
Havsörinpremiären för min del blev annandag 
påsk. Turen gick till Morlanda, där det är relativt lätt 
att komma i kontakt med dom silverprickiga 
skönheterna. Den här dagen var det väl inte dom 
optimalaste förhållanden för flugfiske, gråmulet och 
en hård sydväst vind på en 10 sekundmeter som 
gjorde vattnet väldigt grumligt och vågigt. Brukar 
gå ner till höger över bäcken och bort till viken 
bortanför den gamla stenbryggan. Fiskade i tre 
timmar, resulterade i en öring ingen jätte (ca 40) 
men det är alltid gott att få fisk på första fisketuren, 
den tog föresten på syntetmasken som jag visade i 
föra numret som har fungerat otroligt bra för dom 
andra som har den eller vad sägs om den här 
jätteöringen som Torgny Stenholm kämpade upp i 
Orreviken den 23/4-06 kl 10.00 i lätt frånlandsvind, 
lågvatten, klarblå himmel 10 grader och en 
vattentemp på 7 grader på just syntetmasken. Här 
är hans egen berättelse.

Jag har från och med den dagen bestämt att bästa 
fisket är när vattnet är lågt, vinden blåser från land och 
solen lyser. 

Torgny Stenholm

Var försiktig med att lyda goda råd och vedertagna 
sanningar är min lärdom efter en stor 
fiskeupplevelse för några veckor sedan. Vattnet var 
mycket lågt i Orreviken på morgonen när vi kom 
fram och frånlandsvinden tryckte mot ryggen. Till 
och med solen lyste från en klarblå himmel. Alla 
sanningar pekar alltså på helt meningslöst fiske. 
Som tur är var fiskesuget stort. Jag började direkt 
fiska från en klippa en bit ut i vattnet, eftersom 
vikens djupbrant går bara några meter utanför 
klippan. Jag satte på en läcker mörk 
borstmaskimmitation som vi bundit en vinterkväll 
under vår eminente bindningslärare Mikael 
Thorvaldsson hårda ledning. På första kastet fick 
jag en liten öring som fick gå tillbaka. På fjärde 
kastet fick jag på något betydligt större. Knäna 
började darra en aning när över halva backingen 
var utdragen och fisken hoppade mitt ute i viken. 
0.23 mm tafsspets kan kännas aningen tunn ibland. 
Efter en bra stunds drillande kunde jag landa en fin 
87 cm lång öringhane på 5 kg. Sedan fortsatte 
fisket bra hela dagen. Alla i viken verkade få en hel 
del och min fiskekompis Björn Laumert fick två
vackra öringar på över kilot. Jag får nog dock 
erkänna att denna dag kändes de och alla andra 
fiskar som de andra fångade lite fjuttiga. 

Sådana fiskar skulle det finnas mycket mer av här på
västkusten, hoppas att vi är på väg åt det hållet så att vi 
som inte fått sådana här fiskar än oxså kan åka hem i 
en snar framtid med det där lyckliga leendet som bara 
en flugfiskare kan ha när han har dragit en drömfisk. 
Dags att avrunda för den här gången så skitfiske på er 
och håll städet varmt.

Tolle


