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DET ER STADIG i slutningen af fe-
bruar, og jeg er på min ugentlige
shoppingtur. Og uden egentlig at
tænke over det, smider jeg nogle
dåser majs i min indkøbsvogn. Jeg
er stadig midt i min geddesæson,
men bemærker, at en spontan kar-
pefornemmelse begynder at klø.
Er der virkelig forår i luften?
Det er nu slutningen af marts,

Lidt forfodring med majs
omkring flådet med den agnede

majs er nødvendig og kan
få adrenalinen helt op på

kogepunktet, når en stime af
karper trækker forbi.

Går de på majsen, så kommer
hugget!

Der er noget magisk over fiskeri med flåd.
Forårsfiskeriet med majs og flåd efter karpe er i den
grad et meget visuelt fiskeri, der får spændingen til at
stige til højeste niveau. Hvad venter du på?
Af Bram Bokkers

NÅR FLÅDDET
FORSVINDER

� KARPEFISKERI:
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og vinteren har endnu ikke givet
op. Nattefrost og snestorme fejer
ind over landet, og har tilsynela-
dende ikke tænkt sig at overgive
sig til foråret. Det bliver bare ved
og ved. I mellemtiden står mine
dåser af sukkermajs tålmodigt og
venter i skabet – klar til forårsso-
len. Det kan ikke vare længe nu.
Årstidenmå snart vende, og alting
vil begynde at blomstre igen. Og
verden vil pludselig se helt ander-
ledes ud.

ENDELIG er tiden inde. Kulde bli-
ver til regn, og efter regn kommer
solskin. Jeg beslutter, at tage min
flådfiskestang af stativet, og finde
et passende fiskevand. Ikke langt
fra mit hjem er der et stort område
med masser af godt fiskevand.
Lige som i billedbøgerne – med

masser af græs, køer, enge og
træer. Der er kanaler med mange
forgreninger og krumninger, som
løber gennem dette område. Det
er et sted, hvor det er ideelt at
spotte karper i foråret. Karperne
tager godt i mod foråret og nyder
når vandet bliver varmet op. Og
de er på udkig efter mad, mens de
svømmer gennem det lave vand.
Ved ankomsten parkerer jegmin

bil i kanten af en vej fyldt med vild

kørvel, og kigger ud over marken.
Lige på den anden side af hegnet er
der nogle små vandveje, der bugter
sig gennem græsmarkerne, som
glimter i solen. Det er præcis det
sted, der giver mig så mange
smukke minder fra sidste år.
Næsten med det samme ser jeg

Karper på forårstogt. Det er
sådan det visuelle forårsfiskeri
med flåd og majs, i visse vande
kan indledes. Er de blevet spottet,
kan jagten gå ind.

ALASKA – til chokpris!
Tag med på dit livs fiskeeventyr til Chunilna Creek, der 
er en af Alaskas bedste lakseelve. Bo på en komfortabel 
fiskelodge midt i Alaskas vildmark, kun få meter fra elven.  
Elven har stor opgang af kongelaks og sølvlaks samt et fan-
tastisk fiskeri efter �eldørred, regnbueørred og stalling. 
Juni-september 2011: 15.395,- kr. + fly (fra 7.000,- kr.)
Inkluderet i prisen: Transfer med bil og båd, 7 overnatninger på fiske-
lodge incl. fuld forplejning, 6 dages fiskeri med lokal gruppeguide (taler 
norsk), brug af lodgens faciliteter (jetboats, rafts mv.)

CANADA - Margaree River
Grupperejse med dansk rejseleder til Østcanada efter 
atlanterhavslaks, i den smukke Margaree River på Nova 
Scotia.
September 2011: 15.495,- kr. inkl. fly
Inkluderet i prisen: Dansk rejseleder, fly t/r, billeje (4WD), 8 dages fiskeri, 
fiskelicens, 9 overnatninger på fiskelodge inkl. morgenmad

GRØNLAND - Robinson River
Robinson River er en klassiker blandt ørredelve i Grøn-
land. Med dagsfangster på op til 30 �eldørreder og en høj 
gennemsnits vægt opfylder Robinson River selv de vildeste 
lystfiskerdrømme. 
August 2011: 16.395,- kr. inkl. fly (få ledige pladser)
Inkluderet i prisen: Dansk campguide, fly t/r, sejlads til elven, 6 dages 
fiskeri, overnatning i teltcamp med feltsenge incl. fuld forplejning, fiskeli-
cens, tur til indlandsisen og en hotel overnatning.

ANDAMANERNE – Tropisk saltvand
Vores tropeparadis med fantastisk popperfiskeri efter 
Giant Trevally. Vore kunder fik mange unikke fiskeoplevel-
ser i sidste sæson. Vi er nu klar til at booke næste sæson, 
der strækker sig fra november til april. Priser for en uges 
tropisk fiskeri med 6 båddage starter fra 6.595 kr. + fly.

Læs mere på www.atlantik.dk 
tlf. 70 20 38 86 - E-mail: atlantik@atlantik.dk 

FISKEREJSER
til hele verden

“LANGSOMT, MEN
SIKKERT
FORSVINDER MIT
FLÅD UNDER
VANDET”.

Majs kan alle forholde sig til –
også karperne. Hvis du ikke har
karpegrej, så brug dit alminde-

lige spinnegrej med lidt omtanke.
Tjek bremsen – det kunne jo være

en 10-kilos karpe, som hugger.

�

overfladen blive brudt, og tænker –
kan de allerede være her?
Jeg får hurtigt mit fiskegrej

pakket ud og går lydløst ned til
bredden. Her kan jeg se, at be-
vægelserne i vandet skyldes nogle
frøer, der har travlt med at elske.
Sikke en måde at vågne op på, ef-
ter en lang vintersøvn.
Imens bevæger jeg mig forsig-

tigt langs bredden, med solbril-
lerne på, for at fange et glimt af
mine skællede venner. Da jeg
kommer hen til et sted, hvor kana-
len deler sig op, kan jeg se en flok
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karper, der svømmer mod mig.
Hurtigt smider jeg nogle sukker-
majs i det klare vand, og lægger
mit flåd og min majskrog ved si-
den af det.

MED MADDING ude i vandet er jeg
godt spændt på det der er i vente.
Karperne svømmer stille og roligt
over agnen. De ser ud til at tøve et
øjeblik, men beslutter at svømme
videre. Det sker flere gange. Sidste
år på denne tid virkede denmetode
perfekt, men denne gang vil de
overhovedet ikke. Selvom jeg
dingler min agn lige foran munden
på nogle af karperne, ignorerer de
det fuldstændigt. Tilsyneladende
er de fokuseret på en anden form
for mad, og er derfor ikke interes-
serede i mine majs. Jeg overvejer,
hvad de er på jagt efter.
Der går et par timer, og solen

står højt på himlen. Jeg fisker tål-
modigt videre. Solen forsvinder
bag nogle skyer, og jeg ser en
gruppe karper, som atter svømmer
modmig – fire store og én lille. Jeg
smider hurtigt nogle flere suk-
kermajs i vandet, og igen venter
jeg tålmodigt. Roligt svømmer
karperne over min agn, og dette

forsøg synes endnu engang be-
stemt til fiasko. Men pludselig
svinger denmindste af karperne og
svømmer tilbage til majsstedet.
Uden tøven vipper den med ha-

len, og begynder at indtage de
søde godheder af gyldne majs.
Resten af flokken følger straks ef-
ter. Med ét er stedet overfyldt. Det
er et fantastisk syn. Alt i alt – det
ultimative øjeblik med flådet.
Det tager ikke lang tid før mit

flåd begynder at røre på sig. Lang-
somt, men sikkert forsvinder det

KARPER PÅ FLÅD

Flådfiskeri efter karper er en af de
sjoveste måder at fange en karpe
på. Synet af karpeboblerne der
nærmer sig flåddet, for derefter at
se det forsvinde langsomt under
overfladen, er fantastisk. Alt hvad
du behøver er en let og ikke for kort
karpestang – fx 12-13 fod og 2-2,5
punds testkurve. Flåddet kan med
fordel være traditionelle matchflåd
– fx en crystal waggler til delikat
nærdistancefiskeri eller et antenne-
flåd til fiskeri lidt længere ude. Da
man ofte skal anvende relativt kraf-
tig nylonline på 0,33-0,37, skal
flåddene have en vis bæreevne for,
atman kan kaste demordentligt. På
nær- og mellemdistancen er 3-5
AAA flåd fint, men skal der kastes
over 15-20 meter, skal man op i
nogle lidt kraftigere flåd for at
kunne styre kastene. Til dette er de
store missile flåd som fx Drennan
Target Carp helt perfekte – de fås
nemligmed kastevægte på op til 24
gram, og den store top gør det let at
se hugget selv i dårlige lysforhold.
Som udgangspunkt er det ofte en
fordel at fiske krogen, så den ligger
på bunden. Læs meget mere om
flådfiskeri på karper i Jens Bur-
sell’s bøger Medefiskeri og Speci-
menmede, som du kan downloade
gratis på www.bursell.dk under
books.

Stor forårskarpefiskerglæde
ovenpå en kold vinter.

Det er det, der venter lystfiskeren
derude ved vandene.

FISHING
www.jsbfi shing.com
(Tilbud gælder frem til søndag 8. maj.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer)

-har du spørgsmål, så ring på tlf.
53 54 57 95 - mail: admin@jsbfi shing.com

Online-lagersalg
på fiskegrej ÷50% på ALT !

KØB DIREKTE

ONLINE!

MEGA

DANMARKS
BEDSTE PRISER

bunden er nået!

Vi skal flytte hele lageret og
du kan være med til rydde det !

Bobleflåd - str. 1 eller 2

10 stk. Kun 10,-

(Max 1 pakke pr. kunde)

SE HELE UDVALGET OG BESTIL

PÅ WWW.JSBFISHING.COM

Grafit
fluehjul 10,-
(Max 1 stk. pr. kunde) 3 stk. blink eller

wobblere
Assorterede 10,-
(Max 1 pakke pr. kunde)

Softbait Pakke med 6 stk.
Findes i 7, 17,
25 og 32 gr.
Frit valg Kun10,-
(Max 1 pakke pr. kunde)

KARPER PÅ FLÅD�

KARPEFISKERI

under vandet. Roligt, men effekt-
fuldt sætter jeg krogen. Resten af
karperne flygter i alle retninger.
Spændingen er udløst – og en
skøn forårsfornemmelse driver
gennem min krop. Den eftermid-
dag fangede jeg yderligere seks
karper på nøjagtig samme måde.
Sæsonen er i gang.


