
Ny tur til isfiskebua igjen. Hadde håpet på 
tur med pulk og ryggsekk, men veien var 
blitt brøytet grunnet skogsdrift og siden vi 
var  forsinket av en 2 timers biltur for å få 
tak i maggot, ble det jukset litt. Vel, vi gikk 
da de siste 500m med pulk og ryggsekk for å 
markere at vi var på tur. 

Siden sist hadde nå snøen lagt seg langs 
veggene på isfiskebua og sørget for at bua 
ble lunere. Vi kom fram i mørket og en god 
hodelykt var helt nødvendig. Hytta var ryddet 
og klargjordt med parafin på lampene ved 
forrige besøk. Fyrstikker lå klare  og det 
var enkelt å komme orden selv om det var 
mørkt. Ryggsekken ble raskt tømt og plassert 
på tripoden på utsiden av isfiskebua. Brukte 
kvelden på å slappe av og fundere på forbed-
ringer i leirområdet. Har nå en notisbok hvor 
ideer noteres inn. Merket meg at jeg trenger 
3 ting  - Klokke - Termometer - Radio - , mu-
ligens luksus, men en nødvendig for et mere 
behagelig leirliv.  

Å lytte til en gammel FM radio om kvelden 
bringer fram bardomsminner og er fortsatt 
like koselig. Mobiltelefonen slår man selvføl-
gelig av.
 
Våknet kl 0800 neste morgen til gråvær og 
regn. Fisket var dårlig og det var ikke napp å 
få før klokka var 1100. Kanskje været gjorde 
røya lite bitevillig? Var også ute ved “øya” 
som var bra for noen år siden, men nå var det 
helt dødt. Denne gangen var det ikke foret på 
forhånd slik at fisken måtte letes opp. Merket 
også at skarpe kroker er viktig når fisken 
ikke er i bettet. De få som nappet måtte opp 
som hundemat. Testet denne gang ut en ny 

varpestikke fra Russland En slik varpestikke 
passer perfekt til finfiske og skulle en røyes-
tim dukke opp går det raskt å få snøret inn 
og ut. Brukte både pimpel med mormyshka, 
bare mormyshka, og med lysblink uten at jeg 
merket noen forskjell. Dette var tydeligvis en 
dag fisken ikke var i bettet.

Senere på dagen begynte det å blåse slik at 
isfisketeltet måtte settes opp. 
For at teltet skulle stå bedre ble det laget et 
stativ ar 4 rajer som teltet ble festet til. Dette 
var meget virkningsfullt og kan anbefales! 
Teltet sto nå meget godt mot været uten å  
måtte barduneres. Langs kantene på teltet 
skuffet jeg på med issørpe.
Inne i teltet rigget jeg meg til med pulken og 
pilkekassa. Bare det å komme i le gir en helt 
ny tilværelse på isen. Med dette mildværet 
var det ikke nødvendig å fyre primus.
 
På en så våt dag kan det være lurt å ha med 
seg en fille til å tørke av kondensen på 
innsiden av teltduken. En slik fille kan være 
god å ha under fisket da man enkelt kan tørke 
av seg på hendene. Da fryser du ikke så lett 
på fingrene. Håndvarmeren ble også brukt 
innenfor kjeledressen og det er helt utrolig 

hvordan en slik liten sak kan varme hender, 
fingre og en frossen kropp. Plasserer man 
håndvarmeren under en av armhulene kan 
man faktisk føle at hele kroppen får tilført 
varme. Dette på samme måte som man kan 
holde håndleddet under kaldt rennende vann 
om sommeren for å svale seg. Effekten skyl-
des selvfølgelig av at viktige pulsårer her går 
nærme huden.

Våknet neste dag kl 1000 og startet fisket 
kl 1100 og fikk 15 fisker før det igjen var 
stopp. Ståsnørene som var satt ut kvelden før 
med smårøye for å fange storørreten var helt 
tomme. Neste gang prøver vi med mark.

Vanlig vis har Finnevann to berioder med bett  
morgen og kveld, men denne gangen var det 
bare fisk å få midt på dagen. Neste tur vil vise 
om dete har endret seg.
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