäddfisket gick rejält dåligt, endast ett tiotal smågäddor hade vi upp i båten. Men det 
var väldigt mycket följare och gäddor som bara puttade i betena.  
icke hade en 5+ som följde efter betet 2 gånger till båten men annars så var det nästan bara 
smågäddor som vi såg. 
 
Bättre lycka nästa gång! 
 

Det mest positiva med denna 
dagen var att få smaska i sig varsin burk med Bullens Pilsnerkorv värmd på en öppen eld. 
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2010-08-29 - En stilla söndag 

2010Skapad av Robert F 2010-08-29 23:11:20 
Dagens planerade fiske gick väl rätt otroligt dåligt, en hel hög med oräkneliga slipsar 
skopades upp och precis när det blev mörkt lyckades jag iaf få en på kanske 3,5 kg eller nått 
sånt för att slippa skampålen för båten. 
 
Nä, nu är det dags att ta sig i kragen. Mina nya trollingbeten dyker upp i veckan och dem skall 
testas under hösten. 
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2010-08-25 - Skitväder 

2010Skapad av Robert F 2010-08-25 23:56:29 
När de flesta andra kurar ihop i soffan när det blåser småspik ute och är <10 grader samt regn 
så åker vissa andra djupt depraverade människor ut i en båt för att fiska. Jag tillhör den senare 
kategorin och det är bra eftersom skitväder ofta är riktigt bra fiskeväder. 
 
Men idag hade man nog lika gärna kunnat kura ihop i soffan. Även om vattentempen gått ner 
till 16 grader så var fisken inte alls på gång. 
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2010-08-22 - Nya försök i Luleå 

2010Skapad av Robert F 2010-08-22 20:13:59 
Båten sjösattes denna gång hos svärfar i Avan där jag och Emil tänkt undersöka vattnen lite 
närmare. 
 
Sjösättningen av båten gick bra, båten gick bra och fisket gick.....mindre bra.... 
 
Emil fick några mindre gäddor, jag bommade ett par hugg. 
 
Vi kom, vi fiskade och vi misslyckades.... 
 
Hem till Umeå och laga telefonen så att man kan styra upp nått mer fiske framöver. 
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2010-08-21 - Gädda och kortslutning 

2010Skapad av Robert F 2010-08-22 09:15:11 
Idag skulle båten sjösättas för en kortare tur kring Boden, jag skulle fiska nån timme med 
svågern innan det var dags för middag hos dem. 
 
Regnet hängde i luften och gäddorna var riktigt stingsliga, det var många som bara var fram 
och stötte i betena, säkert bara för att irritera oss. Några gäddor fick vi upp i båten, själv drog 
jag en enögd stackare med pigmentfel kring munnen. 
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Sen så kom regnet och min telefon visade sig senare ligga på ett ställe där jag trodde att det 
var vattentätt men så var bevisligen inte fallet. 
 
Det blir att använda hemförsäkringen framöver...... 
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2010-08-19 - Träskpöl och vattenrek 

2010Skapad av Robert F 2010-08-20 11:10:48 
Då var jag här igen, i baksätet på en av Team Mieko Norr´s bilar. Denna gången slapp jag 
ögonbindeln utan istället körde Robin mig runt på alla småvägar han kunde hitta för att vara 
säker på att jag inte skulle ha nån koll alls på var vi var någonstans. 
 
Teamet fiskar på ett lite annat sätt än jag är van vid, t.ex. så togs denna bilden vid ett 
oförväntat stopp. 
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Många småvatten åkte vi förbi och sjösatte även båten i ett och provåkte utan att ta fram 
fiskeprylarna. 
 
Men tillslut så hittade vi en liten oansenlig träskpöl som vi skulle fiska i. 
 
Rampen platsade lätt på Topp 5 i Norrland. 
 

 
Nåväl, båten kom i och vi fiskade på en hel del utan vare sig hugg eller andra känningar. 
 
Bättre lycka på söndag kanske? Då blir det kanske fiske på ett större vatten med teamet. 
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2010-08-15 - Holmön 

2010Skapad av Robert F 2010-08-17 22:33:26 
Vi hade länge surrat om det, drömt om det, fantiserat om det för att sedan svära över våra 
miserabelt dåliga båtar som knappt skulle ta oss ut från hamnen om det blåste 0,1 
sekundmeter på havet. 
 
Men nu var situationen annorlunda, jag hade min nya stora båt och Lars hade med sig sin båt 
också. Med 2 båtar så skulle vi kunna åka över och fortfarande ha lite säkerhetsmarginal om 
det skulle hända något. 
 

Båtarna sjösatta och klara för 
avfärd. Min båt längst till höger och Lars syns ute i vattnet. 
 
Tyvärr så hann vi bara ett par km ut på havet innan Lars rigg började spricka igen, svetsen 
höll inte efter 2 försök. Han och Magnus beslutade sig för att testa fisket närmare kusten 
istället medan jag med Micke och Henke drog vidare ut till Ön. 
 
Planen för dagen var att mest reka ut fisket för kommande expeditioner samt få lite rutter 
inprogrammerade på GPSén. Skulle det bli busväder så är det skönt att veta var iaf ett antal av 
de miljoner stenar som omger öarna finns.  
 
Först så hade vi tänkt prova på lite abborrfiske som tydligen skulle vara riktigt bra hade vi 
hört. Och det visade sig stämma väldigt bra. 
 
Micke valde att visa sina rätta färger och erkände tillslut för oss andra att han egentligen inte 
var en gäddfiskare utan en riktig metare. Han hade smugglat med sig ett metspö och en 
maskburk i båten när vi andra tittade bort. 
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Men det var ändå ingenting emot vad Muppfiskaren Henke hade släpat med sig.... 
 

Nåja.... Med på turen var alltså, 
efter att Lars och Magnus lämnat WO, 2 st muppar och jag själv som iaf höll skenet uppe som 
en seriös fiskare med "vettig" utrustning. 
 
Och abborre det fick jag väl se till att skaffa mig själv när Micke var upptagen med att dra 
mört och Henke stod och svor över sina kastlängder och att han minsann inte skulle ge sig 
förrän han fick en fisk på sitt mupp-spö. 
 



 
En Vibrax i de rätta färgerna för dagen gjorde att jag dominerade stort i abborrprotokollet. 
 
Sen så var det då dags att reka ut lite möjliga gäddfiske-hotspots för kommande turer. Micke 
släppte motvilligt sitt metspö men när jag lockade med lite vass och stenbumlingar så gick det 
snabbare. 
 
Jag tittade på en vik där jag försiktigt svängde in mot en Ö och laddade för ett precisionskast, 
pisksnärten när linan flög av lät kul med inte direkt jättekul. Henke lyckades senare dragga 
upp min Slider då jag blev av med minst 10 meter lina i kastet. 
 
Bakom Ön låg några mindre stenskär som jag gillade, och även gäddorna visade sig gilla den, 
efter att inte ha fått en gädda på hela dagen så drog vi inom 20 minuter minst 10 st som var 
feta och fina för att vara mitt i sommaren och 22 grader i vattnet.  
 

 
Vi blev kvar inom ett litet område i några timmar och fick fler och fler fiskar. Den största stod 
jag för och den vägde 6,5 kg. 
 



 
Micke låg inte långt efter med en på 6,3 kg. 
 

 
Henke drillade järnet han också men det blev inga fler gäddor över 5 kg, däremot ett tiotal 
kring 4-4,5 kg uppskattningsvis. Otroligt med att få såna fångster mitt på dagen. 
 



 
Vi beslöt oss för att få iland och grilla lite korv. Jag och Micke letade ved medan lat-Henke 
istället försökte sig på att tjuvfiska upp mer gädda men det straffade sig direkt. 
 

 
Efter att ha fått hugg i första kastet så skulle han graciöst släppa tillbaka gäddan på klipporna 
vilket resulterade i att han släppte sig själv ner i vattnet och att gäddan nästan blev kvar på 
land. Grattis! En skadad armbåge samt ett uppsnittat finger och blöta skor samt byxor blev 
straffet för det tjuvfisket! Nästa gång tänder du elden och vi fiskar! 
 



 
Efter en stärkande korvlunch så var vi återigen laddade för gäddfiske. 
 

 
Micke lånade Henkes spö och visade att han kan den "norska stilen" perfekt. 
 
Kvällen avslutades med att Henke tillslut fick sin fisk på muppspöt. 
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2010-08-08 - Abborrpopper 

2010Skapad av Robert F 2010-08-10 22:17:12 
Kvällen var vigd åt popperfiske efter gädda, vinden hade lagt sig och förutsättningarna 
verkade perfekta. 
 
Väl på plats på grundet så satte Micke igång att dra.....storabborre.... 
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Nedrans, största borren var nog på 6-7 hg och de högg bara på Mickes popper av nån 
outgrundlig anledning. 
 
Gädda blev det inte så mycket att prata om denna kväll. 
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2010-08-07 - Abborre och storöring 

2010Skapad av Robert F 2010-08-07 19:28:48 
Dagen till ära hade vi planerat att åka ut med familjen till Täfteå och där sjösätta båten för att 
fiska lite i Täftefjärden. Termometern visade bara 30 grader i skuggan som värst och jag 
trivdes som en kräfta i kokande vatten. 
 
Abborrarna var inte direkt i taget men det blev iaf några som katten skall få knapra på ikväll. 
Pappa däremot var ofin nog att skicka 2 bilder från stugan där han på morgonen fångat en 
öring på 5,5 kg och sedan en på minst 6 kg under eftermiddagen. 
 
Då känner man sig ganska nöjd över att ha fångat abborre på 12, 17, 19 och 11 cm. 
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2010-08-03 - Vinden avtar 

2010Skapad av Robert F 2010-08-04 19:34:11 
Äntligen var det utlovat en kväll med väldigt lite vind, det var verkligen på tiden efter de 
senaste veckornas blåsande vareviga kväll. Jag hade länge varit sugen på att fiska med popper 
efter gädda på de stora grundområdena som finns i Umeälvens delta. 
 
Vinden gav sig inte helt ikväll men det gick bra att fiska, tyvärr så var det inte så mycket fisk 
på grunden idag men det blev ett antal iaf toppat med Mickes femkilos på topp. 
 
Popperfisket gav bara några påslag men vanliga grundgående jerkbaits funkade bättre. 
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2010-08-01 - Nytt ställe igen 

2010Skapad av Robert F 2010-08-02 21:21:28 
Trots att jag tidigare lovat mig själv att Micke aldrig mer skulle få bestämma ställe så glömde 
jag för en stund bort detta och drog iväg med min lillbåt till en havsvik där jag aldrig varit 
tidigare. Micke hade även lurat med sin granne och utlovad hur många grisar som helst. 
 
Det enda som såg ut som grisar var tyvärr vi själva när vi satt och snaskade efterrätt i båten. 
Micke hade tagit med en aning kladdig kaka inlindad i folie. 
 
Fiskeförsöken var väl ingen höjdare när det förmodligen var närmare 25 grader i vattnet men 
stället verkade lovande så det kanske blir en tur dit till hösten när siken och laken börjar gå in. 
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2010-07-30 - Trolling och stora vågor 

2010Skapad av Robert F 2010-08-02 21:17:52 
Dags att sätta ner nya båten i en stor sjö och köra lite trolling i jakten på det gröna guldet. 
Blåsten hade inte varit någon höjdare de senaste dagarna och idag var det snudd på ännu 
värre. Med lilla båten hade det inte ens varit en idé att prova åka ut. 
 

 
Med bra spöhållare så törs man lämna spöt i dem utan att knyta fast det först vilket är skönt, 
det tenderar att bli lite trassligt med säkringslinorna efter ett tag. 
 

 
Dagens enda gädda stod Marcus för med en stor Mieko Basas som han lagt en tail på i slutet 
precis som jag gjorde tidigare. Även med en stor tail så har den kvar gången, dock inte lika 
ettrig gång som utan tail. 
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Mycket fisk finns det alltid på ekolodet i denna sjö, stora stim med betesfisk och sen bananer 
lite varstans. Tyvärr så är de även svårtrugade och speciellt nu mitt i sommaren. 
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2010-07-27 - Första riktiga fisketuren 

2010Skapad av Robert F 2010-07-28 14:46:49 
Med Micke som sällskap så var första riktade fisketuren med nya båten inplanerad. 
 
Skulle det bli någon fin gädda första turen? 
Eller skulle jag behöva döpa om båten till "Sjögräs" eller "Bottennappet"? 
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Första gäddan i båten, fångad av mig och namnet "Slipsen" började låta aktuellt. 
 

 
Micke räddade dock dagen med att ta en kring 4 kg iaf. 
 
Totalt blev det väl ett 15-tal gäddor där jag lyckades få ett antal på Popper vilket var kul. 
Tyvärr blåste det en del hela kvällen så den där sköna vindstilla sommarkvällen infann sig 
inte. 
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2010-07-24 - Premiärturen 

2010Skapad av Robert F 2010-07-28 12:37:59 
Äntligen dags för lite båtåkande med den nya skutan. Hela familjen nedpackad i båten och 
iväg mot Västerfjärden där Ann-Louises arbetskompis har stuga för att sedan ta oss ner till 
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Simphamn där vi tänkte grilla vår lunch. 
 

 
Tilde sitter och tuggar på en tallkotte. Mums... 
 

 
Linn däremot får grillkorv fylld med mozzarella. Mums... 
 



Det är lätt att få lite mindervärdeskomplex, min båt 
till vänster närmast kameran. 
 



Ann-Louise med Tilde lätt 
inpackad i sin flytväst. 
 
På hemvägen provade vi släppa ut ett par småvobblers efter abborre men det gav inget resultat 
denna gången. 
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2010-07-21 - Domedagen är nära! 

2010Skapad av Robert F 2010-07-22 23:11:03 
Vi har alla väntat på den dagen, dagen då jag bryter ihop fullständigt pga alla trilskande 
båtmotorer, dåliga fiskepass och båtar som ramlar av släpet. Nu var vi nästan där..... 
 

Min sambo insåg allvaret i situationen och vips så stod denna på gården.  
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Sweeeeeeet!!!!!!! 
 
Örnvik 481R ca 20 år gammal 
Suzuki 50 HK 4-takt från 2008 
Lowrance Färgekolod + kartplotter 
Hydraulstyrning + Autopilot 
Toppklass spöhållare 
EU-trailer 
 
Äntligen slipper man nog råka i sjönöd varannan fisketur! 
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2010-07-10-17 - Värmebölja i Kiruna 

2010Skapad av Robert F 2010-07-14 08:51:16 
En snabb titt på termometern denna morgon visade att det var snudd på badtemp ute, men för 
säkerhets skull så drogs långkallingarna på ändå. 
 

 
Väl på plats i stugan så var det inte en lång stund innan vi var ute i båten. 30 sekunder senare 
så hade jag dragit den första öringen. 
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30 sekunder!!!!! Nytt rekord! 
 
Men det visade sig som vanligt vara en ren turfisk, vi fick inget mer under resten av 
fisketuren. 
 
När vi stod på land och skulle rensa firren så vi kunder grilla den sen så hörde jag något, ett 
panikslaget pipande ljud. Hunden höll på att jaga något under en gammal båt.  
 
Då såg jag den, en riktigt stor råtta. 
 
Då slog det mig, var tusan hade jag lagt klubban? 
 

 
Jag kan inte banka mus utan min klubba! 
 



 
Splat! 
 

 
Haha! Där fick musen klubba så det räcker! 
 
Nåväl, från en jakt till en annan. Nämligen jakten på fjällöringen. 
 
I med hela familjen i båten inklusive komplett barnvagn och sedan igång med farfars nya 
Tohatsu 9,8 HK 4-taktare.  
 



 
Efter en stunds fiske så lyckades vi hitta ett stim med öring ganska nära stranden en bit bort 
och där fick vi 5 st inom 30 min. En släppte vi tillbaka men 4 st fick följa med hem för en date 
med stekpannan. 
 

 
Fisk sägs ju göra att man bli intelligent, så efter att ha ätit dessa öringar så kommer jag 
garanterat ha kommit på hur jag ska överlista dem nästa sommar! 
 
Så fort vi kommit hem till farfar istället så började regnet vräka ner kommande natt, klass 1 
varning för fjällen med upp till 50 mm regn. Livet är skoj att vara fjällvandrare ibland..... 
 
Sen slog vädret om och vi begav oss till stugan över dagen istället. Där lyckades jag med 
konststycket att köra båt i över 1 timme och sen fånga en liten öringstackare mitt på sjön, den 
fick simma tillbaka... 
 



Åter hos farfar så gjorde jag ett besök nere i älven och fick även där en liten öringstackare + 
ett par kilosgäddor som fick bli kråkmat. 
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2010-07-02-04 - Roadtrip Jämtland! 

2010Skapad av Robert F 2010-07-05 16:04:32 
I ett mycket depraverat ögonblick i mitt misslyckade gäddfiskeliv så kläckte Henke en dag ur 
sig att det minsann var 10+ garanti i hans stuga uppe i Jämtland. Utan eftertanke på om det 
var KG eller HG som han menade så krävdes det inte, i mitt tillstånd, så mycket för att jag 
skulle tacka ja. 
 
Så en fredag eftermiddag i början av juli så var det dags, leken hade varit väldigt sen så högt 
uppe i fjällen men nu gick det att få en del fisk. 
 

 
Glädjeruset var överväldigande då milen betades av i samma takt som ölburkarna(nästan...). 

Ja, förutom för Micke då som fick äran att köra . 
Byggsoporna som någon lämnat vid vägen sågades snabbt då vi konstaterade att det tydligen 
skulle föreställa ett konstverk. Hade man själv dumpat av nått sånt vid vägen så hade man 
blivit åtalad, men är man konstnär så kan man tydligen komma undan med vad som helst. Det 
kanske är en affärsidé? Att dyrt ta hand om andras avfall och sedan sälja det ännu dyrare till 
något kommun eller annat inte ont anande företag under förespeglingarna att det är konst. 
Nåja, det idén bjuder jag på om nån är sugen.... 
 
Middagen intogs vid 9-snåret på kvällen hemma hos Henriks föräldrar, sedan bar det av till 
stugan där båten omedelbart lastades med fiskesaker och där vi sedan fiskade till 3-tiden på 
natten. 
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Vattenmagasinen lämnar en konstig naturbild efter sig, inte riktigt som på hemmaplan uppe i 
Kirunatrakten. 
 
Efter detta så testade vi lite popperfiske inne i en riktigt grund vik mitt i natten och där 
plockade vi ett antal gäddor innan sängen lockade. 
 

 
Det blev ett tiotal gäddor första natten men tyvärr ingen stor trots att det var mycket harr och 
sik uppe i ytan. 
 
Dagen efter vaknade vi pigga och utvilade, gäddsuget drog i oss och frukosten passerade 



munnen i en rasande takt. 
 
Nu var det dags för gädda igen!  
 
Vi körde trolling kors och tvärs med allehanda beten och lyckades totalt under några timmar 
fånga en liten kvist som tyvärr inte gav någon större fight. 
 
Men inne i en trevlig vik stod gäddorna i kö för att hugga, flera trippelhugg hade vi och jag 
hade en gång 2 gäddor som simmade efter min spinnare och nästan slogs om den. 
 

 
Gäddorna var helt sjövilda och urstarka även om snittet bara låg kring 2 kg. Underbart att ta 
på lätt utrustning. 
 



 
Usch...Buster....Tvi.... 
 

 
Snudd på att gäddan självmant hoppade in i båten. Vi blev rejält blöta vid flera tillfällen. 
 
En av mina gäddor hade dessutom en spinnare hängande i mungipan så jag plussade lite på 
denna turen. 
 



Micke däremot gick back ett spö och Henke gick plus en bula då Micke tog fram sitt älskade 
ABU diplomat trollingspö och kastade för kung och fosterland. Resultatet blev att spöt 
knäcktes i handtaget och Henke fick spötoppen i full fart rätt i skallen. 
 

 
Under eftermiddagen så tog Micke kommandot över grillen samtidigt som jag och Henke 
oblygt smög iväg med spöna för att dra oss en ytgädda. 
 

 



 
Henke drog en snabb pike och den andra han hade på drog fast poppern i en rot så att Henke 
fick strippa av brallorna och sen vada ut i leran. 
 

 
Kvällens fisketur blev bara pannkaka då det inte var en endaste fisk som var intresserad av att 
hugga, en snabb titt på barometern gav en hint vad som var på gång. Åskväder....trycket sjönk 
snabbt och mörka moln drog in över sjön samtidigt som vi pinnade hem med båten. 
 
Återstoden av kvällen ägnades åt närmare bekantskap med Kung Alkohol och vi somnade 
belåtna innan midnatt. 
 
Väl uppe på morgonen så visade det sig att en av oss hade somnat utanför sin säng. 
 

 
Henke! Fy skäms! Tänk på att det kan vara små barn och oskuldsfulla tonåringar som läser 
detta! 
 
Eftersom gårdagens pass var så eländigt så kläckte jag idén att vi skulle ta en roadtrip hemåt 
där vi passade på att fiska där vi kom åt. Sagt och gjort så satte vi oss i bilen och drog hemåt. 
 



 
Första stoppet blev vid en liten Öringhemlis som Henke hade på minnet. Jag rusade ner till 
vattnet och 17 sekunder senare så hade jag krokat en öring på 1,5-2 kg kanske. Ni LÄSTE 
RÄTT! JAG HADE KROKAT EN ÖRING! 
Micke's förslag att jag skulle dra upp fisken på land gick bra i 2 meter innan den lossnade från 
kroken och kullrade tillbaka ner i vattnet samtidigt som jag slängde mig efter den och nästan 
landade i vattnet själv. PERKELE! Det är nått speciellt med mig och öringar...... 
 
Nåja, nästa anhalt var vid ett helt nytt ställe där Henrik trodde att hans flickväns pojkvän en 
gång hade varit med sitt dagis. 
 

Det var dock inte rätt ställe och 
det var inte lättfiskat. Men från bron kunde vi se några abborrar vid land och Henke kastade 
men 10 sek senare så hade han krokat en öring! Problem 1 var att han stod på en bro 15 meter 
från vattnet, Problem 2 var att det inte gick att komma ner på nått vettigt sätt utan att riskera 
livhanken. Men som sig bör vid problemlösning så löste sig både Problem 1 och 2 genom det 
nya Problem 3, öringen klev av kroken..... 
 



 
Vi gav upp och åkte vidare.... 
 
Ett snårigt träsk senare så stod vi vid ett litet rinnande vatten där vi fick ganska precis 4 
myggbett och 103 knottbett. 
 



 
Roadtripen avslutades vid ett gäddträsk där jag hade 2 följare in till stranden och Micke hade 
ett hugg. 
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2010-06-29 - Ögonbindel och skitfiske 

2010Skapad av Robert F 2010-06-30 19:04:24 
Självförtroendet var i botten, årets motorstrul hade satt käppar i hjulen för det mesta i fiskeväg 
och de gånger man väl kom ut så blev fångsterna oftast en aning underdimensionerade. 
 

 
Team Mieko Norr hade däremot lyckats riktigt bra med Robin´s gammelgädda på 132 cm och 
drygt 14 kg på topp. (För att komma upp i den längden/vikten så fick jag lägga ihop alla mina 

gäddor från de senaste 2 veckornas fiske ungefär. ) 
 
De förbarmade sig iaf över min vilsna själ och tog med mig på en tur i okända vatten. Eller 
för mig var de iaf okända eftersom jag fick ha ögonbindel på mig under hela resan då allt var 
superhemligt. Först ville de slänga mig i bagaget på bilen men de gick tillslut med på att jag 
fick sitta i baksätet om jag hade ögonbindeln på mig och lovade att inte tjuvkika. 
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Bilturen gick genom en rondell, över en älv, runt en käpp och sen under en bro. Eller om det 
var under en älv och runt en bro, ja skit samma. När bilen stannade så raglade jag ut från bilen 
och försökte återfå balansen, under tiden jag återfick fotfästet så hade Robin och David redan 
sjösatt båten. 
 
Vi förlorade kappkörningen till det bästa fiskestället med en motorstark båt, Robin suckade då 
det oftast inte var en annan båt i sikte på detta ställe. 
 
Givetvis så inledde han starkt med att dra en gädda på första kastet, och sen ytterligare några 
innan David också kom igång. Det enda jag lyckades dra fast var ankaret i botten, men skam 
den som ger sig brukar det heta. 1 timme senare så drog jag upp en liten slips på trolling när vi 
testade det en bit nedanför. 
 
Upp med båten igen och nu åkte ögonbindeln på samtidigt som bilen rullade iväg mot en sjö 
omgiven av diverse berg såg det ut som när vi väl var framme. 
 
Här fiskade vi resultatlöst i ett par timmar innan jag bommade det första hugget vi hade, 1 
minut senare så krokade David en 5+ firre som tyvärr försvann med en trekrok då tafsen flög 
av efter några sekunder. 
 
Sen lossnade det lite och vi fick en hel del gädda under 1 timme mitt i natten, jag avslutade 
även med att dra en abborre på kanske 6-7 hg med en Birkan Droppy Tail. 
 



 
Kvällen/natten avslutades och jag fick ta av mig ögonbindeln hemma på Mjölkudden igen 
klockan 2 på natten. Sen blev det 4 timmars sömn innan Tilde vaknade just efter klockan 6 på 
morgonen. 
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2010-06-27 - Kunde inte hålla mig... 

2010Skapad av Robert F 2010-06-30 18:45:42 
....från att åka och fiska en kort sväng. 
 
Så fort barnen somnat så smet jag iväg för att göra några kast i min ungdoms fiskevatten 
utanför Stålverket i Luleå. Allting kändes bekant, jag fick ingen fisk då och ingen fisk idag 
heller.... 
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2010-05-25 - Midsommargös 

2010Skapad av Robert F 2010-06-26 20:05:28 
Det trodde ni inte om mig va? Att JAG skulle fiska GÖS!!!! 
 
Men så blev det, en timmes trollingtur utanför Boden gav över 5 gösar i båten och ett flertal 
tappade. En gång hade vi tom trippelhugg på gös. 
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Formatet på fiskarna vi fångade var väl inget att skriva till konungen om men gös ÄR gös. 
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2010-06-22 - Sista turen på ett tag 

2010Skapad av Robert F 2010-06-23 17:02:51 
Åkte iväg ner på älven själv för att kolla upp några "nya ställen" och det gick riktigt snabbt att 
ta sig fram när man sitter själv i båten. Men den hade nog behövt en lite mindre propeller när 
man är 2. 
 
Körde lite trolling på några olika ställen och fick som första fisk en smällfet 4-5 kilos, kort så 
in i bängen men såg ut som en vattenmelon nästan. 
 
Totalt mindre än 10 gäddor under kvällen. 
 
Nu åker jag norrut och nästa pass i älven blir kanske i mitten på juli eller nått sånt. 
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2010-06-20 - Småblåsigt 

2010Skapad av Robert F 2010-06-20 22:25:27 
Var det idag.... 
 

http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?NewComment&post=186#comment
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Share
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&post=185
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&category=24
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&user=1
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?NewComment&post=185#comment
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Share
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&post=184
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&category=24
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&user=1


 
När älven snabbt slog om och rev upp vågor på över metern så var det bäst att krypa och 
gömma sig med svansen mellan benen. 
 
Men innan detta så hann jag ta denna gurka på trolling. 
 



 
6,5 kg visade vågen vilken var en trevlig start på dagen, efter ytterligare några trollingäddor så 
vred någon på vind-kranen och startade vågmaskinen. 
 
Efter ett litet övervägande så trailade vi upp på ett annat ställe i älven och tiggde skjuts av 
Henke så vi fick ner bilen till rätt ställe. Sen slogs vi en stund om vart vi skulle åka istället. 
 
Micke kom med den lysande idén(lät det som då) att vi borde åka till Skeppsvik. Några 
ryggdunkningar senare så var vi på väg. 
 
Lång historia kort....detta var sista gången som Micke fick bestämma ställe......EVER!!!! 
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2010-06-19 - 2 olika bra fiskeväder 

2010Skapad av Robert F 2010-06-20 22:19:44 
Jag brukar alltid lyssna på min flickväns pojkvän för han är en vis herre. 
 
Det finns 2 bra fiskeväder, när det regnar och när det inte regnar. 
 
Idag regnade det....mycket.....ännu mera.....tur man inte har ett gigantiskt underbett för då 
hade det blivit tungandat. 
 

 
Det blev en halvdag ute på älven idag, denna på 5-6 kg var den största och sen blev det ett 20-
tal mindre också. Tyvärr många små då de lite större bara var efter och vände vid båten. 
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2010-06-15 - Jordbävning = dåligt fiske! 

2010Skapad av Robert F 2010-06-16 14:23:25 
Napp & Nytt har glömt att ta med en viktig sak i sin napp-kalender. Dagar då jordbävningar 
inträffar är definitivt dåligt fiske. 
 
Vi inledde starkt i hamnen, min nya motor startade på första draget och allt verkade frid och 
fröjd. Sen så började det lukta bensin och det visade sig att det var några kopplingar som nog 
borde ha kopplats om. 
 
Men eftersom jag börjar få en oerhörd rutin med att rackla med båtmotorer så löste jag detta 
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problem på samma sätt som pappas gamla Monark Cresent 7,5 HK från -63 åtgärdades uppe i 
fjällvärlden. 
 

 
Bränsleslangen kopplades lös från den högra pilen och anslöts istället direkt in till soppafiltret 
under kåpan. Kåpan fick hänga lite käckt på svajj hela dagen men motorn gick iaf framåt. 
 
Tyvärr planar den inte ut båten riktigt hundra, men det går kanske att åtgärda. 
 
Åtgärdslista för morgondagen: 
 
Hydrofoils monteras på motorn 
Ny tank 
Nya soppaslangar under kåpan 
Nytt soppafilter 
Fixa kåplåset så man kommer åt det lite bättre 
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2010-06-14 - En ny dag.... 

2010Skapad av Robert F 2010-06-14 21:50:26 
.....ett nytt lik! 
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Yama 15 HK, en nedbantad 
Yamaha 15 HK från nån gång för länge sen ungefär. Nästan lika gammal som mig själv 
kanske? 
 

 
Nä, mina båtmotorer och all tid jag lägger ner på att få båten gående är som en parodi på en 
fiskares vardag.  
 
Funkar inte denna motor som den ska så lägger jag undan fiskesakerna tills jag får råd att 
köpa en ny motor. 
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2010-06-12 - Bullrace! 
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2010Skapad av Robert F 2010-06-14 08:39:01 
Då var det dags, det som jag väntat på i en sådär 2 år efter att jag missat hela klabbet förra 
försommaren då jag fiskade Barracuda på Azorerna istället för Gädda i Umeälven. Gällande 
fisket på Azorerna kan man väl bara säga en sak, jag borde stannat hemma... 
 
Nå, nu var draglådan laddad med de senaste jiggarna från Mieko, nämligen Mieko Predator 
som skulle göra sig hemmastadda i diverse olika gäddmunnar under dagen. Eller så hade jag 
planerat iaf. 
 
Rapporterna från Luleå om att Robin Utbys fångat en gädda på över 132 cm på en Predator-
jigg gjorde inte fiskeskälvan mindre. Och ganska snart så hade jag ett redigt påslag nere vid 
botten. Först så ville den inte röra på sig men snart så kom den motvilligt upp mot båten. Det 
var då jag såg det, denna var bra mycket större än 132 cm. 
 

 
Grattis PUCKO!!!!! Du har fångat en kölstock på 50 kg och över 2 meter. 
 
Samtidigt som riksantikvarien stod på land och grät så åkte förskeppet till en Vikingaslup 
tillbaka ner till botten igen. 
 
Nåja, det var ett skönt mothugg iaf. 
 
Vidare så kan man säga att det var tämligen strömt i älven idag, vi fick släppa ut en del 
ankarrep för att över huvudtaget fastna alls. 
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Tillslut så hittade vi även gäddorna idag, de befann sig längre ner i älven som jag hade räknat 
med. Efter den långa grummelperioden så har nog inte så många hunnit ta sig upp efter leken 
ännu. 
 

 
Makke plåtar ner i gapet på en femkilos som tagit min Predator-jigg. De var grymt hållbara, 
mycket bättre än jag trott för att vara ett gummibete. 
 



Pga att det var så strömt så hade vanliga Bulldawgs svårt att ta sig djupare ner i vattnet men 
med den smala jiggen och en 50 grams skalle gick det bra. Jag hade betydligt fler fångade 
fiskar och kontakter än vad Makke hade. Totalt hade jag kanske närmare 20 gäddor uppe i 
båten. 
 
Men givetvis så snöt Makke fram den största på en stor Mieko Basas vobbler. 
 

 
8 kg stannade vågen på och gäddan var bara en meter lång, riktigt grov för att vara så här 
tidigt på säsongen. 
 
Många av gäddorna har fortfarande färska lekskador på sidorna, de har alltså lekt väldigt sent 
i år. 
 

 
Nåja, det regnade på oss under hela eftermiddagen och hela kvällen. Blåsten var ömsom 



kraftig och ibland ännu kraftigare. På vägen hem som tog en väldans tid med den lilla 
båtmotorn i den kraftiga strömmen så blev vi hel nedblötta av regnet. När man kom hem så 
var man blöt ungefär överallt även om man hade vattentäta kläder på sig. 
 
Nä, nu blir det snart en "ny" båtmotor för mig. Vi får se hur lång tid det tar innan det projektet 
går åt helvete. Rapport följer.... 
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2010-06-05 - Fräcka fre....lördag 

2010Skapad av Robert F 2010-06-06 20:39:10 
Jajaja....äntligen lördag....då blir det....blir det....blir....gäddfiske inträngd i fören på en liten 
aluminiumkanot ute på havet. Låter det som en klok idé? Inte? Välkommen till min värld.... 
 
Micke och Makke som värmt upp hela veckan med att dra grisar till höger och vänster 
förbarmade sig över motorhaveristen "Robert" som fick åka med dem i båten. En superhemlig 
havsvik som jag kikat på i flera år var målet för dagen. Tidigare i veckan hade Micke tappat 
flera, enligt honom själv, PB-gäddor här och alla var minst 50 cm....mellan ögonen.... 
 

 
Efter att ha gått ut starkt med en fångad på andra kastet så vek trenden av neråt....kraftigt....i 
flera timmar.... 
 
Innan.......huggperiod!!!!! 
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Ett 60-tal gäddor kom upp under dagen men ingen över 5 kg. 
 
Vi avslutade kvällen med att låta de illvilliga små vampyraktiga blodsugarna smaska 
frikostigt på våra kroppar. 
 

 
Som av en händelse så råkade även gräsklipparen haverera hemma för att bygga på den 
ångestladdade motorbubblan. 



 
Nä, nu byter jag hobby till misströstande igen. 
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2010-06-03 - Slicka upp brödsmulorna 

2010Skapad av Robert F 2010-06-06 20:13:34 
Efter att ha utövat min nya hobby misströsta hela dagen och efter att de sista dagarna fått 
telefonen pepprad av meddelanden från Makke och Micke om 1000 gäddor över 5 kg som de 
dragit när de oavbrutet bombat vattnen med jerkbaits i 4 dagar så fick jag möjligheten av fiska 
av ett ställe med Makke under kvällen. 
 
Givetvis så hade Micke dammsugit av hela grundet på gäddor under dagen så jag åkte mest ut 
med förhoppningen att kunna slicka upp några brödsmulor som kanske kunde finnas kvar 
bakom nån sten. 
 
Vädret var givetvis på topp hela tiden. 
 

 
Några gäddor lyckades jag tillslut fånga mig men det var rätt segt. 
 
Funderar lite på att överge min nya hobby att Misströsta mot att kanske bli ornitolog istället? 
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2010-06-01 - Jubileum 

2010Skapad av Robert F 2010-06-02 00:32:28 
För att fira att jag har varit pappaledig i 1 månad och "bara" har 9 månaders ledighet kvar så 
beslöt jag mig för att rengöra förgasaren på min båtmotor och kontrollera alla slangar. Sagt 
och gjort, 4 skitiga trasor samt 2 skärsår fyllda med bensin senare så satt allt på plats igen. 
 
På efterfesten bjöd jag in Mats i båten på en tur i älven. 
 
Fisket började på bästa vis, älven var kall och fylld med skit och den kunde närmast liknas 
med en rysk kålsoppa. Fisk fick jag i vanlig ordning inte heller, men det är jag ju van vid så 
det bekom min inte nämnvärt. 
 
Efter att ha transporterat oss längre ner i älven i sökandet efter klarare vatten, och misslyckats 
även med det, så beslöt vi att bryta för dagen och åka hemåt. 
 
Första kilometern gick bra, sedan började motorn hosta och harkla sig i ett cykliskt mönster 
där den ömsom gick bra och ömsom inte så bra. Över 1 timme senare nådde vi hamnen efter 
att skruttmotorn tillslut hostat oss uppför hela älven. 
 
Fan vet vad som är fel denna gången? Men det blir inget fiske med den motorn på ett tag iaf. 
 
Skit i fisket! 
 
Misströsta! Det är min nya hobby nu! 
 
Uppdaterat morgonen efter: 
 
Lyckan fortsatte att le mot mig, när jag pigg och utvilad på morgonen skruvade lös 
motorskrället från båten för att gömma den långt in förrådet så tog jag i för kung och 
fosterland ändå till den gräns när jag kände att jag nog spräckte mina 2 revben som är skadade 
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sedan 6 år tillbaka.  

Men det är bara att se det positivt, det gör ju inte ont mellan andetagen.  
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2010-05-29 - En bra gädda är en fångad gädda 

2010Skapad av Robert F 2010-05-29 21:18:32 
Vad gör man en tidig lördagmorgon i ett igenmulet och gråtrist regnigt Umeå? När de flesta 
andra drar täcket över huvudet så drar en liten tapper skara männi...eller ja....fiskare... på sig 
sina regnkläder och beger sig ut i vildmarken. 
 

 
Efter en stunds tittande på kartan så hittar man en sjö ute i skogen, det enda problemet är att 
det är 200 meter kalhygge och lite sånt ivägen. Men det stoppar ingen fiskesugen liten 
slyngel! 
 

 
Den dagliga motionsdosen avklarades då båten skulle fraktas den sista biten genom skogen till 
den sjö vi sett på kartan. 
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Hygget tog slut och en tät granskog tog vid, sedan försvann dom. 
 

 
Sjön var kvar precis där någon lämnat den tidigare, blöt och fylld med klaraste norrländska 
vatten. Eller va fan, den var ju fylld med gyllengult myrslask. Nåja, nu var vi här och skulle 
genast skrida till verket i att dra upp stora gäddor. 
 



 
Makke inledde starkt och räddade dagen för sig själv. 
 
Sen så var det Jontes tur att kroka en pigg gädda som jag fick på bild ibland när den for 
omkring. 
 

 
Skulle denna gädda på kanske 3 kg bli den största för dagen? 
 
Svaret på den frågan är NEJ! 
 



 
Makke kontrade och drog en femkilos. 
 

 
Tailwalk! 
 



 
Själv så gjorde jag inte så mycket mer än att ta bilder. 
 
Ändå tills......... 
 

 
En femkilos till mig också, det var medicinen för att få igång kroppen. 
 
Eftermiddagen kom och ångesten över att behöva dra båten upp över hygget igen kom 
krypande. Men då såg jag något på andra sidan sjön, var det inte en liten traktorväg jag såg? 



Efter en liten undersökning och sen konsultation av Google Maps så var det baskemig en väg 
där vi skulle kunna ta bil och släp hela vägen ner till sjön. 
 
Under promenaden upp till bilen igen så sprang jag på detta. 
 

 
En liten nalle hade stått och klöst upp efter en trädstam och grävt ut ett myrbo med sina klor, 
man såg tydliga märken där den gått lös med klorna för att få ut godsakerna på insidan. 
 
Sagt och gjort, bilen hämtades och kördes runt sjön. Båten lastades och allt stuvades in och 
sen bar det av igen. 
 

 
Det blev rejält trångt mellan träden men hem kom vi igen. 
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2010-05-26 - Nya båtförsök 

2010Skapad av Robert F 2010-05-27 20:12:30 
Halv storm men jag hade kommit överens med Micke om att försöka fiska någonstans. Man 
eller mus? Givetvis bangar man inte även om man kanske skulle stannat hemma, det var ju 
bara ett antal vågor som slog över båten när vi tog oss ut på öppet vatten med min lilla 
tvålkopp. 
 
Fisket gick väl lite sisådär, Micke och Henke var i sitt essé och ryckfiskade fast varsin brax. 
Själv nöjde jag mig med 2 gäddor.  
 
Båtmotorn har börjat gå mig på nerverna, liksom all annan övrig utrustning som konstant 
rasar ihop till höger och vänster. Nu började min Tica Jerkrulle att vägra slå till spolen när 
man vevade, man blev tvungen att manuellt trycka upp tangenten med tummen ibland. Skit, 
ytterligare saker att lägga till högen som kommer att ge mig en infarkt snart...... 
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2010-05-23 - Ångesten har lagt dig 

2010Skapad av Robert F 2010-05-27 20:05:53 
Efter att jag och Mats metat bort oss totalt i UPO så var det dags för lite hederligt gammalt 
landfiske. Denna gång började fisket bättre än på UPO, här behövdes det bara 3 kast innan jag 
skulle fånga en liten gädda. 
 
Men så mycket mer blev det inte för mig, ganska många bommade hugg, mest troligt mindre 
gäddor som var framme och nafsade i jiggen på vassdragen. 
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Den knallhårda köttbullen Micke körde med kortärmat när vi andra pälsade på oss rejält. 
 

 
Sent på kvällen och lågiso inställt på kameran, slängde iväg en snabb bild på Henke och 
gäddan såg det och blev lite kameraskygg. Så den hoppade rätt ut i luften och det blev såhär... 
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2010-05-22 - Umeå Pike Open 

2010Skapad av Robert F 2010-05-23 18:00:51 
Man eller mus? 
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Då var det dags igen för UPO, själv hade jag sedan förra året ingenting att bevisa men Mats 
däremot stod för förra årets längsta gädda så det kanske var lite mer press på honom. 
Dessutom var ju både jag och han i högsta grad delaktiga i massmedias rapporteringen av 
tävlingen. Det var både filmning, fotande och skriverier. 
 
Sjösättningen av min båt gick bra, sedan gick det lite mindre bra ett tag.... 
 

 
Nåja, efter att ha rökförgiftat halva hamnen och sedan knappt fått motorn att gå på vägen ut så 
var vi iaf tillslut iväg. 
 

 
Fisket för vår del gick väl ungefär lika bra som båten, eller kanske tom en liten aning 
jättemycket sämre. 
En gädda i båten för mig som var under måttet, vi fick helt enkelt skamset lomma i hamn efter 
tävlingen. Där lyckades vi med mästerstycket att TAPPA BÅTEN FRÅN SLÄPET under 
upptagningen. Brak lät det när det for rätt ner i asfalten. Nåja, det blev ytterligare lite 
lagningar med glasfiberspackel att lägga till listan över saker att fixa. Hittills detta år har jag 
lagat allt från motorer och båtar till rullar och spön. Fan vet om man har en enda hel pinal 
kvar i samlingen snart. 



 
Nåväl, för våra kollegor Magnus och Lars i Team MÅLF så gick det så bra att de vann hela 
tävlingen med 8 godkända gäddor och massor av fler returnerade. Snacka om att vi åkte på 
generalsmisk! 
 

 
Undrar om man skulle satsa på flytring till nästa år? 

• Kommentarer(1)http://fiskebloggen.rubbaderobert.se/#post173 
• Share 

2010-05-18 - Gäddträsket! 

2010Skapad av Robert F 2010-05-19 09:37:01 
Sådärja, tillbaka i verkligheten där allt är som vanligt. 
 
Den "nya" båtmotorn är monterad och skulle testköras av mig och Mats samtidigt som vi tog 
lite reklambilder för Jobline inför Umeå Pike Open som går nu på lördag. 
 
Fotandet av reklambilderna gick bra, resten av allting gick dåligt. 
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Min nya fula Yamaha startade men en svag odör av bränd olja säger mig att jag har 
problem....som vanligt......  
 
Med 2 pers i båten så gick den ganska tungt och ville inte plana fullt ut, men åkte jag själv 
kom den efter en stund upp i planing och gick som en kula. 
Nu har jag monterat 2 st Hydrofoils/Bärplan på kavitationsplattan så vi får se om den bär oss 
framåt lite snyggare på lördag. Annars får man väl skämmas som vanligt över sin fula och 
odugliga båt. 
 
Justja, en fisk blev det ju också. Mats lyckades fånga en 10 cm Snorgärs på ett Stampe-
jerkbait som vägde minst 5 gånger så mycket som fisken. 
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2010-05-11 - Norgefiske Kvaröy 

2010Skapad av Robert F 2010-05-11 22:42:05 
Så, då var den länge efterlängtade turen äntligen på gång. 
 
Klockan 04:40 hämtade Hans mig hemma med mitt lilla berg med grejjor. 
 
Bilresan upp till Hemavan gick bra, därefter blev det lite mindre bra. 
 

Väl på plats efter diverse halkande så klev vi ur bilen i 
Tonnes där vi även lämnade dem. 
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Där hämtade Jörgen oss med sin stora båt. 7 personer som skall fiska i Norge ett antal dagar 
har med sig en del packning. Givetvis beskyllde alla, mig helt felaktigt, för att ha för mycket 
saker med mig. 
 

 
Vi installerade oss i stugorna som var misstänkt välutrustade, sängarna var färdigbäddade och 
det fanns alla tänkbara tekniska attiraljer. Jag misstänkte starkt att detta inte alls var en 
fiskecamp, fiskecamper har helt enkelt inte inbyggd belysning i diskmaskinen eller trådlöst 
nätverk. Hmmmm.....var hade Åke dragit oss egentligen? Det luktade lite familjeresort över 
det hela..... 
 



 
Som vanligt så har vi högt i tak på våra fiskeresor. 
 
Första båtturen gick inte så bra, det blåste kanske 8 m/sek och driften var snabb. Hans och 
Oskar lyckades få några mindre torskar och själv blev jag utan.... Nu började mina misstankar 
om detta ställes "storfisk-potential" att stärkas, det är nog helt enkelt endast ett ställe för 
familjesemester. 
 

Följande morgon klev vi upp 
glada i hågen, nu skulle storfiskarna upp. Eller vi skulle få nån fisk iaf. 
 



 
Åke inledde starkt med att fånga 80 meter nylonlina. 
 

 
Hans och Oskar fortsatte på sin inslagna bana att fånga.....småfisk.... 
 



 
Hans slet, kastade, kastade och slet ännu mer för sina mikroskopiska fiskar. 
 

 
Själv fortsatte jag i samma tempo som igår, alltså att fånga ingenting..... 
 
Nä, nu var goda råd dyra. Hem och dricka lite lunch så kanske det löser sig av sig själv? 
 
Efter en smarrig lunchgrogg så var krafterna återställda och självförtroendet på topp. Även 
vinden hade toppat men det var inget som störde oss nämnvärt, eller iaf inte när vi stod på 
landbacken och tyckte att det såg kavlugnt ut. 
 
Väl ute på havet så piskade vågorna oss i ansiktet så det smakade saltvatten ändå ner till 
långkalsongerna. Nytt ställe och nya möjligheter! Småfiskarna fortsatte att komma upp för 
mina båtkamrater. Själv så vevade jag i sakta mak min specialjigg agnad med några Gulp-
maskar upp och ner i vattnet. Ändå tills.....PANG! Stenhårt hugg i mellanvattnet, mitt 



mothugg piskade vattnet och pisksnärten när min lina gick av i spöt var högljudd men inte 
direkt önskvärd. En snabb besiktning visade att en spöring var helt sprucken, några snabba 
och ej citerbara ord yttrades samtidigt som spöt stuvades undan och mitt andra spö plockades 
fram. 
 
Så kan det gå, efter att vi i gruppen bara fått småfisk så får jag kontakt med en fisk som 
bockar spöt ner i handtaget och då pajjar utrustningen. TYPISKT!!!! 
 
Nä, åter hem och titta lite djupare i flaskan samtidigt som spöeländet lagas. Jag måste ju ha ett 
lite kraftigare spö i båten också. 
 

 
Efter en stärkande middag och diverse fiximojsande med spöt så åkte vi återigen ut på en 
fisketur. Gamm-pojka stanna hemma och nanna kudden men vi yngre förmågor, alltså jag, 
Hans och Oskar, fiskade givetvis vidare. 
 
Vi testade än här och än där och tillslut så blev det några fiskar där Hans lyckades få en på 
drygt 3 kg kanske. Även jag fick först en fisk som säkert försökte para sig med jiggen, 
möjligtvis 1 kg vägde den. Sen fick jag en fisk som var MINDRE än jiggen, torsken var säkert 
20 cm lång. Fy fan! The shame..... 
 
Nåväl, ny dag och nya tag. 
 



 
Vädret på morgonen var perfekt, fisket på morgonen var fortfarande lika.....dåligt.... 
 



 
Men tillslut så blev det iaf en lite större fisk och tro det eller ej så var det jag som fångade 
den. 
 

 
Säkert 6-7 kg vägde den. Givetvis så var jag inte värst då Håkan snöt fram en som just 
passerade 10-strecket från dryga 100 meters djup. 
 
Efter ytterligare en misslyckad fisketur i mitt miserabla fiskeliv så har jag kommit till insikten 
att fiske är en jävla skitsport och att fotografering är min nya hobby. 
 







 
Nåja, det var ju inte för fotograferandet vi åkte till Norge. Ut på morgonen, glad i hågen och 
med starka förhoppningar om en Hälleflundra. Efter att ha nött rätt många timmar så var 
summan att Åke hade en hälleflundra med upp till båten, han släppte ner igen och den högg. 
Åke gjorde mothugg och skrek, fisken blev skrämd och klev av kroken. Vilket medförde att 
Åke skrev igen. 
 
Middagspaus och sen ut i båten igen där Hans fick visa sina kunskaper som Lubbkungen. 
 

Grattis, den var ju jättefin.... 
 
Sen så drog han ytterligare en ny art för dagen, en krabba fångad på Speed-jigging. 
 



 
Utöver detta så lyckades vi inte direkt med mycket. 
 

 
Håkan däremot snöt fram ytterligare en torsk över 10 kg, denna gång stannade vågen på 13 
kg. 
 



 
Men sen blev vi less och ville vila upp oss inför vår sista fiskedag. 
 

 
Sen blev det ett kort besök i renshuset med våra gigantiska fiskar. 
 



 
Sista dagen, skulle något under ske så må de vara idag!  
 
För att bättra på oddsen så passade jag på att marinera mina jiggar ordentligt, denna gången 
tog jag inte GULP utan en vanlig hederlig Bäverhojt som jag tog ur appar....nej som jag köpte 
på bolaget. 
 

 
Men??? Blev det något mirakel?  
 



Svaret på den frågan är Nej för den som trodde något annat. Sista dagen gav totalt 4 st 
småfiskar som vi rensade och frös in. 
 
Nu är sakerna undanstoppade och jag har blandat till min nya specialdrink Fiskfitta 2010. 
Cointreau och Monster Ripper. 
 
Från oss alla till er alla säger jag bara....havsfiske är knapsu! 
 

 
Båtresan över till Tonnes gick bra, vi satt i bilarna just efter 10:00 och drömde om att äta 
middag hemma med familjen vid 18-tiden. 
 

 
Vi hade under gårdagen följt snösmältingsrapporten och det var höga vattenflöden men inga 
störningar på vårt vägval. 
 



 
Men lite nervös blev man när man helt tappade sikten under körningen ibland, det var som 
forsar över vägen på något ställe. 
 
Snart skulle vi vara ute ur Norge och då kunde vi snabbt öka hastigheten en aning till, man 
kunde liksom känna doften av smarriga hamburgare som var den inplanerade lunchen i 
Storuman. 
 

 
Det är då som det händer.....MISÄR!!!!!!!!!! 
 



 
WTF? Vart fan tog vägen vägen? 
 

 
Skit var det med det. Snabb omplanering och som tur är så kunde jag varna Micke, Rödingen 
m.fl. om att E12 var stängd och de testade vägen över Hattedal istället vilken visade sig 
fortfarande vara öppen. Vi kunde då styra om ditåt eftersom vi hörde på radion i Norge att E6 
också var stängd så Silvervägen via Arvidsjaur och Arjeplog kunde vi nog också glömma. 
 



Det var riktigt risigt på vägen över Hattedal bitvis, en del av vägbanken hade spolats bort och 
vägarbetarna stod och pratade i telefon där och såg INTE roade ut. Men hem kom vi även om 
klockan hade passerat 22 och Tre Kronor hade daskat upp Kanada i Hockey-VM med 3-1. 
 
Nä, nu blir det gäddfiske för mig framöver! 
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2010-05-09 - Ny motor, nya möjligheter 

2010Skapad av Robert F 2010-05-11 22:37:44 

 
Då var det gjort, min Parsun 5 HK har blivit utbytt mot en sämre begagnad Yamaha 9,9 HK 
4-takt från början av 90-talet. 
 
Efter diverse meckande, byte av tändstift, byte av bränslesystem + diverse annat joxigrejsande 
så fick jag igång motorn och det fungerar bra. 
 
Nu skall den bara monteras fast i min fina(fula) båt. 
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2010-05-06 - En ny praktfull dag... 

2010Skapad av Robert F 2010-05-06 22:45:51 
...ett nytt praktfiasko! 
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Dagen började som vilken annan dag som helst. Magsjuk och eländig kravlade man sig upp ur 
sängen klockan 6 efter att Tilde hållt en mer eller mindre vaken sedan kl 3 på morgonen.  
 
Efter att ha haft kramp i magen hela dagen så hörde Micke av sig angående fiske under 
kvällen och det lät ju som en utomordentlig idé tyckte jag. Fisket är ju säkert på topp just nu! 
 
Väl ute i båten så drog Micke snabbt 2 slipsar på 2 kast, fy fan vad tur att jag tog mig ut tänkte 
jag. Efter att ha kastat vidare oförtrutet i 2 timmar ytterligare med ett hugg som resultat så 
ville jag närmast slänga fiskespöt överbord och ligga hemma i sängen och vila istället. 
 
Nåja, förflyttning till andra sidan älven där vattnet var kallare och gäddorna hungrigare. Eller?  
 
Makke och Anna vek av hemåt men jag och Micke fortsatte framåt. Våra vägar korsades 
snabbt av 2 st bävrar på en njutningsfull kvällssimtur i det 1,8 gradiga vattnet. Några snabba 
bilder senare så var vi återigen på väg. 
 

 
 
Och nu lyckades även jag fånga en gädda som säkert vägde minst 5.....hg.... 
 
Kvällen avslutades med att vi hittade en mjärde som kommit med isen och förmodligen var 
inne på rätt många år i vattnet. Nästan allt nät var bortrostat och det satt fast allehanda skräp i 
den. Eftersom den inte rymdes i min lilla båt så lät vi den ligga. 
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2010-05-02 - En ny dag, en ny liten gädda 

2010Skapad av Robert F 2010-05-03 09:27:22 
Efter diverse planeringsstrul med magsjuka, feber, utslag, akutenbesök etc så var vi tillslut 
iväg. Givetvis så blev vi tvungna att ändra även det planerade fiskestället eftersom det blåste 
halva stormen och min lilla båt inte kändes passande för fisket. 
 
Sagt och gjort, nytt ställe och nytt fiske. 
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Stormen drog in även här, snö och hagel vällde ner över oss, isande vindar och strilande regn 
varvat med lite sol är ett fiske som passar mig perfekt. Dock kändes det lite mindre perfekt att 
vi inte fick någon fisk. 
 

 
 
Micke dominerade tillslut upp en gädda på kanske 4,5. Sen snöt han fram ytterligare en liten 
gurka. 
 
Själv så avslutade jag dagen med att fånga en gädda på säkert 40 cm igen. Whohoooo! 

• Kommentarer(0)http://fiskebloggen.rubbaderobert.se/#post168 
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2010-04-29 - Första båtturen 

2010Skapad av Robert F 2010-04-29 21:56:41 
Sådär, efter diverse trixande och bilåkande mellan olika frysta ställen så var vi tillslut ute på 
öppet vatten. Det kändes grymt skönt. 
 
Det kändes mindre skönt efter 2,5 timmar när vi åkte iland efter att jag lyckats fånga en gädda 
på säkert 35 cm. 
 
Men skam den som ger sig, nu är det ju öppet vatten iaf. 

• Kommentarer(1)http://fiskebloggen.rubbaderobert.se/#post167 
• Share 

2010-04-24 - Öppet vatten igen 

2010Skapad av Robert F 2010-04-25 23:21:08 
Efter att ha traskat och träskat på genom skogen en kort bit som kändes bra lång så såg vi att 
vattnet var öppet, som en oas drog det sig till oss. 
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Blott 2 kast krävdes för att jag skulle dra en gädda, blott en gädda krävdes för att jag skulle 
dra in de satans krokdjävlarna i mina fingrar! 
 
Perkele! 
 

 
Nä, man kände sig verkligen som en dränkt groda när man återigen satt i bilen. 

• Kommentarer(0)http://fiskebloggen.rubbaderobert.se/#post166 
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2010-04-05 - Lovetail ! 

2010Skapad av Robert F 2010-04-05 19:01:26 
Dagen spenderades med att försöka laga min cykel i garaget. Bakdämparen hade havererat så 
jag slängde den i soporna och försökte tillverka ett fast aluminiumstag istället. Skicklig som 
man är så lyckades jag inte borra ett rakt hål i 20 mm aluminium vilket medförde att 
staghelvetet inte passade på något annat ställe än i sopkorgen. 
 
Så jag byggde detta istället. 
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Make baits, not war! 
 
Kropp i potensdrivande renhorn, hjärtögon och en grov tail av 100% gummi.  
 
Kan det bli bättre? 

• Kommentarer(1)http://fiskebloggen.rubbaderobert.se/#post165 
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2010-04-03 - Planerna för våren och sommaren... 

2010Skapad av Robert F 2010-04-03 09:40:25 
Nu har jag kommit till slutsatsen att om det skall bli någon storfisk i år så MÅSTE jag lägga 
upp en mycket djärv och ingående plan. 
 

I maj skall jag börja med att ta 
dem på djupet, ja i Norge alltså. 
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Sen så skall jag under 
sommaren ta några grymma gäddor i ytan.  
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• Share 

2010-03-31 - Premiärgädda 2010! 

2010Skapad av Robert F 2010-03-31 20:18:36 
Så, underbart vårväder gjorde att det började rycka i....fiskespöt så där lagom efter middagen. 
Snabbt ut i bilen och iväg i en ruskig fart i det halkiga väglaget. 
 

 
Det öppna vattnet var kvar sen sist och skulle det ge något resultat att reta fiskekompisarna 
med? Visst vore det skönt att gnugga en grön slemmig jävel i deras ansikten? Mmmmmm 
tänkte jag när jag satte fast en Buster i linänden. 
 
2 kast senare så kände jag en konstig känsla i kroppen, det var som något bekant men ändå 
inte. Då slog det mig.......HUGG!!!! 
 
Jahoioooooo.....det var ju så här det kändes att fiska....underbart! 
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En snabb bild togs innan avkrokningen och 15 sekunder senare så dränerade Telia mitt konto 
på ett antal kronor när bilden i form av ettor och nollor snabbt skickades till några 
fiskekompisar ackompanjerat med ett "Moahahahahahahaha". 
 
Sweet! 
 

 
Nu klarar jag mig tills isen släppt sitt grepp om lite mer lovande ställen. 
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2010-03-29 - Öppet vatten!!!!! 

2010Skapad av Robert F 2010-03-30 13:40:52 
Som jag har längtat, ända sedan vi fick packa undan prylarna i slutet av november. 
 
Första stoppet för dagen var ett besök på Mieko Fishing där Svenne med personal hade hur 
mycket som helst att göra, ny site och massor med orders. Positivt att det går bra för någon 
som satsar mycket på egen produktutveckling och inte bara säljer samma saker som alla andra 
gör. 
 
På tal om produktutveckling, här kommer Svennes senaste skapelse. 
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Mieko Predator 28 - Kombinerar ihop det bästa med både en vanlig shadjigg där man kan 
byta huvud efter fiskedjup samt från en Bulldawg men den förföriska svansen. 
 
Dessa kommer från en förorder, den finns i lager i maj som det verkar nu. 
 
Denna kommer jag att köra med både i Norge men självklart även efter gädda. 
 
Men öppet vatten då? 
 

 
Japp, det fanns det också även om jag fick plumsa med snö upp till midjan för att ta mig dig. 
Självklart fick jag ingen fisk men detta tillskriver jag enbart ringrostighet. 
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2010-02-04-07 - Isborren luktar kalkon 

2010Skapad av Robert F 2010-02-08 12:34:29 
Då var det äntligen dags, dags för turen som vi pratat om i flera år. Vi skulle åka upp till mina 
hemtrakter där vi tidigare fångat lake på 1 meter, många har viftat bort det som en skröna men 
jag har iaf bildbevis från mitten av 80-talet. 
 

http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?NewComment&post=162#comment
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Share
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&post=161
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&category=24
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&user=1


 
Bilturen uppöver gick bra, hyrbilen pinnade på och det tog oss 10 timmar från att vi lämnade 
Umeå tills att vi klev in i stugan där vi skulle bo under några nätter. 
 
Temperaturen på morgonen hade visat -33 grader vid stugan så nu gällde det att hålla ölen 
varm så att vi inte skulle råka ut för något alkoholmissbruk. 
 
Min far hade lånat oss en skoter som gjorde det lättare att transportera motorborren och alla 
våra prylar ut på isen. 
 
Där fick Magnus(Rödingen) och Jörgen(Keldor) nöjet att borra upp våra nödvändiga hål och 
det blev ju några stycken. Men de trivdes med att stå och kramas över borren tillsammans. 
 



 
Mitt under borrandet så såg det plötsligt ut som att någon sköt Jörgens dunjacka med ett 
hagelgevär, POFF sa det bara och sen var det dun både här och där. Men det visade sig att han 
råkat komma lite för nära avgasröret på motorborren och från och med denna vecka kommer 
nog borren att lukta grillad kalkon iaf minst fram till påsk. 
 
Guide som man var så blev jag också tvungen att visa vägen till den första av lakarna, nu 
trodde vi att det verkligen skulle vara på gång. 
 

 
Någon Catch & Release var det inte tal om, fisken var djupfryst i samma sekund som den 
lämnade hålet. 
 
Vi testade oss fram och tillbaka över vattnet på det ena säkra stället efter det andra. 
 



 
Men med undantag för en liten abborre som Magnus pimplade upp så var det ganska dött på 
fiskfronten. Rödingen & Keldor började avfärda min bevisbild från 80-talet som Photoshop-
arbete i datorn. Gliringarna gick kring att jag gjort mig en miniatyrtändsticksask och placerat 
på fiskarna. 
 

 
Men rätt vad det var så var det Magnus som hade en fisk på gång. Fisken kändes fin men 
sedan blev det tvärstopp. Iskanten undrade Magnus och med ångest i blicken så klädde han av 
sig för att skicka ner armen och känna efter. 
 



 
Men isen var kort och Magnus arm tjock, eller om det nu var tvärtom. 
 

 
Nåja, 2 fel blev ett rätt då lukten från Magnus armhåla fick laken att självmant simma loss 
från vad den nu hade trasslat in sig i på botten. 
 



Nästan kilot vägde den säkert. Nu började 
hånfullheterna mot FF-Jörgen komma men han bet ihop. 
 
Sista kvällen spenderades på ytterligare ett stensäkert ställe men fortfarande utan resultat 
annat än att Magnus ramlade av skoterkälken. 
 

 
Misströstandet på vägen hem lättades iaf upp lite av en del älg- och har-skådning. 
 



 
Vi lyckades se över 20 älgar vid vägen när vi körde ungefär 4 mil, de stod verkligen överallt. 

• Kommentarer(3)http://fiskebloggen.rubbaderobert.se/#post161 
• Share 

2010-01-11 - Svinkallt 

2010Skapad av Robert F 2010-01-12 15:25:12 

Då var det dags att blöta krokarna igen efter ett par månaders uppehåll där tiden istället ägnats 
åt att skriva fiskeartiklar. 

Dagens, eller kanske rättare sagt kvällens, mål var att få sig en lake. Jag tog med Linn och 
mötte upp Rödingen, g0wdn, Morti och Henke nere på isen där de satt och gnetfiskade. Morti 
hade redan lyckats fånga sig en fin firre på ca. 2,5 kg. 

Efter att ha agnat på åt Linn och besudlat hennes betesfisk med lite lila specialspray med 
omedelbar fiskgaranti så försökte jag själv också hinna fiska lite. 

Summan av kvällen var att jag och Linn som körde med fusk-spray inte drog några fiskar, alla 
andra fick fisk. 
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Men enligt mig så var det bara en slump, jag kände minst 2 st napp så på en 3-4 turer till så 
kan jag säkert också få något. 
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Robert Fjällborg 
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