Fiskefeber har klämt Sportfiskarnas
Victor Söderberg på pulsen under ett
gäddpass i yttre skärgården. Vad gör han
egentligen på jobbet och kan han fiska
gädda? Sist men inte minst – hur känns det
när en monstergös rusar mot djupet?
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Victor med sin hittills
största gädda på 12,54 kilo.
Givetvis tagen på jigg.

Jonathan Jansson & Victor Söderberg

VICTOR SÖ DERBERG
– Nej, nu har frossan lagt sig, svarar Victor på min fråga om han fortfarande känner av
storfångsten. Men likväl ser jag hur febern omfamnat min före detta klasskamrat från SportfiskeAkademin. Ett nytt set för prickskytte har inhandlats, ekolod och givarfästen är på ingång och
smilbanden lyser lite extra på ”Slaeggan”, som han kallas för, när jag frågar hur tusan det kändes
att landa en gös på hela 9,4 kilo.
Vi vandrar ner mot bryggan där Victor har båten liggande. Idag vankas det gäddfiske i yttre
skärgården och lite härligt fiskesurr. Då jag själv sällan spinnfiskar gädda är utrustningen därefter.
Haspelrullen blindfäller hela tiden. Victor lånar ut. Han vet vad som gäller. Mitt Atom samlar
enbart på sig skit och då ställningen snabbt rusar i väg med 6–0 till Victor får jag även låna en
gummijigg med lätt skalle. Med elmotorn till hjälp glider vi ljudlöst fram med perfekt hastighet
för att effektivt hinna kasta av alla kanter och hörn.

– mångsysslare inom sportfisket

Hur fiskar du efter gädda här i området?

– Gäddorna står grunt, riktigt grunt där vi är nu, säger Victor och påpekar att det gäller att fiska
jiggen relativt ytligt utan att den bryter vattenytan vilket verkar skrämma gäddorna i detta relativt
klara vatten. Just fiske med jigg har blivit en favorit efter gädda. Det är billigt, går att fiska på
olika djup och gäddorna tar gärna en extra gång om man inte lyckas nita fast dem första gången.
Instinktivt skulle man tro att ytbeten skulle funka bra när det är så här grunt och varmt i vattnet,
men det har absolut inte fungerat för mig.
MÅNGSIDIG GÄDDFISKARE. Jag vet att Victor gärna kallar sig för gäddfiskare. Men hans
repertoar är bredare än så med abborrar över kilot, stora torskar från Norge och under vår färd
genom skärgården får jag se platser där Victor framgångsrikt metat skrubbskädda. Under de
två senaste åren har även laxtrolling stått på agendan och med Victors arbete på Sportfiskarna
(Region Mälardalen) är det enklare att greppa vad han inte sysslar med än vad han håller på med
inom sportfiskets värld.
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NU ÄR MAN I DET
NÄRMASTE HELT SÅLD PÅ
PRICKSKYTTE, SNACKA OM
BEROENDEFRAMKALLANDE!

”Gäddfiskaren” har de två senaste
åren fått högre och högre laxfeber…

Vad innebär ditt jobb på Sportfiskarna?

– Jag har mycket hand om fiskekorten i vår region. Allt från
fakturering och distribution till kontakt med återförsäljare. Vi
förvaltar även 43 arrendevatten där arbetet kretsar kring regler och
fiskevård. Det finns put&take-vatten där jag sköter ansökningar,
utsättning och fiskekort. Vi har fisketillsyn på våra sjöar, ordnar
aktivitetsdagar och utvecklar fiskevårdsområden. Sedan är jag även
ute i fält med olika fiskevårdsprojekt där det sker allt från grusning
och grävning till provfiske. Nu närmast är det 4 veckors provfiske
som står på schemat.
Hur kom det sig att du började fiska och att intresset
sedan blev till yrke?

Storgösen böjde spöet
till max med sina krafter.

– Fiskeintresset har alltid funnits där och började väl med mete
från någon brygga som för de flesta andra. När de första gäddorna
fångades var man väl fast och sedan dess har fiskandet trappats upp
successivt med åren för att bli ett mer seriöst utövande för 5–6 år

Vilken gös! 9,4 kilo fördelat
på 98 cm är en riktig praktfisk!

sedan då jag slutade spela ishockey på högre nivå. Jag sa upp mig
från mitt jobb i Stockholm och flyttade till Värmland två dagar
senare för att plugga på SportfiskeAkademin i Forshaga. Under
praktiken var jag bland annat på Sportfiskarna och blev efter det
erbjuden en tjänst vilket jag inte var sen att tacka ja till.
Vi söker oss vidare i det svenska sommarvädret. Regnet kommer med jämna mellanrum och så småningom
även huggen för mig själv. Gäddorna är riktigt försiktiga så lite vind
hade inte varit fel. Havsörnar flyger förbi men kameran får vila.
Jag måste komma ikapp och försöker hela tiden kasta framför
Victor som står i fören på båten. Jag drar en, Victor krokar två.

VICTOR VISAR VÄGEN.

Nu får du berätta om storgösen. Jag antar att hugget var något
utöver det vanliga?

– Det var helt sjukt. Jag fiskade tillsammans med Joakim Baertels
i hans båt och på ekolodet kunde man endast ana att det stod
en fisk mitt i ett betesstim och jag kunde inte riktigt se vart
jiggen befann sig på ekolodet utan chansade. Allt smälte mer
eller mindre samman och det efterföljande hugget var stenhårt
samtidigt som gösen fortsatte uppåt genom vattenmassan. Jag
fick tokveva för att inte tappa kontakten. Sedan satte den full fart
nedåt och tankarna i mitt huvud formade direkt en gädda.
– Rusningen följdes av våldsamma knyckar likt en rejäl
storgösta men då jag aldrig känt sådana enorma krafter eller varit
med om en sådan explosiv rusning av en gös var det svårt med
artbestämningen. När vi till slut såg att det var en gös och efter
Joakims säkra håvning kunde konstatera att den vägde en bra bit
över nio kilo var det en mindre chock. Vi tog inte så många bilder
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Det ligger gummi lite varstans i Victors
båt. Sönderfiskat som färdigriggat.
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FISKEINTRESSET HAR
ALLTID FUNNITS DÄR OCH
BÖRJADE VÄL MED METE
FRÅN NÅGON BRYGGA SOM
FÖR DE FLESTA ANDRA.
Gäddorna är små men roliga
fighters i det varma vattnet.

Denna borre på 1560
gram kunde inte motstå
en flötmetad löja.

utan den fick snabbt simma ner igen efter en hård kamp mot ett
bottenböjt spö. Nu är man i det närmaste helt såld på prickskytte,
snacka om beroendeframkallande!
Förutom den magnifika gösen, vad är det som fått dig så
krokad på metoden?

– Först och främst är det otroligt roligt att lära sig en ny teknik
precis som med senaste årens trollingfiske då jag mestadels spinnfiskat tidigare. Sedan är pelagiskt prickskytte ett så fokuserat fiske
där man verkligen får rejäla pulshöjare trots att fisken inte hugger!
Att intensivt stirra på den där skärmen och se en gös närma sig
jiggen är riktigt häftigt.
GÄDDA PÅ PRICKSKYTTE. Huggen duggar tätt men vi bommar
fler än vad vi lyckas kroka ordentligt. Gäddsniporna verkar det
finnas många av men vi söker oss vidare i jakt på något större
exemplar. I området har Victor fångat många fina gäddor med
12,2 kilo i topp. När Victors båt är utrustad för prickskytte kanske
det blir ett seriöst test på gädda med metoden. Vi diskuterar båda
möjligheterna och vilka hugg det sannerligen skulle bli av en
aggressiv tiokilos på några få meters lina. Eller varför inte ännu
större. Vi smider planer och fantiserar om bottenböjda spön. Jag
säger förleksmadammer utanför lekvikarna. Victor säger höstgädda.
Tunga skallar och stora gäddor är den gemensamma nämnaren.
– Även om pelagiskt stående gäddor kanske är i mer rörelse än
gösar och därmed svårare att parkera över måste metoden funka
bra, säger Victor. Om vattnet inte är alltför grumligt och gäddan
är aktiv bör man kunna släppa ner så snabbt med tunga skallar
att det inte spelar någon roll om man träffar exakt eller är några
meter bredvid. Det bara måste fungera.
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Generellt sett fiskar du med relativt små beten efter gädda,
eller har jag fel, inflikar jag.

– När jag tänker efter inser jag att mitt fiske efter gös numera
sker med större beten än efter gädda. I alla fall i jämförelse med
de gäddbeten jag använder här i yttre skärgården, säger Victor
samtidigt som han byter ut en söndertuggad jigg. I princip enbart
jiggar kring 20 cm eller större för gös och aningen mindre för
gädda. Dock använder jag mer rejäla beten när jag fiskar gädda i
diverse sjöar och älvar. Då strömmingen ofta är gäddans basföda i
dessa områden har jag fiskat mycket med mindre beten och trots
att en del stora gäddor har haft braxen i svalget har dom klippt
mina relativt sett små jiggar.
Vi glider sakta ifrån snacket
om gösar och gäddor för att mentalt befinna oss i Norge.
Hälleflundra står högt upp på Victors önskelista. Samtalet ändrar
efter en stund vinkel för att handla om hur gott fisk är att äta.
En lagom stor matgös, eller varför inte havskatt. Victor kan för
några minuters tid inte säga annat än hur gott havskatt är och
hur mycket han vill till Norge. Jag håller med samtidigt som jag
koncentrerar mig extra hårt för att snygga till siffrorna. Men jag
kommer aldrig ifatt. Victor kan sitt gäddfiske.
Eftermiddagen kommer snabbt och även om man alltid
vill fiska längre, fånga fler och större fiskar får man tänka på
refrängen, så när även min jigg saknar svans styr vi stäven hemåt.
Jobbet på Sportfiskarna kallar och långa dagar i fält för Victor.
Provfiske med nät i regionens sjöar varvat med elprovfiske
i olika vattendrag för att utvärdera öringens lek är bara några
av uppgifterna som väntar. Ett drömjobb för en inbiten
sportfiskare!

HAVSFISKE & MATFISKAR.
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För mer information gå in på www.anytec.se/530SPF
eller besök din närmsta återförsäljare.
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