STRIPERJAGT

Af Nils Rinaldi
Foto: David Skok og Nils Rinaldi

Her i Europa er der kun få som kender til Jack Gartside, men i
Amerika er han en legende i fluefiskeriets cirkler, især på østkysten. Jack var en fantastisk fluefisker, som brugte mere end 200
dage om året i vaders. Hans hjemmevand var Boston Harbor i
Massachusetts-staten, hvor han gik efter stripers, bluefish og false
albacore. Han har haft stor indflydelse på fluebindingsverdenen
og er ophavsmanden bag Gurgler og BeastMaster fluerne, som er
brugt hyppigt af striperfiskere. Han har også skrevet flere bøger
– fire om fluebinding og en om strategier til striperfiskeri.
Desværre døde Jack Gartside i december 2009 efter en lang
kamp mod kræft. Han indgik i Fly Fishing Hall og Fame i 2010.
Mange savner Jack, men til alt held er hans arv ikke gået tabt.
Mange tak Jack, for dine mange bidrag til fluefiskeriets verden.

– I JACK GARTSIDES FODSPOR
Fluefiskeri ef ter New Englands stripers er lige så udfordrende, som det er sjov t og spændende. Tag med på en
spændende jagt ef ter den ef tertragtede sportsfisk.

Grundig forberedelse

Legendariske fluer. Jack Cartsides er en legende inden for striperfiskeriet, og hans fluemønstre har mange fisk på samvittigheden.

Jeg havde hørt om striperfiskeriet i New England i længere tid og
havde også lovet mig selv at prøve det en gang, men havde lagt
projektet til hvile en stund. For længe desværre. Men da jeg hørte om Jacks afgang, besluttede jeg mig til at besøge hans hjemmevande.
Det lykkedes mig at kombinere et familiebesøg til Boston med
lidt saltvandsfiskeri. Jeg har fisket en del efter ørreder på den danske kyst og var meget spændt for at afprøve dette nye kystfiskeri,
som lignede det danske. Jeg fandt ud af, at det var det samme på
nogle måder, men med yderligere udfordringer i form af høj tidevandsforskel, store fisk og hedt aktion.
Fiskesæsonen efter stipers i Massachusetts, som også kaldes
amerikansk bars, begynder tidligt i maj – plus-minus to uger afhængig af vandtemperaturen. Det er nemlig på det tidspunkt, at »

de store bars over 70 cm kommer tilbage fra
deres overvintring i Chesapeake Bay, som er
det største brakvandsområde i USA, hvor
vandets temperatur og saltholdighed er passende for dem. Efter en sommer på New
Englands kyst drager de om efteråret tilbage mod syd. Det betyder, at i vinterhalvåret
findes der faktisk intet striperfiskeri af betydning i det nordøstlige USA.
Som forberedelse læste jeg Jack Gartsides hjemmeside, www.jackgartside.com,
grundigt, og fandt masser af nyttige oplysninger angående grej, fluer og fisketeknik. Jeg fik bundet flere store streamers efter Jacks opskrifter og forberedte mit grej
omhyggeligt.
Fiskeriet kalder

Kystgrej. Udrustningen til stripers er meget lig det, som benyttes til dansk kystfiskeri – dog en smule kraftigere.

Nu var jeg klar til at krydse Atlanterhavet
og give New Englands stripers en hård tur.
Jeg fik bestemt mig for at koncentrere mit
fiskeri i to forskellige steder. På Martha's
Vineyard øen og i Boston Harbor. Martha's Vineyard, syd for Cape Cod, er kendt
for sin fiskekonkurrence som hedder Striped Bass and Bluefish Derby. Flere hundrede lystfiskere, både spinnefiskere og flueentusiaster deltager i konkurrencen.
Sammen med min fiskekammerat Didier tog vi afsted fra Boston på en tredagestur til Martha's Vineyard for at se det flotte sted og for at få fingre i de store stripers
– og måske lidt bluefish. Efter en god nats
søvn, mødte vi vores guide, kaptajn Jaime
Boyle. Han kom kørende i sin pickup truck
med båden på trailer. Planen var at affiske
de forskellige „ponds“ omkring øen. En
„pond“ er et stykke indelukket saltvandsområde, som har en lille munding ud til ha- »

Praktiske oplysninger om rejsen
En returbillet København – Boston er relativ
billig i perioderne maj-juni eller septemberoktober. Billetterne koster omkring 4.400,-.
Man kan sagtens kombinere fisketuren omkring Boston med et besøg i New York
– køreturen tager 4,5 timer.
• Den letteste måde at færdes på i USA er
i bil. Billeje er billigt, og en kompakt bil koster for ti dage mellem 270 og 420 USD
• Fiskeri på kysten i USA kræver intet fisketegn, det er altså gratis
• Det koster omkring 350 USD for en guide
med båd i fire timer og 550 USD for otte timer
• En halv dags guidet vadefiskeri koster omkring 300 USD
• God overnatningsmulighed på Martha’s
Vineyard er Edgartown Inn, som er meget charmerende og ligger lige ved vandet. Det er dog ikke den billigste mulighed.
www.edgartowninn.com For overnatning
i Boston: www.tripadvisor.com
Velvoksende fisk. Mindstemålet på stripers er 70 cm, så fisk som denne er hverdagskost.
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vet. Stripers bliver tiltrukket af disse steder
på grund af det varmere vand og af små fisk
– alewives og silversides – der samles i stimer
for at gyde.
Vi startede med at fiske Sengekontaket
Pond, lige nord for Edgartown. Jaime førte
sin båd langs bredden i jagt efter striper. Vi
arbejdede hårdt på sagen, men barsene virkede til at have forladt stedet. Didier og jeg
tog hver en runde på kasteplatformen, men
uden held.
Endelig lykkedes det at kroge, fighte og
lande en flot striper, den tog min oliven
BeastMaster i størrelse 1/0. 68 cm og cirka
3 kg. En stor fisk efter min bog. Men Jaime
virkede ikke særlig imponeret. Og det viste
sig, at mindstemålet for stripers i Massachusetts er 70 cm.

W I T H S U F I X , T H E R E ’ S N OT H I N G YO U C A N ’ T C ATC H

SUFIX MATRIX PRO

Hug i havnen

Mit andet møde med stripers tog plads i
Boston Harbor. Nogle år forinden kunne
ingen have drømt om at fiske i Boston Harbor, fordi vandet var stærkt forurenet. I
dag er situationen dog vidt forskellig. Først
var jeg ikke særlig begejstret for at fiske så
tæt på byområder, men Jacks historier havde overbevist mig om at prøve. Så jeg kontaktede en lokal guide, David Skok. David
har et stort kendskab til Boston Harbor,
som han plejede at fiske tynd sammen med
Jack. David valgte perioden mellem ebbe
og flod, og jeg lærte to vigtige ting under
mit ophold i New England: Tidevandet her
er meget stærkt og at fiske på alt andet end
stille vand.
Det virkede ret forbløffende at fiske
midt i byen. Det første sted vi prøvede var
en smal tidevandsrende med navn Belle Isle
Creek, som deler East Boston fra Winthrop.
Da jeg så stedet, tænkte jeg, hvor er det min
guide har bragt mig hen? Men vandet løb
med konstant hastighed, og stedet virkede
lovende. Jeg dækkede stedet med metodiske
kast, men fandt ingen fisk.
David understregede vigtigheden af indtagningen under striperfiskeriet. Han forklarede mig at tage lange 50-60 cm indtagninger, med klare pauser imellem. Normalt
tager fisken fluen under disse pauser. Så den

Mågesjov. Indstil sigtekanonen og kast til dykkende måge. Under alt balladen befinder striperne sig.

bedste metode er at stikke stangen under
armhulen for så at have begge hænder tilgængelige til indtagningen. I New England
er linekurven et nødvendigt fiskeværktøj,
da håndteringen af så megen intermediateline i stærk strøm kan blive besværlig.
Senere sendte David mig ud på en pynt
overfor Logan, Bostons lufthavn. Efter
nogle få kast blev min 20 cm lange sildeimitation brat stoppet på kanten til det
dybe vand. Fiskens plaskende hale angav,
at det muligvis var en pæn fisk, og David
vadede hurtigt ud til mig med kameraet.
Fighten var kort men hård. Jeg blev tvunget til at holde fisken hårdt, da den ellers
risikerede at kappe forfanget over de skarpe sten. Heldigvis endte kampen til min
fordel, og vi kunne håndlande bæstet med
et solidt greb i fiskens underkæbe. Hvilken fantastisk fangst. 92 cm og en vægt vi

Gode hjemmesider

Om Jack Gartside

Jack Gartside: www.jackgartside.com
Martha’s Vineyard Derby: www.mvderby.com
Kaptajn Jaime Boyle: www.boylermaker.com
Guide og fotograf David Skok: www.dwskok.com
Nils Rinaldi: www.anadromousflyfishing.com

John Clarence „Jack“ Gartside er en amerikansk fluebinder og fluefisker, som blev født
i 1942 i Rever, Massachusetts. Han lærte at binde fluer i en alder af ti år. Hans mester var ingen anden end Ted Williams, en verdensberømt baseballspiller fra Boston
Red Sox holdet.
Han betragtes som en af de mest opfindsomme fluebindere i nyere tid. De mest kendte
fluemønstre er Sparrow, Soft Hackle Streamer, Gartside Leech, FishHead, Gurgler og
BeastMaster. Fluerne har været nævnt i forskellige bøger – blandt andet Bob Veverkas
„Innovative Saltwater Flies“ og Lefty Krehs „Salt Water Fly Patterns“. Selv har Jack skrevet fem bøger – fire om fluebinding og én om strategier til striperfiskeriet.
Jack er også ophavsmanden bag det superlevende materiale Gartside’s Secret Stuff,
GSS, som er lange, kunstige fibre til streamervinger.
Han døde i 2009 i en alder af 66 år. Efter hans død, i 2010 blev han integreret i Catskill
Fly Fishing Museum’s Fly Fishing Hall of Fame.

Fluegrej til striperfiskeri
Stang: Klasse 8-10 på 9-9.6 fod
Hjul: Aluminiumshjul med højspole passende til stangen
Line: Intermediate – for eksempel Airflos Ridge Striper
Beklædning: Vaders, vadestøvler og varmt tøj
Tilbehør: Polaroid briller, kasket og linekurv
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skød til 8-9 kg. David tog et par hurtige
billeder af fisken, før vi lod den svømme
videre langs kysten. Min tur var nu mere
end en succes.
Derefter prøvede vi at sigte efter de velkendte „blitzes“, steder hvor fugle samles
i store flokke over vandet og dykker efter småfisk, der bliver presset op til overfladen af stripers eller bluefish. Desværre kom vi lige efter showet i hvert tilfælde,
hvor vi spottede et blitz. Vi sluttede derfor
dagen af med at hænge ved et sidste spot,
en stor tidevandsrende ved navn Pine River.
Ja, den kaldes „river“, men har ingen ferskvandskilde. Strømmen dannes derimod af
ind- og udgående tidevand. På de sidste
tre timers fiskeri lykkedes det mig at lande fem fisk mellem 65 og 80 cm. Fantastisk
aktion i strømmende saltvand. Hvem sagde, at fiskeri i byen ikke kan være sjovt? n
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SUFIX HIGH PERFORMANCE FISHING LINE
BECAUSE YOU NEVER GET A SECOND CHANCE AT A ONCE-IN-A-LIFETIME FISH

Christoffer XL
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Matrix Pro er en fantastisk line og kommer helt
sikkert til at sidde på mit hjul i den nye sæson.
Det er en helt unik fletline, med alle de kvaliteter
jeg kræver til mit fiskeri både i ferskvand og på
kysten. Den har høj slidstyrke, minimal elasticitet
og er virkelig langtkastende.
Den specielle Matrix konstruktion giver en line,
der er mere ensartet rund end de fleste andre
multifilamentliner. En lille detalje, som efter min
mening betyder rigtig meget for linens performance
- både på hjulspolen og i luft og vand.
100 % Dyneema fibre giver et optimalt forhold
mellem diameter og brudstyrke, stor følsomhed
med agnen og kontante tilslag, når fisken hugger.

THE WORLD’S
MOST HAR DCORE
FISHING LINE.

NORMARK DENMARK A/S ANVISER NÆRMESTE FORHANDLER PÅ 87114180

Sportsfiskeren

67

