laks

I sitt rette element:
Kenneth Bringsdal
utvadet i brunfarget
sørlandselv, med
smålaks på kroken.
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Suksess

med riffling
En sær metode for
spesielle forhold og
spesielt interesserte?
Kenneth Bringsdal
knuser mytene rundt
Riffling Hitch.

e fleste som fisker laks med
flue vil ha hørt eller lest om
riffling Hith. Noen av oss har
også noen tuber for metoden liggen
de i en flueboks. Men liksom med
tørrfluefiske tenker vi gjerne at dette
er en teknikk for spesielle forhold og
anledninger, og på fortommen må
rifl etubene som oftest vike plassen
for de tradisjonelle våtfluene. Jeg
innrømmer glatt at det også gjelder
undertegnede, og før sommerens
møte med Kenneth Bringsdal har
rifflefangsten begrenset seg til et par
småfalne sjøørreter og et resultatløst
laksenapp på Island i 2008.
Men for mandalitten Kenneth
har riffling hitch blitt den viktigste
metoden. Han har flere fiskedøgn i
året enn noen annen jeg kjenner, og
så sant det finnes isfritt vann, hand
ler det meste om fluefiske.
I de beste sesongene har han
passert 70 laks med god margin,
og når vi treffes ved Audna etter
en regnflom midt i august er han
tett oppunder 30 etter en noe treg
sesongstart i sørlandselvene. Mer
oppsiktsvekkende enn antallet, er at
klart de fleste ikke er tatt på våtflue
sving, men på riffling hitch! Og selv
om Kenneth gjerne stikker nord
over, snakker vi nå ikke om grunne,
ginklare småelver i Finnmark, men
om ganske ølbrune sørlandselver av
høyst ulik størrelse, som Mandalsel
va, Kvina, Lygna og Audna.

Variert teknikk gir
flere fiskedager
Men det var i Finnmark det hele
startet for Kenneth. Med familierøt
ter i vårt nordligste fylke, har han
fisket der jevnt og trutt siden han
var guttunge. Og liksom mange and
re har han benyttet anledningene til
å prøve ut overflatenært fiske i de
grunne og fiskerike smålakselvene.
Men der vi andre pakker bort tørr
fluer og rifletuber straks vi kommer
sør for polarsirkelen, lot Kenneth
teknikken med de stripende tube
ne få en reell sjanse i hjemmeel
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vene. Også her gjelder at relativt
klart vann er et pluss, så det er ikke
teknikken han velger først når en
regnflom har redusert siktdybden til
noen få desimeter. Men når det har
gått noen dager med oppholdsvær
og vannet synker og klarner, får rif
letuben forrang.
Og her ligger noe av nøkkelen til
Kenneths suksess: Ved å bruke et
bredere spekter av teknikker, får
han flere produktive fiskedager enn
de fleste. De sørlandske småelvene
er helt avhengige av flomperioder
for å fiske godt. Når det kommer ei
skikkelig rotbløyte må du være på
på pletten allerede mens elva stiger,
og som regel er det glimrende fiske
i noen dager. Men når vannføringen
nærmer seg normalen, blir strømdraget i mange høler for dårlig for
effektiv våtflue, og fisket går tregere.
Mange sveiver inn for å vente på
neste regnskyll, men for Kenneth
er det riffling for alle pengene. Der
ei våtflue ville drive slapp og livløs,
lar han riffletuben pløye vannskor
pa med livlige bevegelser. Reising
og senking av stangtoppen, samt
aktiv inntagning av snøre, får flua
til å bevege seg opp-, ned- og tverr
strøms med varierende hastighet. og
den markante V-bølgen får halvsøv
nig laks til å våkne og ta.

Lang stang –
god styring
Vannføringen i Audna har ikke helt
kommet ned til det ideelle nivået
etter siste flom, men elva er over
raskende klar, så Kenneth mener
riffling absolutt er forsøket verd. Det
mener han for så vidt alltid, og selv
på flomvannføring har metoden gitt
ham en storlaks i Lygna, men da
snakker vi om forhold der de fles
te metoder funker, og rifling ikke
nødvendigvis er førstevalget. Jeg
rigger en tifots enhåndsstang, mens
Kenneth vil prøve min 11´6´´switch.
Han mener den ikke er lengre enn
den må være, men helt OK i vesle
Audna.
Riffling Hitch har sin opprinnel
se i Canada på en tid da ingen der
hadde hørt om tohånds fluestenger,
og beskrives tradisjonelt som en
enhåndsteknikk, men Kenneth fore
trekker tohånds. Det er ikke fordi
han sliter med rekkevidden, men
20
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fordi han mener en lang stang gir
bedre styring av flua under utfis
kingen. I Audna bruker han ofte
12-foteren, men i de litt større elve
ne går han opp til 14, og i Mandals
elva har han sågar gått med 18 fot på
litt større vannføring!
Også linene skal ha en viss leng
de. Normalt foretrekker han hele
speyliner, men selv om jeg har klip
pet av den originale, heldragne sky
telina og bygget den om til klump,
er Kenneth meget fornøyd med
Nextcast-snøret jeg har tilpasset for
Guidelinestanga. Det er særlig den
lange frontaperingen som tiltaler
ham, og denne forlenger han med
en fortom av monofilament som er
omtrent fire meter lang, og nesten
uten tapering. Det betyr at spissen
må bli ganske grov – gjerne opp mot
0,50 mm. Kenneth mener laksen
ikke er særlig fortomsky, og på bak
grunn av fangststatistikken er det
vanskelig å motsi ham.
Viktigere er det å kaste ordentlig,
uten unødig plasking, og her impo
nerer han med et bredt spekter av
teknikker som lar han plassere flua
akkurat der han til enhver tid vil ha
den. Kastene legges ut på samme
måte som under våtfluefiske, men i
enda større grad er det viktig å legge
dem med stor vinkel på strømmen.
Slik fisker flua over mer vann, og får
større hastighet som igjen gjør det
lettere å holde den stripende i over
flaten.
Også jeg med enhåndstanga kom
mer til der jeg skal, men får ikke
riktig dreis på riffl inga. Når jeg
strammer opp skjærer også min
tube opp i overflata, men med litt
slappere drag i lina forsvinner den i
dypet. Kenneth ser på sakene med
kritisk blikk: Polyleaderen er han
ikke veldig fornøyd med. Den har
synkegrad intermediate, og egent
lig litt for tung, men stammen er
relativt kort og med en lang spiss
av monofilament kan den til nøds
passere. Verre er det med flua: Her
henger kroken fritt bak tuben fordi
krokøyet er for bredt og ikke passer
inn i røret. Når snøret ikke er helt
stramt, blir kroken fort hengende
noen desimeter bak tuben og trekke
denne ned på dypere vann. Lette
re frustrert klipper jeg av tuben og
knyter på ei våtflue.

Liten men blank: Kenneths
Audnasvele ble tatt på
«Helgarderingen».

Den første hølen gir ingen uttel
ling, verken på vått eller riffl ing, så
vi flytter oss til neste, der en bratt
fjellskråning skygger for sola. Det
gir Kenneth trua. Han starter litt
nede i hølen og går raskt. Jeg star
ter aller øverst i og har knapt gjort
ti kast før Kenneth hoier nede fra
brekket. Snart kommer han opp
gjennom svingen med stanga i bue.
Jeg fisker fram kameraet og rekker å
ta noen bilder før han tailer en liten
sølvblank grilse – eller svele, som de
heter på hans kant av landet. Men
det er ingen rifflelaks. Som den sta
dig kreative laksejegeren han er, har
Kenneth skiftet taktikk. Siden riff
lingen ikke ga resultat innen rime
lig tid lot han en annen metode få
sjansen, og flua som dingler i svele
kjeften er min egen våtflue «Helgar
deringen». Muligheten til fast fisk
trumfer alt i Kenneths hode.
– Men nå skal vi ta den på riff
ling!, forsikrer han og bytter flue.
Også denne gangen hogger det
lengst nede på brekket, og nå er det
større fisk som trekker i snøret. Men
det er kort vei til stryket nedenfor,
og ingen mulighet til å følge etter
langs bredden, så Kenneth tvinges
til å holde den hardt. Dermed ryker
krokfestet og snøret blir slakt …

Svenneprøven
Det har gått noen dager siden jeg
fikk leksjonen av Kenneth, og jeg er
tilbake i Lygna der vannføringen er
raskt synkende, og vannet så klart
som det kan bli i denne elva. Hele
dagen har det vært strålende sol, så
jeg starter ikke kveldsøkta før den
har gått bak åsen i vest.
Hølen jeg har valgt har godt
strømdrag også på lav vannføring,
men overflaten er ikke mer urolig
enn at jeg kan følge ei stripende flue
med øynene. Jeg ser ikke tegn til
fisk, men knyter på «Helgarderin
gen». Bundet på en liten enkelkrok
har dette mønsteret gitt suksess
tidligere i uka, og det er med opti
misme jeg lar våtflua sveipe over
strømmen. Jeg vandrer skritt for
skritt ned gjennom hølen, og i det
jeg nærmer meg det dypeste partiet
kjenner jeg et drag i snøret – rolig
og forsiktig som om flua skulle ha
hengt seg opp i noe gress eller lig
nende. Så slipper det og flua får

Dette er
riffling hitch
● Riffling Hitch er opprin
nelig en canadisk metode,
utviklet av fluefiskere ved
Portland Creek på New
foundland. Et annet navn
på teknikken er da også
The Portland Hitch.
● Det sies at metoden opp
sto ved en tilfeldighet, i en
tid da krokøyet på lakseflu
ene var en løkke av wormgut. Denne kunne ryke, men
i stedet for å kassere flua
var det noen som fant på
å feste den til fortommen
med et halvstikk (hitch) slik
at fortommen stakk ut fra
siden av hodet og slik ble
flua presset opp av strøm
men og begynte å stripe.
Uansett viste det seg at
laksen ble trigget av slik
oppførsel, og en ny teknikk
var skapt.
● I Europa ble ideen vide
reutviklet ved å erstatte
enkelkroken med en liten
plasttube der fortomspis
sen træs inn gjennom et
hull på siden av røret, like i
bakkant av fluas hode. Det
hadde samme effekt.
● Her er det viktig å stikke
hull på begge sider, slik at
flua kan brukes fra begge
sider av elva! Noen binder
flua med enkelvinge – som
Kenneth – men også en ver
sjon med dobbelvinge har
sine tilhengere.
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Tørt eller vått?

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

svinge inn nedstrøms. Men her er
det rent farvann, så den eneste for
klaringen er: Laks. Jeg legger flua
ut på samme sted, og det samme
gjentar seg, men så er interessen
borte. Jeg fortsetter å fiske ned til
brekket før jeg starter oppe igjen
med ny flue. Også nå kjenner jeg en
forsiktig oppstramming på samme
sted, og dette er en oppførsel som
ikke er helt uvanlig for laks under
slike forhold. Tidligere i uka, da elva
gikk grumsete og stor, hogg laksen
med entusiasme og kroket seg godt,
men når strømmen avtar og vannet
klarner er det som den blir roligere
og mer forsiktig. Også under mor
genøkta hadde jeg flere slike vage
kjenninger. Men hvordan få disse
nølerne til å ta på skikkelig vis?
Bortgjemt i et hjørne av boksen
ligger en riffletube bundet for en
Islandstur noen år tilbake. Den er
bundet på et rør som er litt roms
ligere enn de nyere, stort nok til at
jeg får dyttet inn krokøyet på den
minste treblekroken, og dermed
oppfyller Kenneths viktigste krav. Så
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får det ikke hjelpe at den er forsynt
med dobbeltvinge. Jeg må også leve
med poly leader og ei enhåndstang
på 10 fot, men jeg skal ikke ha vel
dig mye snøre ut, så det bør likevel
gå greit å kontrollere fluas gange.
Jeg går noen meter tilbake opp
strøms før jeg lar første kastet gå.
Som jeg så Kenneth gjøre i Audna,
jobber jeg med stang og snørehånd
for å få flua til å bevege seg på tvers
av strømmen vekselvis langsomt og
hurtig. Da jeg kommer ned på «hot
spot» brytes vannspeilet av et mar
kant plask og min første rifflelaks
er fast. Med knappe halvannen kilo
på vekta kan den regnes som pølse
i slaktetida, men synet av laks som
tar i overflaten er alltid stor!
Så ble det altså læregutten som
skulle lande rifflelaksen, men senere på kvelden «plinger» det inn
en melding med bilde av smålaks:
«Riffling reddet dagen. Tok på brek
ket i skumringen!» Balansen er
gjenopprettet. Mesteren er tilbake –
i Kvina denne gangen. ■
fiske@egmont.com

Det diskuteres fra tid til annen om Riffling
Hitch skal regnes som tørrflue- eller våtflueteknikk. Selv om den minner mye om fiske
med stripende tørrfluer av typen «bomber»,
er forskjellen klar:
Mens bomberen flyter av seg selv, må rifflefluene 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 lignende forhold. Kenneth er mest opptatt av bølgen, 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-materiale.
● 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 vannføring, 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.

