Af Nils Jørgensen

Levende, let at binde og sindsyg effektiv
er en kort beskrivelse af den bedste all
round lakseflue, som jeg har fisket med.
Hvis jeg kun havde en flue, ville det være
en Sunray HKA.

En af mine venner, som i sin tid hjalp mig igang som lakseguide
på Island, hedder Henrik Kassow Andersen. Ud over at være
en dygtig fisker og guide kan han også sætte nogle utroligt
effektive fluer sammen, som bare fanger fisk. Da jeg besøgte
East Rangá for først gang, fiskede jeg på de lokales anbefaling
med fluerne Snælda og Francis. Fisk kom på land med disse
“døde” fluer, men samme elv, samme år gav en helt anden
oplevelse, efter at Henrik Kassow gav mig to nye fluer, som så
spændende ud. Fluerne lignede kort fortalt en kombination af
Collie Dog og Sunray Shadow, altså en langvinget flue men
med vævet sølvkrop og 3D øjne pakket ind i et proxy hoved.
Da vandet var koldt ved næste gensyn med East Rangá, lavede jeg et set-up med et F/S2 skydehoved forlænget med
men den glade fisker var tilfreds og satte
en super fast sink poly leader. Dette ville tvinge fluen ned
kursen mod lodgen.
i det kolde vand, og da fluen er vægtløs og med en masse
Ved udgangen af de næste sæsoner på de
lange løse hår, kan den fiskes langsomt og pirende lige
større lakseelve, hvor vi fiskede denne flue,
foran snuden på laksen.
kunne vi kun konstatere, at fluen, som vi
Laks havde vist sig men ikke hoppet på den med de
kalder Sunray HKA, stod for rigtigt mange
“døde” fluer. Henriks pose med de to fluer blev fundet
fisk i statistikkerne. Både Henrik og jeg guidfrem, men ligesom jeg puttede linen igennem tubet,
ede på Island. En ting er, at vi fangede mange
trak den drivende flueline i strømmen linenstumpen ud
laks, men også vores kunder måtte sande, hvor
af hånden på mig, og jeg tabte fluen, og den var væk.
effektiv fluen var, efter de havde været deres
Nummer to og sidste flue blevet sikkert monteret, og
egne lumske fluer igennem. De lokale er meget
ved første kast lagde jeg mærke til, hvor lækkert fluen
stolte og svære at lokke væk fra deres traditiokastede pga. den lave vægt. Der gik ikke mange kast,
nelle fluer; de vil på ingen måde give os udlændfør der var en laks som satte tænder i den lækre flue
inge kredit for at have noget, som kan noget. Men
med 3D øjne. Lidt efter en mere og sådan begyndte
fluen er begyndt at dukke op på websites og for
tingene at forløbe nu. Laksene elskede den lange
enden af flere fiskeres biler. I 2009 sad fluen pludlette flue, og samme aften måtte 10 laks på land og
selig for enden af en af Islands bedste fluebinders
vende en tur på blot fire timers fiskeri, det var vanline. Det var en identisk kopi, men den stolte fluevid! Næste morgen fiskede jeg de sidste men snart
binder og fiskeguide ville ikke indrømme, at hans nu
helt mørbanket to laks op inden for en halv time på
navnegivet “Bismo” er 100% kopi af HKA Sunray. Vi
7.6 og 8.8 kg. Så var den ene flue helt flået i stykker,
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krop til at hænge.
Mine bedste krogningsresultater har været ved at
fiske med en dobbeltkrog,
som vender opad.

Farver
Den oprindelige HKA sunray havde
en hvid/pearl Mylar krop med en
grå/sort vinge med fire krystal flash i.
Gule 3D øjne og proxy-belagt. Det er i
dag også den mest benyttede, men de
farvede laks sidst på sæsonen har været
svære, indtil jeg lavede en variation med
sølv/rød krop og sand/rød/sort vinge med
rød flash. Farvede laks, som har stået i elven
længe, bliver ofte bare stående, når der fiskes på dem, og de reagerer ikke på noget som
havde endda en hemmelig farvekombination til grumset vand,
helst. Men er den røde flue fisket i små ryk ned
som fluebinderen havde fundet liggende ved en pool og også
over de farvede laks, har det flere gange vist sig
lavet den, så navnet Bismo kunne nu også lægges til statistikat være for meget for de stædige fisk, og utrolige
kerne. Jeg vil nu gerne give Henrik Kassow Andersen kreditten
resultater har fulgt. Dette var min lille hemmelige
for fluen, selvom jeg har lavet min egen variationer af den.
flue i september og oktober 2009, men den dukker
vel snart op som en Red Bismo : )
Fluen med mange muligheder
Henrik lavede en pink version af fluen med rigtig meget
Denne flue byder på mange muligheder. Den kan bindes
rainbow flash i en tyk vinge. Den var tiltænkt East Rangá
med en tyk vinge med meget flash til grumset vand eller
og Blanda, når vandet var smeltevandshvidt. Denne
natfiskeri. Modsat kan en let udgave med ingen flash og en
farvekombination har så sandeligt gjordt forskellen,
sort krop være det, der skal til i klart og følsomt vand. Man
og i 2008 havde jeg det vildeste fiskeri i smeltevand
kan også vælge at putte et aluminiumsrør som krop, men
og tre skoler af nystegne laks. Nu kender jeg også elpersonligt vil jeg hellere fiske en tungere line for at få fluen
ven og ved, hvordan den tackles. Men på fem timer
ned, da den vil fiske mere levende end en vægtbelastet flue.
landede jeg 21 laks på min lyserøde flue, hvor de
Sunray HKA fisket på en flydeline med en synkede polyleader
ikke rørte “standardmodellen”. Jeg tror dette er
er en farlig kombination og nok den mest effektive. Fluen ses let
rekord på elven.
op mod himlen, og fiskes den hurtigt, er der også mange laks,
Vi har fisket med en del farvekombinationer, og
som vil hamre den i sig. Mange hårde overfladehug fra nystegne
der er rig lejlighed for at eksperimentere. Men
laks fra elven Blandá står klart i hukommelsen, en herlig og effektiv
de ovennævnte kombinationer er ud fra egne
måde at fiske på.
erfaringer dem, som gør en forskel. Du kan
Fluen kan meget effektivt fiskes tvær- og opstrøms og strippes hurtigt
hurtigt tilføje mere farve ved at bruge neoind. - En meget overset teknik som jeg har fanget mange laks på.
nfarvede krogstyr, en nem måde at “skifte
Personligt fisker jeg tit fluen med en conehead monteret for at holde
farve” på. Men prøv dig frem.
en god balance, især i roligere vand, hvor krogens vægt vil få den lange
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Bindevejledning
Materialer til HKA Sunray variant:
Vinge: Sølvræv og abe
Flash: Krystal Flash i Pearl
Top vinge: Påfugleherl
Tube: 3/2 mm – The Fly Company
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Krop: Mylar Tubing i Pearl
Conehead: # M – The Fly Company
Øjne: 3D eyes 4mm i gul - Oracleflytying
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4. Første del af overvingen monteres, enten i
sølvræv, ged eller abe. En kombination er min
favorit. Indsæt lidt mere flash i overvingens
længde.

1. Over og undertube sættes sammen med
henblik på at montere en conehead.

5. Bind lidt mere overvinge på og evt. lidt
mere flash efter forhold. Husk at fjerne de
korte hår. Monter derefter fire påfugleherl.

2.Mylar tubet bindes fast på tubet i begge
ender. Hvis du er den tålmodige fluebinder,
kan fluens liv forlænges betydeligt, hvis Mylar-tubet får en gang proxy. Ellers ender det
som fluen på billedet efter bare fem laks.

6. Afslut fluens hoved og monter cone head.
Tubes afrundes i begge ender med hjælp fra
en lighter. Sørg for at sætte en nål ind i tubet
med det samme, så det ikke smelter sammen.

3. Undervinge i sølvræv i ca. tubets længde
monteres. Tilføj lie Krystal Flash.

7. 3D øjne limes på. Så anbefales et proxyhoved for at beskytte øjne, de falder ellers
hurtigt af.
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