När jag kommer till ett nytt vatten brukar jag använda tre olika
metoder för att lura dom rackarna
till hugg.

Magnus med stora
regnbågar från
Strömhult.

Metod 1

Den första och roligaste metoden
är en flytande kastdupp med en
tafs på 1,5–2 meter. Längst bak på
tafsen sätter jag en fluga, oftast en
Muddlerminnow eller en Montana
i krokstorlek 8. Sen kastar jag ut
det hela så långt jag kan och börjar veva i slow motion. Det skall
bli en liten plog bakom duppen
som gör att fisken blir nyfiken och
hugger på flugan när dom ser den
komma.
Denna metod är superkul och
effektiv.

Metod 2

Om den inte skulle fungera så tar
jag fram en Toby 10 gram silver
eller en Vipp 10–15 gram och
börjar spinnfiska. Kasta ut draget/

Berra Mårdh drillar regnbåge.

Metod tre går ut på att man
bottenmetar med Berkley Power
Bait. Man tar ett bombsänke på
20–30 gram som man knyter fast
längst ut på kastspöets linände.
Två decimeter upp på huvudlinan
från sänket räknat sätter man en
nylontafs på ca 50 cm med en
liten metkrok i storlek 6–8.
På kroken sätter man Berkley
Power egg flytande, helst färg
Chartreuse eller gul.

spinnaren och veva i lagom takt.
Nu fiskar man av mellanvattnet i
sjön i stället för ytvattnet.
Om metod ett och två av någon
konstig anledning inte skulle
fungera, (varmt vatten eller dylikt)
så tar jag till metod tre som är
grymt effektiv.

Kasta ut detta så långt du kan och
spänn upp linan genom att veva
försiktigt på rullen tills spötoppen
böjer sig lite. Nu ligger sänket helt
still på sjöbotten och power-egget
flyter upp ca 50 cm från botten
och avger en oemotståndlig doft
till regnbågarna. Denna metod är
sjukt bra och helt outstanding. Jag
har vid flera tillfällen fått 30–50
fiskar på några timmar och konstaterat att Berkley power Bait är
bäst.

Tight Lines
Berra Mårdh

Regnbågsfiske
av Berra Mårdh

Regnbågsforell eller Regnbågslax
som många kallar den, är en av våra
vanligaste fiskar i Sverige. Den finns
i massor av olika ”Put and Take”vatten över hela landet och är en
uppskattad kämpe och matfisk.

Martin med höstbåge från Norrbyströmmen.

Metod 3

Nyfångad regnbåge – suveränt!

