FFT 2013 – Return of the great!
03.55 og telefonens alarm ringer med blide
harpestrøg.
Der er ingen snooze i dag selvom tidspunktet er
tættere på nat end dag og nogen måske end da
vil påstå at fanden selv ikke er stået op endnu.
Færgen går kl 8.00 og der er et par hundred
kilometer til Frederikshavn, der igen i år skal
tilbagelægges med den, nu nymalede, Gleipner
på Krogen.
Kilometerne går hurtige og selv med en
storsavlende og snorkende fiskemakker formår
den rutinerede chauffør problemløst at finde
færgelejet i Frederikshavn.
3,2 kg… Lyder måske som en medium-størrelse
Sandart. Dog er der i dette tilfælde tale om
mængden af bacon der blev konsumeret af de
to fiskeconnaisseurs. 5,2 kg ville have været en,
ikke urealistisk mulighed, havde færgen ikke
været fyldt med hele Nordjyllands ældrebyrde i
form af 6 pensionistfyldte turistbusser.

Naturligvis var han behjælpelig med fiskekort til
den store og dybe sø – Hot spots kender han
ikke dog meget til, hvilket vi allerede erfarede
ved sidste års konkurrence på søen.
Gleipner blev søsat og der blev udvekslet lidt
erfaringer med en lokal Svensker, som kunne
fortælle at der blev fanget ”gott med Gös” – og
at der ikke just var tale om helt små fisk!
Forventningerne boblede som nyåbnet
champagne og der skulle ikke gå lang tid før de
første nyindkøbte Halcos, dikkede bag båden.
Der gik ikke længe før eftermiddagens første
fisk var en realitet. De hidsige rusk i stangen
lovede ikke alt for godt for de
sandarthungrende fiskesvende – Ganske rigtig
en fin gedde på et par kilo. Ikke just det vi
havde håbet på efter samtalen med den
snusspisende ”Gösta Karlsson” i
småbådshavnen.

Leatherface
Hvilket dejligt gensyn…. Jan Olof Bodehed Sveriges ældste nulevende person tog i mod os
med hans grove hænder og næsten læderagtige
ansigt.

Der skulle gå det meste af dag 2 før der endelig
skete noget på sandart-fronten. Forløsningen
kom da den ene fisker yderst koncentreret, vel
nærmest i trance, plantede en forsigtig fisket
vertikal jig i kæften på en mindre sandart på
omkring 1½ kg. Hvilken stemning fisken skabte i

båden! Naturligvis var dette ikke noget
pragteksemplar – Men det var en sandart og til
og med den første de to pionere havde fanget i
Mjörn.

Et MONSTER af en fisk
Dag 3 var det fangstmæssige højdepunkt på
turen og begge fiskere fangede rigtig fornuftig
med fisk.

De første 2 dage blev der ”suset” lidt rundt for
at finde sandart, hvilket resulterede i både
mindre sandarter samt et pænt antal
mellemstore gedder op til 6-7 kg. Længde/vægt
forholdet på gedderne overaskede de to ellers
så kyndige fiskere. Det skulle imidlertid vise sig
at den gode gamle Hultafors tommestok
manglede et led, hvorfor alle fisk blev 10-15 cm
længere end først antaget.

Toppen var da den, ud fra et fiske
størrelsesmæssige synspunkt uerfarne
medfisker, krogede hvad der bedst kan
betegnes som en meget grov og nærmest
nilaborre lignende sandart.

Mysteriet om de meget slanke Mjörn gedder
var løst – Den største gedde målte i øvrigt
omkring 100 cm (efter korrektion for brækket
tommestok)
Efterhånden blev pladserne lokaliseret og et
stort plateau på mellem 8-15 meters dybde i et
stort område med mellem 20-40 meters dybde
skulle vise sig at være det helt hotte område.
Både bottom bounce, dybtegående ubelastede
woblere fangede fisk og ganske som diverse
sandart litteratur beskriver var det morgen og
eftermiddag/aften, der producerede de fleste
fisk.

Et pragteksemplar på godt 75 cm og ca. 4,5 kg.
Kom i båden og skabte sammen med den
tilhørende rituelle dram en god stemning – Ny
PR. til Martin er en realitet og et stort tillykke
med dette, en rekord, der som Mike Powels
længdespringsrekord, med overvejende
sandsynlighed kommer til at stå meget længe!
Der kom mange fisk i båden og endnu bedre med en større snitstørrelse end vi før havde
oplevet på både Rusken og Åsnen. Fiskene
huggede knaldhårdt og gentagne gange blev de
af de to eksperter nomineret til at være både
godstog og ubåde.
Succes med Jiggen!
Forsøgene med Vertical jigging havde ikke givet
de forventede gode resultater og, hverken det
store og ellers fiskefyldte plateau eller andre af
de knolde som havde stået for skud havde
produceret fisk.

Det var først da dagens skipper med stor
kompetence og ynde ved hjælp af Elmodrom
positionerede Gleipner over en meget lovende
bundkorrektur at det endelig skete. Et
stenhårdt hug forplantede sig helt ned i korken
på den specialiserede og stive vertical stang og

rev den gæve fisker ud af trancen. Fisken kom
overaskende roligt med til overfladen, hvor den
gav sig til kende. 74 cm og 4,3 kg - et
pragteksemplar på vertical jig.

Epilog
Beretningen er udtryk for de begivenheder, der
udspillede sig på søen Mjörn den første uge af
september 2013 dog kan navne være undladt
eller ændret.
Alle deltaljer refereret er den fuldkomne
erindrede sandhed og evt. tvivlssager er ikke
medtaget i beretningen.

Tak for en kanon tur
Mjörn blev knækket
2013 versionen af Fine Fishermans Trophy blev
en stor succes og begge fiskere fik både mange
og store fisk. Ingen tvivl om at Mjörn er en sø,
hvor der skal arbejdes hårdt for at få succes
med fiskeriet. Men årets tur viser at, det er i
den grad muligt at få sandarterne i tale.
I modsætning til 2012 udgaven af Fine
fishermans trophy, hvor søen næsten knækkede
de to fiskesvende er 2013 udgaven en
modsætning og kan betyde flere fremtidige
besøg.
Den eftertragtede pokal med de gyldne ”øre”
kom tilbage til ”smilets by” efter en årrække at
have været på uretmæssigt ophold på den jyske
hede.

Morten ”holder of the cup” Møjbæk

