Söndagen efter midsommar åkte Göte Karlsson och
jag, Åke Jönsson till Os i Norge för att fiska i en
vecka. För Göte var det 36:e året han åkte till detta
stället och för mej var det premiär. Vi bodde i en
stuga på Hummelfjell camping, en liten camping
med åtta stugor som ligger direkt vid Glomma. Man
kan gå ner direkt bakom stugan och fiska om man så
vill. Campingen tar även emot tältande, husvagnar
och husbilar.
Vi åkte tidigt och hann gå ut och fiska redan söndag
eftermiddag efter det vi köpt fiskekort och installerat
oss i stugan.
Vattenståndet var högt men fisken vakade. Det tog
en stund innan vi hittat rätt fluga, första harren tog på
en grå F fly i storlek 14. Därefter fick vi ett antal
harrar, Götes största vägde kring kilot.

Vädret var som det ska den här tiden på året. Sol
och för varmt någon dag, duggregn andra dagar
och tyvärr även blåst någon dag. Men fisket var
bra hela veckan, vi fick flera fiskar varje dag.
Flera harrar kring kilot och ingen under
halvkilot. Vi fick även några öringar i samma
storlek.
De flesta fiskarna släpptes tillbaks, men en harr
gravades och några röktes. Som alltid smakade
nyfångad fisk underbart. (tycker Åke)

Veckan fortsatte med sakta sjunkande vatten och
allt fler fiskeplatser blev tillgängliga. Fisken var
ofta svårtrugad så det var ett ständigt flugbyte för
att hitta rätt fluga. Ofta fungerade det med en liten
svart, men ibland nonchalerade de den helt.
Troligen åt fisken då någon slända som var på väg
att kläcka, som de tog just under vattenytan.
En eftermiddag kom Ephemera Vulgata
kläckningen igång. Vi båda fick då fisk på stora
flugor, men efter en stund började fisken ta något
annat i stället. Då var det bara att börja med
flugbyten igen. Stora superpuppor som harren
brukar gilla föll dem inte i smaken.

”Åke håvar en öring som fick följa med hem till middag.”
Resan gav mersmak. Nu ser vi fram emot klubbens resa till
Trysil i september. Den resan är troligen fullbokad, men du
kan åka med i september nästa år. För frågor eller anmälan
kontakta Olle Sjökvist, telefonnummer finns på hemsidan.
”Göte har tröttat ut en kilosharr,
nu ska den tas med handen.”

Vi fiskade bara med fluga, men de vatten vi besöker i Norge
tillåter nästan allt fiske med spö som fluga, haspel och mete
med mask och maggot. Endast fiske med levande agn (fisk)
är förbjudet.

