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Jeg havde kun en gang tidligere prøvet dette 
”mærkelige” fiskeri så nu skulle det prøves. 
Turen var planlagt i al hast så jeg havde 
ikke nået at investere i det dyre fluegrej, jeg 
kunne dog pryde mig med lånte fjer. En 
enkelt tur i Grejbiksen hvor kasseapparatet 
alligevel tikkede over de 3000 kr var det 
dog blevet til, det skal siges at åndbare 
waders er uundværlige da der er temmelig 
varmt i Slovenien, ca 30-35deg. 
Lørdag morgen, eller snarere nat oprandt 
tiden hvor vi skulle af sted. VW Lupo til 
Slovenien, jeg troede svogeren var blevet 
skør. Efterfølgende skal siges at bilen kører 
fremragende samt sagtens kører med 160 
km/t uden støj og alligevel omkring 25 km/l 
diesel, fantastisk. 
Køreturen gik forrygende, faktisk så godt at 
vi glemte at betale vejafgift i Østrig, ups det 
kostede så lige 1000 kr i bøde!!!!!!!!! 
Vel ankommet til Slovenien fiskede vi 
1.dag på ”Sava Trophy park” hvor der skul-
le være mange flotte og store fisk. Det viste 
sig at det var det område som Slovenerne 
bruget som ferieudflugtsmål, dvs der var 
meget badning og river rafting. 
Efter nogle timer med ustandselige ”rafte-
re” valgte vi at køre videre til Most Na 
Soce. Her skulle vi alligevel fiske dagen 
efter. Vel ankommet fik vi gratis fiskekort 
til samme dags aften.  
Vi havde nogle gode aftentimer hvor der 
blev gået til fluerne. Jeg satte selvfølgelig 
den bedste flue i munden på den største fisk 
med et alt for kraftigt tilslag, øv.  
Samme aften prøvede jeg i øvrigt også at få 
trukket hele fluelinen samt noget bag-line af 
hjulet 2 gange af den samme vilde regnbue, 
knap 50 cm, se her ovenfor.  
Fiskedag 2 havde svogeren fået kontakt til 
en lokal fiskeforening hvor vi måtte prøve 
deres bedste fiskevand. Vi fiskede det me-
ste af dagen og fangede en del regnbuer og 
stallinger. Vi så store fisk i det spritklare 
vand, men de var ikke villige til at tage 
tørfluerne. 



3. fiskedag prøvede vi et nyt stykke flod 
igen. Der var mange store fisk. Jeg havde 
fået nok af de store dovne fisk som ikke gad 
tage tørfluen. Der blev rigget til med en 
nymfe. Jeg havde spottet en stor fisk inde 
under et træ der hang ud over floden. Efter 
mange kast, havde jeg nærmest opgivet da 
fluen pludselig hang fast. Det viste sig at 
være den mest selvdøde/dovne bækørred 
jeg nogensinde har fanget, dog var den 
meget tung, 58cm og 2.6 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senere samme dag efter et velfortjent 
hvil/is/fadøl så vi en stor regnbue. Den ville 
svogeren bare fange. Det tog så ca en times-
tid, førend den var klar til at spise nymfen, 
det var en regnbueørred på 66cm og ca 3 
kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imens var der Dania klækning så jeg fandt 
den største tørflue jeg havde, og fangede 
faktisk en del fisk på den, ”det er nu vældig 
sjovt når man fisker til sete fisk, og kan 

iagttage hvordan de pludselig går til an-
greb”. 
 
Det var første gang jeg var i Slovenien, og 
jeg havde da nok mine bange anelser om 
øststat og anden elendighed. Dette blev 
gjort fuldstændig til skamme under det 
korte ophold. 
 
Fiskeriet samt ”pasning” af floder og fisk 
må siges at blive taget meget seriøst i Slo-
venien. Dette signal virker med til at fisker-
ne opføres sig anstændigt ved floden så der 
er pænt og rent samt masser af plads til alle. 

Lige før hjemturen spottede jeg en stor fisk, 
den tog nymfen efter få kast, den var også 
66cm men noget tungere end svogerens, 3.5 
kg, det kan jeg så drille ham med resten af 
sæsonen. 
 




