
Fisk&Fri · 65

JOAKIM HAUGEN var d. 31. august ved
Repparfjord Elven i Finmarken for at
fiske. – Søndag formiddag kom der
lidt sol på himlen, og så var det
tørflue-forhold heroppe, fortæller Jo-
akim. – Jeg fiskede på blå zone, og
den første flue jeg prøvede, var den
mindste af Monster Tube Caddis flu-
erne. Efter få kast kom en stor laks ef-
ter fluen, men jeg måtte tage endnu to
kast, før den kom igen. Men så sad
den der også! Fisken vejede 17.1 kilo
– og er den største laks, jeg endnu har
fanget. Jeg fik laksen på en Sage Z-
Axis 9,6 # 6 med et Danielson hjul.
Krogen, der sad på en 0,4 mm for-
fangsspids, var en Kamasan str. 12
trekrog, som sad perfekt i mundvigen
på fisken.
Laksen blev fightet hårdt, da Joa-

kim var bange for, at fisken skulle
trække ned over et af de mange lav-
vandede stryg, der findes på blå zone.
– Den var så bred, at jeg så den blanke
side af fisken langt ude i elven, fort-
sætter han. – Jegmåtte havemin far til
at vade ud i elven, da vi skulle lande
den, fordi stangen simpelthen var for
let til at presse den det sidste stykke
mod land. Det tog blot 15 minutter, at
lande den enorme fisk, der efter si-
gende skulle være den næst største
tørfluefisk fanget i Norden – kun
overgået af en 18 kg laks også fanget i
Repparfjord Elven. Joakims fantasti-
ske fangst vandt da også titlen som
årets tørfluefangst på danske
www.fishmadman.com, der har speci-
aliseret sig i tørfluefiskeri efter laks
og havørred.

Monster Tube Caddis fra Fishmadman er blevet er blevet fast inventar i boksen
hos mange laksefiskere rundt om i verden. Men også havørredfiskere så langt
bort som Chile har haft stor succes med fluen. Se hvordan du binder den på
Youtube.

Repparfjord Elven bød i august på meget mere vand end normalt. – Jeg fik kun
fire laks på de fem døgn jeg fiskede, beretter Joakim til Fisk & Fri. – Normalt
fanger jeg over 10, slutter han. Men – mon ikke han alligevel er helt godt
tilfreds, med sin 17,1 kilos tørfluelaks?

Kæmpelaks på
tørflue
I slutningen af august tog Joakim Haugen fra Tromsø i
Nordnorge en helt fantastisk tørfluelaks på intet mindre end
17,1 kilo. Her får du historien.

Nyt nummer af
BigGame Magazine
udkommer den 18. november

I det kommende nummer af
BigGame Magazine kan du
bl.a. læse om Martin Blonds
rekordmalle fra Spanien,
April Vokeys kamp med
canadiske laks, Jan Bach
Kristensens tarponfilm-
optagelser i junglen og
danske Patrick Von Topps
liv som lodgeejer i British
Columbia. Ud over
fiskeartiklerne er der
som sædvanlig masser
af stof til de jagt-
interesserede.

Se mange flere tilbud og bliv abonnent på www.fiskogfri.dk
eller ring til Morten på 33 11 14 88 og få tilsendt et girokort.

BigGame Magazine er Fisk & Friʼs nye store tiltag –
et blad for jægere og lystfiskere med udlandsdrømme.
De tre første blade er blevet fantastisk modtaget af
læserne og nummer fire af BigGame Magazine
udkommer den 18. november.

R.T Hunter Backpack Chair er perfekt til fiske- eller jagtturen, når der
skal siddes ned en gang imellem. Tasken er udført i børstet tricotstof,
med 22 mm ekstra stærk pulverlakeret stålrør. Den indeholder flere
lækre detaljer såsom et ekstra bredt sæde, solid rygstøtte samt orange
beklædning til brug ved jagt.

Få 4 numre af BigGame Magazine og en
rygsækstol for kun 499,-
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Abonnementstilbud:
R.T Hunter Backpack Chair kr. 659,-
4 numre af BigGame Magazine kr. 276,-
I alt kr. 935,-

Din pris kun kr. 499,-
Du sparer kr. 436,- + Porto kr. 50,-


