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Under the

bridge

Flytring är perfekt för fiske under små broar där man
inte kommer åt med båt. Här nere i skuggan lurar ofta
abborre, gös eller gädda runt pelare och fundament.

– skuggfiske
med flytring

”Under the bridge” är inte bara namnet på en av mina favoritlåtar med Red Hot
Chili Peppers. Det är också ett av mina favoritställen att fiska på. Broar och fisk går
ihop, hur små broarna än är. De har en nästan magnetisk dragningskraft på
fisk. Följ med mig under bron så ska jag visa.

R

edan som liten pojke fiskade jag
under broarna. Småfiskar av olika
slag gömde sig i den svala skuggan
under sommaren. Det blev självklara jaktstråk för rovfiskar – främst
gädda – när hösten närmade sig.
När jag blev äldre och skaffade båt tappade jag
intresset för de små broarna och började utforska
större vatten.
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Det var först när jag skaffade flytring som jag
åter fick smak för småvatten. Och jag återupptäckte
broarnas magnetiska kraft. Flytringen är ett fantastiskt hjälpmedel i vatten där du inte får, eller kan,
använda en vanlig båt. Du har helt enkelt ett nytt
stort fält av möjligheter att utforska.

Vinterfiske runt broarna
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Ett av mina favoritvatten som ung, som jag nu har
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återupptäckt med flytringen, är en liten å nära
där jag bor. Här finns både gös och abborre, och de
absolut bästa platserna är under broarna – nära
betongfundamenten eller där träpålarna går ner i
vattnet.
Varje avvikelse från åns annars ganska raka, färglösa struktur, är en spännande fiskeplats. Framför
allt höst och vinter när betesfisken är på vandring
till sina vinterplatser, samlas de vid broarna och
dess undervattenskonstruktioner. Rovfiskarna följer efter.
Under broarna är det ofta aningen djupare. Här
finns skydd och intressanta strömdrag och lähöljor.
Titta till exempel på hur det ser ut när isen lägger
sig. Det dröjer ofta lite längre innan isen täcker
vattnet kring broarna.

Brofisketips
Klä dig varmt: Speciellt viktigt i
vintertemperaturer. Neoprenvadare är ett hett tips.
Sätt säkerheten främst: Ta
inga risker i kallt vatten och
fiska inte ensam, det är dessutom roligare att vara fler.
Håll utkik: Båtförare och vattensportare förväntar sig inte
att hitta en flytringsfiskare
under bron.
Använd korta spön: De ger dig
möjligheten att testa olika tekniker på ett smidigt sätt, även
där det är trångt.

Ibland hittar vi huggvillig gös vid brofundamenten. Då blir det stenhårda hugg, bara några meter
under ringarna. Vi testar oss fram – mellan tunga
jiggar som går rakt ner under oss, till lättare som
går ner mer diagonalt en bit nedströms. Varje plats
och å har olika djup och strömhastighet, så det är
bara att prova sig fram. Att ändra taktik kan vara
helt avgörande, därför är det också bra att vara två
som provar olika tekniker och beten.

Abborre på dropshot

Dessutom har vi alltid med oss varsitt dropshotspö, som är våra främsta abborrvapen. Spöna vi
använder är korta och lätta. Men eftersom drops-

Här finns både gös och abborre, och
de absolut bästa platserna är under
broarna – nära betongfundamenten eller
där träpålarna går ner i vattnet.
Diagonalt gösfiske vid pelarna

Ofta fiskar jag tillsammans med min gode vän
Bram Bokkers. Tillsammans har vi blivit ett riktigt
bro-team som utforskar olika broar under höst och
vinter. Vi börjar gärna med vertikalfiske för att se
vad som döljer sig därnere.
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Om du anar att
det finns abborre
under bron, då ska
du testa drop shot!

33

Under the bridge

Rustad för höst-ﬁsket!?

Ladda betesboxen med
några olika jiggar i
olika färger, storlekar
och tyngder. Då kan du
alltid hitta ett bete som
funkar beroende på
djup och ström.

Lowrance höstkampanj 2015
Upp till 3.850 kr extra att handla för! PRISEXEMPEL
Köp utvalda Lowrance HDS- eller Eliteprodukter så får du upp till 3.850 kr extra
att handla andra Lowrance-produkter för.
Kampanjen gäller t. o. m. 31/10 -15.

Köp HDS-7 Gen2 Touch
(exkl. givare och sjökort).
Pris 7.595 kr och få 2.300 kr
extra att handla givare och
andra Lowrance-tillbehör för.
r.

Nu 7.595:-

Kampanjen gäller beg. lager vid köp av utvalda Lowrance-produkter mellan den 2015-09-01 t. o. m. 2015-10-31. Mer inforamation om kampanjen
panjjen
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Ha gärna ett par vobbler med dig, ofta
står det gädda under broarna.

Det finns många fördelar med flytringen,
från den kan vi täcka av hela området
under och runt varje bro, utan att
skrämma fisken.
hot-tekniken medför att man ofta håller
spöspetsen uppåt, klockan elva, så måste
man tänka sig för så att man inte slår spöet
i taket under bron.
Ett hett tips för abborren är att lägga sig
mitt i ån under bron. Sedan kastar man
åt sidorna in mot land och brofundamenten. Därefter tar man långsamt hem linan,
låter sänket studsa eller släpa på botten
tills man har betet under sig. Det här är
en grymt effektiv metod för abborre. Vi
har märkt att mindre abborrar följer artificiella beten utan att hugga. Med dropshot brukar de istället hugga ganska vilt.
I mitt tycke är dropshot överlägset för
att hetsa abborrar till hugg. Men, det är
viktigt att använda lätta tackel. Jag kör
med superlina i dimension 0,10 millimeter
och själva tacklet av nylon 0,14. Lätta och
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små krokar är en annan viktig detalj.
Med sporadiska mellanrum stoppar vi betet och
rör på det med lätt slaklina. Även små abborrar kan
suga i sig betet. Varje hugg blir intressant och du
vet aldrig när den stora hugger.
Även under abborrfisket hugger ibland en och
annan gös, vilket blir extra spännande på de lätta
grejorna.

Specialpris
på elmotorer
se webshop!

Nu 99:-/fp

Ofta är vi två som fiskar samtidigt. Det är
inte bara roligare och säkrare, det går också
snabbare att testa fram rätt bete och teknik.
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Fr.

95:-

MC PIKE

(Rek. pris 119:-)

Nu

699:-

RT VADARE

(Ord. pris 1.299:-)

FISKEREDSKAP TILL RÄTT PRISER SEDAN 1977
tel 0504-135 18

info@olssonsﬁske.se

CROSSFLOW

(Ord. pris 2.995:-)

Nu

olssonsﬁske.se

(Rek. pris 4.347:-)

99:-

33-PACK
PACK UNIK MAG
(Rek. pris: 327:-)

ABU SVARTZONKER
JERKKOMBI SET

Gädda på vobbler

När vi har testat både teknikerna för gös
och abborre – och det börjar bli dags att
åka hem eller till nästa bro – brukar vi alltid avsluta med att försöka locka någon
gädda. Några kast med en liten djupgående
vobbler ger ofta utdelning.
Det finns många fördelar med flytringen,
från den kan vi täcka av hela området under
och runt varje bro, utan att skrämma fisken. De bryr sig helt enkelt inte om oss,
trots att vi passerar över dem flera gånger.
Detta är såklart en väldig fördel.
Tänk om fler visste vilket fantastiskt
fiske det kan finnas runt de konstruerade
gömställena i kanaler, åar och älvar. Hoppas att jag har lyckats inspirera dig att
sticka ut och prova!
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2.499:-

