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laks

I sitt rette element: 
Kenneth Bringsdal 
utvadet i brunfarget 
sørlandselv, med 
smålaks på kroken.
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En sær metode for 
spesielle forhold og 
spesielt interesserte? 
Kenneth Bringsdal 
knuser mytene rundt 
Riffling Hitch.

De fles te som fis ker laks med 
flue vil ha hørt el ler lest om 
riffling Hith. Noen av oss har 

også noen tu ber for me to den lig gen-
de i en flue boks. Men lik som med 
tørr flue fis ke ten ker vi gjer ne at det te 
er en tek nikk for spe si el le for hold og 
an led nin ger, og på for tom men må 
rifl e tu be ne som of test vike plas sen 
for de tra di sjo nel le våt flu e ne. Jeg 
inn røm mer glatt at det også gjel der 
un der teg ne de, og før som me rens 
møte med Ken neth Brings dal har 
rifflefangsten be gren set seg til et par 
små fal ne sjø ør re ter og et re sul tat løst 
lakse napp på Island i 2008.

Men for man da lit ten Ken neth 
har riffl ing hitch blitt den vik tig ste 
me to den. Han har fle re fis ke døgn i 
året enn noen an nen jeg kjen ner, og 
så sant det fin nes is fritt vann, hand-
ler det mes te om flue fis ke. 

I de bes te se son ge ne har han 
pas sert 70 laks med god mar gin, 
og når vi tref es ved Audna et ter 
en regn flom midt i au gust er han 
tett opp un der 30 et ter en noe treg 
se song start i sør lan ds el ve ne. Mer 
opp sikts vek ken de enn an tal let, er at 
klart de fles te ikke er tatt på våt flue-
sving, men på riffl ing hitch! Og selv 
om Ken neth gjer ne stik ker nord-
over, snak ker vi nå ikke om grun ne, 
gin kla re små el ver i Finn mark, men 
om gan ske øl bru ne sør lan ds el ver av 
høyst ulik stør rel se, som Man dals el-
va, Kvi na, Lyg na og Audna. 

Va ri ert tek nikk gir 
fle re fis ke da ger
Men det var i Finn mark det hele 
star tet for Ken neth. Med fa mi lie røt-
ter i vårt nord lig ste fyl ke, har han 
fis ket der jevnt og trutt si den han 
var gutt un ge. Og lik som man ge and-
re har han be nyt tet an led nin ge ne til 
å prø ve ut over fla te nært fis ke i de 
grun ne og fis ke ri ke små laks el ve ne. 
Men der vi and re pak ker bort tørr-
flu er og rifl e tu ber straks vi kom mer 
sør for po lar sir ke len, lot Ken neth 
tek nik ken med de stripende tu be-
ne få en re ell sjan se i hjem me el-
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ve ne. Også her gjel der at re la tivt 
klart vann er et pluss, så det er ikke 
tek nik ken han vel ger først når en 
regn flom har re du sert sikt dyb den til 
noen få de si me ter. Men når det har 
gått noen da ger med opp holds vær 
og van net syn ker og klar ner, får rif-
le tu ben for rang. 

Og her lig ger noe av nøk ke len til 
Kenneths suk sess: Ved å bru ke et 
bre de re spek ter av tek nik ker, får 
han fle re pro duk ti ve fis ke da ger enn 
de fles te. De sør lands ke små el ve ne 
er helt av hen gi ge av flom pe rio der 
for å fis ke godt. Når det kom mer ei 
skik ke lig rot bløy te må du være på 
på plet ten al le re de mens elva sti ger, 
og som re gel er det glim ren de fis ke 
i noen da ger. Men når vann fø rin gen 
nær mer seg nor ma len, blir strøm-
draget i man ge hø ler for dår lig for 
ef ek tiv våt flue, og fis ket går tre ge re.

Man ge svei ver inn for å ven te på 
nes te regn skyll, men for Ken neth 
er det riffl ing for alle pen ge ne. Der 
ei våt flue vil le dri ve slapp og liv løs, 
lar han riffletuben pløye vann skor-
pa med liv li ge be ve gel ser. Rei sing 
og sen king av stang top pen, samt 
ak tiv inntagning av snø re, får flua 
til å be ve ge seg opp-, ned- og tverr-
strøms med va ri e ren de has tig het. og 
den mar kan te V-bøl gen får halv søv-
nig laks til å våk ne og ta.

lang stang –  
god sty ring
Vann fø rin gen i Audna har ikke helt 
kom met ned til det ide el le ni vå et 
et ter sis te flom, men elva er over-
ras ken de klar, så Ken neth me ner 
riffl ing ab so lutt er for søket verd. Det 
me ner han for så vidt all tid, og selv 
på flom vann fø ring har me to den gitt 
ham en stor laks i Lyg na, men da 
snak ker vi om for hold der de fles-
te me to der fun ker, og rifl ing ikke 
nød ven dig vis er før s te val get. Jeg 
rig ger en tifots en hånds stang, mens 
Ken neth vil prø ve min 11´6´´switch. 
Han me ner den ikke er leng re enn 
den må være, men helt OK i ves le 
Audna. 

Riffl ing Hitch har sin opp rin nel-
se i Ca na da på en tid da in gen der 
had de hørt om to hånds flue sten ger, 
og be skri ves tra di sjo nelt som en 
en hånds tek nikk, men Ken neth fore-
trek ker to hånds. Det er ikke for di 
han sli ter med rek ke vid den, men 

for di han me ner en lang stang gir 
bed re sty ring av flua un der ut fis-
kin gen. I Audna bru ker han ofte 
12-foteren, men i de litt stør re el ve-
ne går han opp til 14, og i Man dals-
el va har han så gar gått med 18 fot på 
litt stør re vann fø ring!

Også li ne ne skal ha en viss leng-
de. Nor malt fore trek ker han hele 
speyliner, men selv om jeg har klip-
pet av den ori gi na le, heldragne sky-
te lina og byg get den om til klump, 
er Ken neth me get for nøyd med 
Nextcast-snø ret jeg har til pas set for 
Guidelinestanga. Det er sær lig den 
lan ge frontaperingen som til ta ler 
ham, og den ne for len ger han med 
en for tom av mo no fi la ment som er 
om trent fire me ter lang, og nes ten 
uten tape ring. Det be tyr at spis sen 
må bli gan ske grov – gjer ne opp mot 
0,50 mm. Ken neth me ner lak sen 
ikke er sær lig for tom sky, og på bak-
grunn av fangst sta tis tik ken er det 
van ske lig å mot si ham. 

Vik ti ge re er det å kas te or dent lig, 
uten unø dig plas king, og her im po-
ne rer han med et bredt spek ter av 
tek nik ker som lar han plas se re flua 
ak ku rat der han til en hver tid vil ha 
den. Kas te ne leg ges ut på sam me 
måte som un der våt flue fis ke, men i 
enda stør re grad er det vik tig å leg ge 
dem med stor vin kel på strøm men. 
Slik fis ker flua over mer vann, og får 
stør re has tig het som igjen gjør det 
let te re å hol de den stripende i over-
fla ten. 

Også jeg med en hånds tan ga kom-
mer til der jeg skal, men får ikke 
rik tig dreis på riffl in ga. Når jeg 
stram mer opp skjæ rer også min 
tube opp i over fla ta, men med litt 
slap pe re drag i lina for svin ner den i 
dy pet. Ken neth ser på sa ke ne med 
kri tisk blikk: Polyleaderen er han 
ikke vel dig for nøyd med. Den har 
syn ke grad intermediate, og egent-
lig litt for tung, men stam men er 
re la tivt kort og med en lang spiss 
av mo no fi la ment kan den til nøds 
pas se re. Ver re er det med flua: Her 
hen ger kro ken fritt bak tu ben for di 
krok øyet er for bredt og ikke pas ser 
inn i rø ret. Når snø ret ikke er helt 
stramt, blir kro ken fort hen gen de 
noen de si me ter bak tu ben og trek ke 
den ne ned på dy pe re vann. Let te-
re frust rert klip per jeg av tu ben og 
kny ter på ei våt flue.

Liten men blank: Kenneths 
Audnasvele ble tatt på 
«Helgarderingen».
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Den før s te hø len gir in gen ut tel-
ling, ver ken på vått el ler riffl ing, så 
vi flyt ter oss til nes te, der en bratt 
fjell skrå ning skyg ger for sola. Det 
gir Ken neth trua. Han star ter litt 
nede i hø len og går raskt. Jeg star-
ter al ler øverst i og har knapt gjort 
ti kast før Ken neth hoi er nede fra 
brek ket. Snart kom mer han opp 
gjen nom svin gen med stan ga i bue. 
Jeg fis ker fram ka me ra et og rek ker å 
ta noen bil der før han tailer en li ten 
sølv blank grilse – el ler sve le, som de 
he ter på hans kant av lan det. Men 
det er in gen rifflelaks. Som den sta-
dig krea ti ve lakse je ge ren han er, har 
Ken neth skif tet tak tikk. Si den rif-
lin gen ikke ga re sul tat in nen ri me-
lig tid lot han en an nen me to de få 
sjan sen, og flua som ding ler i sve le-
kjef ten er min egen våt flue «Hel gar-
de rin gen». Mu lig he ten til fast fisk 
trum fer alt i Kenneths hode.

– Men nå skal vi ta den på rif-
ling!, for sik rer han og byt ter flue.

Også den ne gan gen hog ger det 
lengst nede på brek ket, og nå er det 
stør re fisk som trek ker i snø ret. Men 
det er kort vei til stry ket ne den for, 
og in gen mu lig het til å føl ge et ter 
langs bred den, så Ken neth tvin ges 
til å hol de den hardt. Der med ry ker 
krok fes tet og snø ret blir slakt …

sVen ne prø Ven
Det har gått noen da ger si den jeg 
fikk lek sjo nen av Ken neth, og jeg er 
til ba ke i Lyg na der vann fø rin gen er 
raskt syn ken de, og van net så klart 
som det kan bli i den ne elva. Hele 
da gen har det vært strå len de sol, så 
jeg star ter ikke kvelds øk ta før den 
har gått bak åsen i vest. 

Hø len jeg har valgt har godt 
strømdrag også på lav vann fø ring, 
men over fla ten er ikke mer uro lig 
enn at jeg kan føl ge ei stripende flue 
med øy ne ne. Jeg ser ikke tegn til 
fisk, men kny ter på «Hel gar de rin-
gen». Bun det på en li ten enkelkrok 
har det te møns te ret gitt suk sess 
tid li ge re i uka, og det er med op ti-
mis me jeg lar våt flua svei pe over 
strøm men. Jeg vand rer skritt for 
skritt ned gjen nom hø len, og i det 
jeg nær mer meg det dy pes te par ti et 
kjen ner jeg et drag i snø ret – ro lig 
og for sik tig som om flua skul le ha 
hengt seg opp i noe gress el ler lig-
nen de. Så slip per det og flua får 

● Riffling Hitch er opp rin-
ne lig en ca na disk me to de, 
ut vik let av flue fis ke re ved 
Port land Creek på New-
found land. Et an net navn 
på tek nik ken er da også 
The Port land Hitch.
● Det sies at me to den opp-
sto ved en til fel dig het, i en 
tid da krok øyet på lak se flu-
e ne var en løk ke av worm-
gut. Den ne kun ne ryke, men 
i ste det for å kas se re flua 
var det noen som fant på 
å fes te den til for tom men 
med et halv stikk (hitch) slik 
at for tom men stakk ut fra 
si den av ho det og slik ble 
flua pres set opp av strøm-
men og be gyn te å stri pe.
Uan sett vis te det seg at 
lak sen ble trig get av slik 
opp før sel, og en ny tek nikk 
var skapt. 
● I Eu ro pa ble ide en vi de-
re ut vik let ved å er stat te 
enkelkroken med en li ten 
plast tube der for tom spis-
sen træs inn gjen nom et 
hull på si den av rø ret, like i 
bak kant av fluas hode. Det 
had de sam me ef fekt.
● Her er det vik tig å stik ke 
hull på beg ge si der, slik at 
flua kan bru kes fra beg ge 
si der av elva! Noen bin der 
flua med enkelvinge – som 
Ken neth – men også en ver-
sjon med dobbelvinge har 
sine til hen ge re.

Dette er  
riffling hitch

❯



22 Alt om Fiske/10-2015

svin ge inn ned strøms. Men her er 
det rent far vann, så den enes te for-
kla rin gen er: Laks. Jeg leg ger flua 
ut på sam me sted, og det sam me 
gjen tar seg, men så er in ter es sen 
bor te. Jeg fort set ter å fis ke ned til 
brek ket før jeg star ter oppe igjen 
med ny flue. Også nå kjen ner jeg en 
for sik tig opp stram ming på sam me 
sted, og det te er en opp før sel som 
ikke er helt uvan lig for laks un der 
sli ke for hold. Tid li ge re i uka, da elva 
gikk grum se te og stor, hogg lak sen 
med en tu si as me og kro ket seg godt, 
men når strøm men av tar og van net 
klar ner er det som den blir ro li ge re 
og mer for sik tig. Også un der mor-
gen øk ta had de jeg fle re sli ke vage 
kjen nin ger. Men hvor dan få dis se 
nø ler ne til å ta på skik ke lig vis?

Bort gjemt i et hjør ne av bok sen 
lig ger en riffletube bun det for en 
Islandstur noen år til ba ke. Den er 
bun det på et rør som er litt roms-
li ge re enn de ny ere, stort nok til at 
jeg får dyt tet inn krok øyet på den 
min ste treb le kro ken, og der med 
opp fyl ler Kenneths vik tig ste krav. Så 

Det diskuteres fra tid til annen om Riffling 
Hitch skal regnes som tørrflue- eller våtflue-
teknikk. Selv om den minner mye om fiske 
med stripende tørrfluer av typen «bomber», 
er forskjellen klar: 

Mens bomberen flyter av seg selv, må rif-
flefluene ha hjelp av strømmen og draget i 
snøret for å komme opp i overflaten. 

Riffling Hitch blir dermed å definere som 
våtflueteknikk, men felles for begge er at 
begge teknikker skaper den karakteristiske 
V-bølgen som så tydelig trigger fisk til hogg. 

Det ligger dermed snublende nær å tenke at 
også tørrflua kan være effektiv under lignen-
de forhold. Kenneth er mest opptatt av bøl-
gen, og tror på ei flue som i seg selv er ganske 
slank og gjør lite av seg.  Her er to eksempler 
på hvordan fluene kan se ut:
● Den lange varianten har en vingelengde på 
mellom 7 og 10 cm og bindes på en plasttube 
på ca. 2 cm. Til overvingen her er er det brukt 
geitehår som er lite koniske og dermed gjør 
det mulig å binde et slankt hode. Undervingen 
er av hvite hår som er noe kortere, og Kenneth 
liker også å legge inn et par strå flash-mate-
riale. 
● Den korte har 3 cm vinge på 1,5 cm tube og 
vinge av ekorn. (naturell squirrel). Viktigere 
enn materialvalget er stylingen: De skal være 
slanke! Den lange brukes helst på større vann-
føring, og denne kan også bindes på farget 
tube som synes bedre i uklar elv. Den korte er 
favoritt på lavt og vann og plasser der våtflua 
er ubrukelig.

Tørt eller vått?

Boksen med det rare i: Flueboksene til Kenneth vitner om stor kreativitet - 
mer enn om utpreget ordenssans…

får det ikke hjel pe at den er for synt 
med dob belt vin ge. Jeg må også leve 
med poly leader og ei en hånds tang 
på 10 fot, men jeg skal ikke ha vel-
dig mye snø re ut, så det bør li ke vel 
gå greit å kon trol le re fluas gan ge. 
Jeg går noen me ter til ba ke opp-
strøms før jeg lar før s te kas tet gå.

Som jeg så Ken neth gjø re i Audna, 
job ber jeg med stang og snø re hånd 
for å få flua til å be ve ge seg på tvers 
av strøm men vek sel vis lang somt og 
hur tig. Da jeg kom mer ned på «hot 
spot» bry tes vann spei let av et mar-
kant plask og min før s te rifflelaks 
er fast. Med knap pe halv an nen kilo 
på vek ta kan den reg nes som pøl se 
i slak te ti da, men sy net av laks som 
tar i over fla ten er all tid stor!

Så ble det alt så læ re gut ten som 
skul le lan de rifflelaksen, men sene-
re på kvel den «plin ger» det inn 
en mel ding med bil de av små laks: 
«Riffl ing red det da gen. Tok på brek-
ket i skum rin gen!» Ba lan sen er 
gjen opp ret tet. Mes te ren er til ba ke – 
i Kvi na den ne gan gen. ■

fiske@egmont.com


