Det var nye tider….Turen var et
nationalt anliggende i stedet for Sverige, de
brakke gedder var det primære mål for årets
tur, fremfor den sagnomspundne sandart og
personlige problemer af den helt tunge slags
havde forståeligt kastet en mørk skygge over
min ellers så kække medfiskers sind. Det var
med andre ord, helt nye aspekter end agn,
forfang og fiskestrategi, der var
diskussionsemner på vejen mod udkanten af
udkants Danmark – Stege, eller rettere Stege
Nor, der skulle danne rammerne om 2015
udgaven af Fine Fishermans Trophy.
Efter 4 timers kørsel fra Aarhus ankom vi til
Stege Havn, hvor vi fik indkøbt de rette
tilladelser til bådrampe mm. Der blev
provianteret på den lokale havnegrill, hvor
menuen stod på hotdog og ”congo bajer”.
Det gode skib Gleipner røg i havnebassinet og vi
var klar til at stævne ud på jagt efter Esox Lucius
– vel at mærke i den brakke udgave, som endnu
ikke var at finde i de to fiskesvendes
efterhånden ret omfattende fangstjournaler.
Dybdekortet blev gransket let og en lille dydbde
rende på 3-4 meter lokaliseret og udvalgt som
det første potentielle mål. De nyindkøbte
Savage Gear woblere størrelse XL blev bundet
på stålforfanget og kastet mod
horisonten….Bang!! første kast og der var
allerede fisk på. En fin lille brankvandsgedde på
godt et kilo havde klappet sammen om den
indbydenede wobler.
Det blev til en 8-10 fisk mere på førstedagen –
ingen pragt eksemplarer – men alle fine fisk
mellem 1-3 kilo.
Gleipner blev trukket på land igen og næsen sat
mod det, til lejligheden, lejede sommerhus.
Sommerhuset var ikke ligefrem luksuriøst og
kan vel mest karakteriseres som en mellemting

mellem et fugtig dødsbo og et kolonihavehus
fra 70erne. Det var fint!
Rødvinen blev åbnet og Chilien varmet.

Der er tilbud på Millers – Hvem
skulle have gættet det. I Brugsen på Stege Havn
var der tilbud på denne speciale lemonade fra
guds eget land. Efter at have suget en 10-15
Millers var der en super stemning i båden, som
ikke kunne ødelægges af hverken regn eller
mangel på fisk. Vi havde besluttet os for en
ekspedition ude på den anden side af Noret.
Ingen tvivl om at fiskene også kunne findes på
denne side af broen men det noget større areal
krævede lidt mere arbejde end, hvad der var
afsat af tid på denne tur. I løbet af dagen blev
det til et par fisk inden vi returnerede til Noret,
hvor gedderne igen ville lege med vores
nyindkøbte og langt fra dybdegående woblere.

Big Fish
En dybere parti af Noret ud for Svensmarke
havde de foregående dage samlet en mindre
koncentration af både. Eftersom pladsen var lidt
trang på den pågældende plads havde vi ikke
haft muligheden for at undersøge stedet før på
den anden sidste dag.
Der skulle ikke gå lang tid før der var fast fisk på
den nye lokation. Hvad var endnu mere
interessant – Størrelsen på fiskene synes at
være lidt større end de tidligere dages fangster.
Der blev således fanget et par pæne gedder på
omkring 95 cm, hvilket må siges at være ganske
acceptabelt.

nok og snuden skulle vendes hjem mod Jylland.
Gleipner blev spændt på bådtraileren, men til
de to kyndige fiskeres overraskelse resulterede
rå momentum samt bådtrailerens spil i at den
ellers bundsolide Auris blev trukket mod havne
bassinet. Mysteriet blev først løst da den
opmærksomme medfisker opdagede at båden
stadig var tøjret solidt til bådbroen og derfor
ikke kunne trækkes fri af vandet.

And the winner is…
Stege Nor samt Stege bugt er et lækkert
fiskeområde, hvor der er mange pladser og
muligheder for opsøgende fiskeri. Havde
”rejsen” til Stege været lidt kortere var det
bestemt endnu et besøg værd.
På de 3 ½ dages fiskeri blev det til over 55
gedder, som var nogenlunde ligeligt fordelt
mellem de to fiskere. Der var et utal af special
konkurrencer for at øge kendskab samt
færdigheder indenfor nye fiskemetoder ,
Gummifisk, Jerkbait samt popper.
Årets konkurrence om den sagnomspundne
pokal ”Fine Fishermans Torphy” var til tider tæt.
Men i sidste ende var der ikke meget tvivl om
resultatet.
Pokalen forbliver i Aarhus, hvor sejren for
anden sæson i træk kom i hus som et resultat af
både flid samt et ekstrem højt kompetence
niveau indenfor de enkelte fiskemetoder.

Auris vs. Bådbro
Naturligvis skulle den sidste dag også bruges på
et par timer eller 3 i Noret. Gleipner blev søsat
og endnu flere gedder var oppe at vende den
sidste formiddag.
Omkring middag havde de to fiskesvende fået

På trods af vanskelige odds var turen en stor
succes. Der har været mange andre ting at
tænke på en agnvalg, dybdekort og
ekkolodiumsapparatur.
Fra Aarhus skal der lyde et stort tak for turen
men også et klart signal om at der altid er støtte
at hente - uanset om det er på hjemmefronten
eller med hjælp til grejvalg 
Tak for Turen!
/Morten

