■ FANG MERE:

MED RØRFLUE OG
L-RIG I PUTTEN
At kombinationen rørflue og L-rig giver en markant
højere landingsrate end traditionelle enkeltkrogsfluer
er efterhånden yderst veldokumenteret. Men
hvordan forholder det sig egentlig med putsøens
regnbuer? Fisk & Fri har testet de traditionelle
putfluer mod identiske fluer fisket på rørflue og L-rig.
Af Jens Bursell

REGNBUER kan være notorisk
svære at kroge – og ofte giver de
en endnu lavere landingsrate end
man oplever med fx kystens havørreder. Lige fra opvæksten i
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dambruget har de været vant til at
spise små foderpiller, der bliver
serveret, så de ikke behøver at
mobilisere den vildeste jagtadfærd for at få tilfredsstillet deres

fødebehov – og netop dette tror
jeg er medvirkende årsag til, at
de kan være svære at kroge: De
tager meget ofte agnen stille og
roligt med en diskret nippende
bevægelse med munden. Det betyder for det første, at det kan
være sværere at registrere hugget
og for det andet, at krogen ofte
sidder mere yderligt, hvor det
kan være svært for traditionelle
enkeltkrogsfluer at få fat i den
hårde kæbe og det tynde væv
over denne. Og – jo mere der går
nipperi i den, desto sværere bli-

ver det at sætte krogen i fx kæbevinklen, da fisken tit ikke rigtig
får vendt med fluen, før den prikkes.
Netop det, at regnbuerne er
vant til små agn, betyder også tit,
at fluer er det bedste valg. Men –
selv her er det med fx kystregnbuer normalt at bomme næste
dobbelt så mange hug, som det er
tilfældet med havørrederne, hvilket betyder, at man vil kunne opleve landingsrater helt ned på 2030% på enkeltkrogsfluer og 5060% på rørfluer og L-rigs.

FISK & FRI besluttede sig derfor for
at teste krogfluer op mod identiske
fluer på rørflue og L-rigs. Vi fik
Kim Nyborg fra rørflueeksperten
www.fishmadman.com til at binde
identiske sæt af fluer til testfiskerne – og en tidlig martsmorgen,
hvor der var masser af nyudsatte
regnbuer i Simons Put and Take,
var vi klar.
Testfiskerne bestående af Tue
Blaxekjær, Casper Larsen, Henning Trier, Michael Petersen, Andreas Aggerlund, Rasmus Diflefsen og jeg fiskede igennem, og for
at gøre en lang historie kort, var
der masser af hug, så vi kunne få
et relativt fornuftigt statistisk materiale i løbet af en god dags fiskeri. Fiskeriet gav i alt hele 331
kontakter og resultatet var følgende landingsfrekvenser: Krogflue 40% og L-rig (semifikseret)
62%. L-rig og rørflue med en str.
14-16 trekrog gav altså 50%
højere landingsrate, hvilket så afgjort er en markant forbedring –
selvom den ikke er nær så markant som på kysten, hvor et skift
fra enkeltkrogsflue til rørfluer/L-

Jens Bursell med en solid
regnbue fra Simons, der huggede
på en variant over Dog Nobler
mønstret bundet på rør og fisket
på et L-rig med en str. 16 trekrog.

rig normalt giver en forøgelse af
landingsraten på 111% (43% vs
91%, baseret på 1689 kontakter).

OMVENDT L-RIG. Der findes mange

varianter over L-rigget, og som et
lille eksperiment forsøgte jeg mig
sidst på dagen med et omvendt Lrig – hvor krogen i stedet for at
være monteret bagerst på fluen –
nu blev monteret foran selve fluen.
Selvom jeg kun nåede at få et begrænset antal hug på det omvendte
L-rig, inden dagen gik på hæld, var
det alligevel tankevækkende at jeg
fik 11 ud af 14 kontakter svarende
til en landingsrate på 79%.
Eksperimentet viser tydeligt, at
den traditionelle halenippe-diagnose ofte er en illusion, fremkaldt

Vil du vide mere om, hvordan du
binder L-rigs og rørfluer, kan du
læse mere i Fisk & Fri’s havørredbog – »Havørred – Refleksioner på
kysten«, der kan købes i Fisk &
Fri’s webshop samt hos alle landets
førende grejbutikker og boghandlere.

L-RIGS OG RØRFLUER

af gætteri snarere end reelle fakta.
Hvis alle de mange bommede fisk
på krogfluerne vitterlig skyldtes
»halenipperi«, ville man næppe få
dobbelt så høj landingsfrekvens
ved at sætte krogen foran fluen?
Præcis som på kysten er der altså
meget som tyder på, at den generelt lave landingsrate på enkeltkrogsfluer større end str. 8-10 sky-

I testen blev klassiske P & T
mønstre som Dog Nobler og
Rubber Legs på enkeltkroge testet
op mod identiske fluer bundet på
rør – fisket med L-rig. Til venstre
ses L-rigget, der gav cirka 50%
højere landingsrate end krogfluerne. Der var statistisk stærkt
signifikant forskel på landingsraten af begge varianter af L-rigs
vs landingsraten på krogfluene,
som altså krogede markant
dårligere.

des dårlig penetrationsevne og for
store dimensioner til at kunne få fat
i de ydre dele af ørredkæberne.
Er du frisk på at prøve noget
nyt, er der altså al mulig grund til
at eksperimentere med rørfluer i
putten. Der er ingen tvivl om, at
det vil kunne give dig mange
spændende og actionfyldte oplevelser ved ørredsøen.

Det er langt fra altid, at det omvendte L-rig vil give højere landingsrate end takler, hvor krogen
er monteret bagerst – men i nogle
situationer vil det kunne give en
højere landingsrate. Som altid må
man eksperimentere sig frem. Set
med mine øjne er metoden mest
oplagt med relativt små og korte
fluer, hvor man kan være nogenlunde sikker på, at fisken får fluen
helt ind i munden. Når dette sker, er
fordelen indlysende: Krogen er
perfekt eksponeret for at ramme indersiden af kæben før selve fluen.
Dette forhindrer den situation,
hvor fronten af fluen rammer indersiden af kæben, før selve krogen har fået fat. I denne situation er
kraftoverførslen til krogspidsen
nemlig lig nul, hvilket selvsagt
ikke øger chancen for at kroge og
lande fisken.

OMVENDT L-RIG

Det omvendte L-rig, hvor krogen
fiskes foran fluen, kan i bestemte
situationer fiske super godt på
små fluer, som fx under testen,
hvor det faktisk gav en endnu
højere landingsrate end den
normale L-rig montage.
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