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Tema: 
Friluftsliv
Fluefiskerne står med vann til lårene, og 

det eneste som biter er kulden. Likevel 
storkoser de seg. Andre storkoser seg 

under vannoverflaten, når de svever inn 
i en verden hvor de kan møte alt fra de 

skumleste monstre til de vakreste skap-
ninger. Felles for disse gledene er at de 
er lett tilgjengelige og kan nåes i løpet 

av en kort søndagstur. 
Vi ble med en gjeng entusiastiske 
elever på fluefiskekurs, og en like 

entusiastisk gjeng på dykkerkurs. 

(Foto: Laila Borge)
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Lokker 
med fluer

Fluefiskerne står med vann 
til lårene. Regnet gjør det 
ganske vått over vannover-
flaten også. Det eneste som 
biter er kulden. Likevel 
storkoser de seg.

Av Laila Borge
red@sydvesten.no

Stangen er en to meters forlengning av 
armen der den vippes fram og tilbake i været 
over skulderen. Bak til klokken elleve, frem 
til klokken ett. Bak igjen til klokken elleve, 
frem igjen til klokken ett. Den andre hånden 
holder snøret fast på ett eller to kast, før den 
slipper på det siste. Da skal snøret ha fått 
nok bevegelse til å spenne stangen så den 
sender snøret av gårde med en snert. Du ser 
for deg snøret sveve i en elegant, s-formet 
bue i luften og plassere fluen akkurat der 
du har sett fisken vake. Men du slapp ikke 

snøret på tre, kanskje et sekund for tidlig, 
og snøret ramler slapt mot bakken et par 
meter foran deg.

Fluefiske handler om detaljer og presisjon. 
Fra fingerferdigheten når de centimeterlange 
fluene skal knytes på snøret, til bevegelsen i 
kastet. Det krever øvelse og tålmodighet for 
å mestre teknikken. 

Floke på snøret
Arvid Nilsson får skryt for nesten perfekte 
over hodet-kast når han er på kurs i fluefiske 
i Kalandsvatnet. Han er ikke helt fersk med 
fluefiskestangen i hånden, men har valgt å 
melde seg på kurs for å finpusse på teknik-
ken. For han har skjønt at det er noe han gjør 
galt. Fluen lander ikke der han vil, og plutselig 
floker snøret seg. 

I stedet for å stoppe kastet klokken ett, 
strekker Arvid gjerne armen så langt fram 
som mulig for å prøve å få fluen til å fly enda 
en meter.

– Jeg har fisket en del alene, og da har jeg 
gitt opp når jeg ikke har fått det til, sier han.

Instruktør Eirik Reinsnos har inntrykk av at 
mange gir opp fluefiske fordi de fisker alene. 

– Mange kjøper en flott fluestang og drar 
ut for å fiske alene. De har med seg slukstang 
også, og gir opp fluestangen etter 15 minut-
ter. Jeg holdt også på sånn i seks-sju år før 
jeg fikk en skikkelig fisk på flue. Da var jeg 
solgt, sier han. 

– Jeg råder dere til kun å ta med fluestan-
gen, i hvert fall når dere skal fiske i nærom-
rådet, sier han til kursdeltakerne. 

For det er noe helt eget med å få fisk med 
fluestang. 

– Du får en mye tettere kontakt med fis-
ken når den biter, spesielt når du fisker med 
tørrflue som ligger oppå vannet, forklarer 
Kjetil Sandven. 

– Fluefiske er imitasjonsfiske. Det handler 
om å binde den fluen som ligner mest på den 
naturlige føden til fisken, den du tror fisken 
vil ta. Nå kan det fungere godt med nym-
fer, fordi det fortsatt er kaldt i vannet. Når 
vanntemperaturen øker kommer det mye 
fjærmygg, da kan det passe med tørrfluene 
som legger seg oppå vannet, sier Sandven. 

Han kaller tørrfluefiske for fluefiskets 
ekstremsport.

– Det er ikke lett, og det betinger at det 

er vindstille. Men det er veldig gøy å se når 
fisken tar fluen, sier han.

Sliten i håndleddet
Arvid Nilsson er ikke den eneste som glem-
mer teknikken når han blir ivrig. Karl Åge 
Holm har fisket mye med sluk. Nå har han 
fått fluefiskestang i gave fra sin kone, far og 
datter, og er på kurs for å lære teknikken. 

– Jeg koser meg sånn når jeg fisker. Jeg 
har venner og en nabo som fisker med flue, 
derfor hadde jeg lyst til å prøve det. Det virker 
utrolig spennende. 

Instruktør Kjetil Sandven stiller seg tett 
inntil Holm og styrer armen hans bak og 
frem i riktig vinkel. Men når Holm prøver 
på egen hånd blir han fort trøtt i håndleddet 
og må ta en pause – et typisk tegn på at han 
bruker feil teknikk. 

Håndleddet skal ikke beveges i kastet. 
Armen skal skyves frem med stivt håndledd, 
og ikke for langt verken fram eller bak. 

– Det tar litt tid å lære riktig teknikk. 
Damene tar det vanligvis lettere, de hører 
etter hva du sier og gjør det. Det er litt som 
med bygging av Ikea-hyller. Damene leser 

Når han fisker glemmer Frank Nilsen at han er våt og kald. Nå skal han lære fluefiske, med god hjelp av Martin Taranger.  (Foto: Laila Borge)
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bruksanvisningen og får det til, mens 
mannfolkene først vil prøve på sin egen 
måte, sier Sandven. 

Sandven har vært instruktør i rundt 
15 år, og merker at det blir stadig større 
interesse for sportsfiske. 

– Det har blitt en mer anerkjent idrett. 
Faktisk er det flere som fisker i løpet av 
et år, enn som spiller fotball, poengterer 
han, og legger til:

– Fluefiske er en fantastisk hobby. Og 
det er så mange steder å fiske her i nær-
området, både i ferskvann og i sjø. Jeg vil 
oppfordre folk til å fiske i nærområdet, 
og det er også derfor vi holder kurs her, 
sier han og peker utover Kalandsvatnet.

Kalandsvatnet har rikelig med ørret, 
og Sandven vil gjerne ha hjelp til å tynne 
ut bestanden så fisken blir større. Han 
oppfordrer folk til å ta kontakt med fis-
keforeningen Bergen Sportsfiskere for å 
få kurs og komme i gang med hobbyen.

Timene driver forbi
Vannet rekker Frank Nilsen til lårene. 
Han har vadebukse på seg for første 

gang, og benytter muligheten til å 
nærme seg fisken til fots. Han øver på 
kastet han har lært på kurset, prøver 
igjen og igjen, uten å gi opp. 

Kalenderen viser juni, men det er ni 
grader i luften, og regndråpene er kalde. 
Føtter og fingre er enda kaldere. Men 
Nilsen glemmer at han fryser, dette skal 
han få til. Plutselig har det gått både en 
og to timer, og Nilsen vasser i land for å 
rulle seg en røyk.

– Det er dette som er fisking, sier han, 
avslappet og fornøyd. Aller helst skulle 
han vært alene og latt timene drive forbi 
uten å ense de. 

– Når jeg fisker med andre blir de lei 
etter to timer. Jeg føler ikke at jeg har 
fått fisket hvis jeg bare holder på i to 
timer, sier han.

Nilsen får gjerne høre at han er gal 
som står og fryser i timevis. 

– Men jeg liker det. Og jeg blir ikke 
syk av å fryse, sier han. 

Når han fisker glemmer Frank Nilsen at han er våt og kald. Nå skal han lære fluefiske, med god hjelp av Martin Taranger.  (Foto: Laila Borge)

Arvid Nilsson har nesten perfekte over hodet-kast, men vil så gjerne strekke seg langt for å nå fram til 
fisken.

Du skal være litt fingernem for å få fluen på snøret. 

Kjetil Sandven viser Karl Åge Holm hvordan han skal bevege stangen for å styre snøret i riktig retning.


	K400_STB_T_090615_1_1_1_1_041
	K400_STB_T_090615_1_1_1_1_042
	K400_STB_T_090615_1_1_1_1_043

