
Sista natten gav mig och An ders de här 
snyg ga karparna. Den långa fisken är 
en fjällkarp och min tjocka fisk är en 
läderkarp.

Karpen kan bli mycket stor, här har 
vi en grann fisk.

UNGERN CARP-F ISH ING 
TOUR 2004

Text, foto: Fiskeguide 
Mikael Puhakka

Äntligen på väg!
Med en fullproppad minibuss läm-
 na de vi Nynäshamn för att 18 tim-
mar senare lägga till vid ham nen i 
Gdansk. I bilen hade vi mas sor av 
fis ke ut rust ning, spritkök, sov säck ar, 
boi lies i oli ka smaker och lukter. Vi 
hade även laddat med kem väs sa de 
kro kar, sänken, elek tris ka nap pa larm, 
håvar samt två gum mi bå tar med el-
 mo to rer. Jag hade 12 fots Shi mano 
Diaflash karp spön och Shimanos Su-
per Baitrun ner Aero XTE 10000 rul-
lar med mig. När allt var packat var 
det me ning en att vi skulle få plats i 
bi len och lite trångt blev det. Det 
var jag, An ders Hendriksson, Jocke 
Hvitt och Micke Björk man som ef-
ter en tids pla ne ring åkte på en fis-
keresa för att slå personliga karp re -

kord och att ha kul. Tan ken var att 
vi skulle fis ka i oli ka in sjö ar som vi 
kände till och vi hade även anmält 
oss till en stor karpfisketävling, Ha-
 rom fa Boi lie Show 2004. Tolv oli ka 
europeiska na tio ner var för an mäl da 
till den stora, populära och TV-sän-
da fis ke täv ling en. Jag har fis kat karp 
i fle ra eu ro pe is ka län der men Ung-
 ern var nått nytt och samtidigt jät-
 te spän nan de för mig. 

Storkarpen lossnade...
När vi kört bilen av färjan var vi änt-
ligen på väg mot vårt ef ter läng ta de 
fiskeäventyr och jag körde den första 
sträckan som visade sig bli ige nom 
hela Po len! Bilresan fort sat te och ti-
digt på morgonen blev jag väckt av 
vän ner na vid våran första karpsjö. Då 
hade vi kört genom Tjeck ien, Slo-
vakien och halva Ung ern på väg till 
dröm kar pen. Sjön var ca 88 ha stor 
och med mons ter kar par på över 25 
kg så det skul le verk li gen bli spännan-
de att fis ka i sjön. När vi rott runt i 
sjön för att kolla djupet, mäskade vi 
med pellets och boilies. En boi lie är 
en degboll som man kokat och som 
då blir hård, i degen kan man blan-
 da i olika lukt es sen ser, smaker och 
an nat gott. Ef ter att vi fått ut våra 
tacklade boilies vid markörerna dröj-
de det inte länge förren An ders kro-
kade på re sans för sta karp och efter 
en stunds kamp lossnade kro ken ur 
karp ens mun. Alla var över ens om att 
det var en mycket stor fisk och med 
vetskapen om sjöns po ten ti al kändes 
det surt att tap pa fis ken. Efter det ta 

hade vi trögt fiske de när mas te da-
garna men vi lyck a des i varje fall lura 
3-4 kar par med en topp på runt 8 kg 
som Micke drillade. Vi fis ka de med 
ett s.k. bolt-rig tack el, dvs ett tackel 
som lig ger på bot ten och när karpen 
nappar, krokar fis ken sig själv mot 
sänket, ofta med våld sam ma napp 
som följd var vid det elektriska nap-
 pa lar met tjuter ilsket.

Inför karpfisketävlingen
Tidigt på morgon efter några da gars 
fiske bröt vi för att stressa till nästa 
sjö, där vi skulle tävla i karp fis ke. Se-
na från första sjön kom vi med ett 
stort dammoln till sam ling en inför 
karp täv ling en. Vi blev varmt välkom-
na av tävlingsledningen och de var 
mycket glada att svenskar ställ de upp 
i tävlingen. Jag och An ders fick plats 
nr15 och Jocke och Micke drog lott 
nr18 som ska vara en bra plats. Vi 
fick höra att plats 15 låg längst in i 
en vik med mest småkarp och den 
större kar pen tas på plat ser na där det 
är färre näck ro sor. Sjön som heter 

När man fått en fisk eller ska ro ut betet så är det all tid bra att ha en vän som 
hjälper till, här sam spe lar två vänner tidigt på mor go nen.
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Ett ilsket ”piiiiiiiip” låter det 
i det elektriska nap pa lar met 
när en stor, urstark spegel-
karp rusar våld samt genom 
näckrosorna, sjöns här li ga tyst-
 nad är bruten! Hårda tunga 
knyck ar avslöjar att karpen 
inte är redo för håven på ett 
bra tag än och när den väl 
ligger i hå ven kom mer ”se ger -
käns lan” spontant från mig och 
min vän. Vi ror in till bryg-
 gan igen för foto och väg ning 
med humöret på topp.  Ung-
 ern hål ler verkligen vad det 
lo var när det gäller bra fis-
 ke, vacker natur och mycket 
trevliga män nis kor.



Vi rodde ut tacklet med en li ten roddbåt som fanns att tillgå på varje fi skeplats. Tidigt på 
morgonen nappade ofta karpen, det är härligt att vakna till ett ilsket nappalarm.

Haromfa Vis ta ros so är ca 55 hek tar 
stor, mel lan 1-3 me ter djup, och full 
av enormt mycket näck ro sor. Många 
av karparna i sjön är myck et stora 
och det finns fle ra exemplar på runt 
27 kg i sjön. 

Stressade 
fiskegubbar överallt
Stressade körde vi till våran lot ta de 
fis ke plats och både jag och An ders 
konstaterade ge nast att det var galet 
mycket näckrosor på våran fiskeplats. 
Vi upplevde att våran plats var nå-
got “omringad” av grannarna då de-
ras beten “spärrade” av viken vid ud-
darna för vandrande karpar, till hö-
ger satt det Österrikiska karpfiskare 
och till vänster satt det supertrevli-
ga karpfiskare från Tyskland. Vi rig-
gade upp all fis ke ut rust ning, rodde 
runt ut an för vår bryg ga för att se-
dan loda djupet och bestämma i vil-
 ka glug gar vi skulle fiska i. Då det var 
enormt mycket näckrosor i sjön fick 
vi helt enkelt ro ut bet ena till våra 
fiskegluggar och sän ka för sik tigt ner 
tacklet till bot ten för att se dan mäs-
ka spar samt rakt ovanför tacklet.Vi 
in såg att det inte skul le gå att dril la 
fisken från land utan den enda möj-
 lig he ten att få upp fisken var att ro 
ut och drilla fis ken från båt.

Tjutande nappalarm 
över sjön
Första natten tappade Anders två fina 
karpar som simmade in bland näck-
rosrötterna var vid fis kar na gick loss. 
Min vän fort sat te att kroka på nya 
karpar men fle ra gick loss. Anders ha-
de dock nöj et att kroka och landa en 
snygg spe gel karp på hela 11,050 kg, 
ett nytt per son bäs ta! Jag fick änt li gen 
min första karp efter ett bra tag och 
sedan loss na de fisket or dent ligt för 
mig, det blev om byt ta roller och jag 
började fånga massa karp. Vi upplev-
de att kar pen var tack el skygg så på 
da gar na gick vi ner i storlek på be-
te och krok, på nätterna fiskade vi 
med stör re beten. Mycket tidigt på 
den tred je morgonen fick jag ett för-

 sik tigt napp var-
vid nap pa lar met 
en dast pep några 
gånger, som om 
det satt en mi-
nikarp krokad. 
Vi rodde ut med 
spänd lina och 
när vi kom när-
mare fis ken kän-
de jag att den bara 

blev tyngre. Väl framme bör ja de fis-
 ken att käm pa som en gal ning och i 
gryningsljuset såg vi att den var lång 
och smal. När fis ken bröt ytan för-
sta gången såg jag till min förtjus-
ning de guld fär ga de fjällen som av-
slöjade att det var en gräs karp, en stor 
så dan också! Väl i håven insåg jag att 
det var ett nytt personbästa för mig, 
kar pen väg de 10,620 här li ga kilon. 
Fis ken fick inte vä gas in på tävling-
en och vad jag vet var det den enda 
gräskarpen som fång a des på tävling-
en. Mitt på da gen fick jag napp igen 
varvid vi rod de ut för att landa fis-
ken. När vi ”säck at” karpen tjöt näs-
 ta larm, jag fick omgående drilla näs-
ta karp och när den fisken var säck-
 ad nap pa de ge nast ännu en ny fisk 
på mitt sis ta spö. Tre snab ba karpar 
kän des otroligt skönt och den störs-
 ta vägde hela 12,350 kg, långt från 
mitt per son bäs ta men det skulle vi-
sa sig att denna fisk blev min största 
fisk på resan. Se na re fick även An-
 ders en fin karp. Det var bara att ro 
ut och drilla igen, väl i håven såg vi 
att det var en snygg spe gel karp på 9 
kg. Sista nat ten var lugn, få team fick 
fisk men vi lyck a des dock kroka och 
lan da en fin karp till samt tappa två 
som loss na de i näckrosorna.

Vi fiskade efter 
karpen med boi-
 lies i olika storle-

kar, färger och  sma ker, här har jag två 
halva boilies tacklade på kro ken.
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Prisutdelningen
När tävlingen avslutades efter myck-
et in ten sivt fiske i flera da gar var jag 
och Anders mycket nöjda efter om-
ständigheterna. Vi hade en svår fiske-
plats och pga alla näck ro sor na tappa-
de vi många fiskar, sedan att vi hade 
två team på ud da rna gjorde inte sa-
ken lättare. Väl fram me vid pris ut -
del nings plat sen hade enormt myck-
 et folk samlats runt marknaden som 
byggts upp, korv stånd, ett TV-team, 
öl för sälj níng syntes överallt. De som 
vann fick hela 186 kg karp, två an fick 
122 kg och Micke och Jocke fick här-
 li ga 117 kg físk. Jag och An ders var 
mycket nöj da med en elfte pla ce ring 
och fick 77 kg karp, grymt bra job-
bat från oss svenskar! Totalt lan da -
des det fan tas tis ka 1612 kg un der 
täv ling en, ett myck et im po ne ran de 
re sul tat. Karp fiske täv ling en med 12 
olika na tio ner var en ligt oss alla proff-
sigt ar rang e rat då vi dagligen fick in-
fo om hur samt li ga deltagare låg till i 
täv ling en vilket gjorde täv ling en än-
nu mer spännande. Ett ungerskt TV-
team följde tävlingen och den kunde 
även följas via in ter net. Jag blev även 
filmad och in ter ju vad av TV-teamet 
när jag hade en fin karp i mina hän-
 der inn an den fick gå tillbaka. När 
alla fo tats tackade vi för oss för att 
se dan köra mot nästa sjö som även 
den hyser storvuxen fisk, karp över 
25 kg har fång ats där. 

Ny sjö och nya karpar
Med en illa packad bil körde vi mot 
nästa sjö 5-6 timmar bort. Väl fram-
me vid sjön kunde vi kon sta te ra att 
fiske är mycket stort i Ungern. Näs-
tan samt li ga glug gar i vassen var upp-
 tag na men då det var söndag bör ja de 
folk packa för att åka hem, vi valde 
att vänta några tim mar på en fiske-
plats som vi gärna ville fiska på. När 
de läm nat plat sen åkte vi runt med 
gum mi bå ten för att loda och välja en 
lämp lig plats. Vi hittade en fin pla tå 
ca 150 meter ut i sjön och där pla ce -
ra de vi våra markörer samt mäska-
de. Jocke och Micke som satt en bit 
bort fick om gå en de en minikarp vil-
ket oro a de oss att vi skulle få problem 
med små fisk. Så blev det inte, då fis-
ket vi sa de sig vara mycket trögt för 
alla runt sjön, även för oss. Karp fis -
ket var fort fa ran de trögt efter näs tan 
två da gars fis ke men mitt på da gen 
fick jag en snygg fjäll karp på runt 5 
kg. Sis ta nat ten bröts vi av ett il sket 
napp på Anders vänst ra spö och ef-
ter en odra ma tisk kamp låg fisken i 
håven. Anders trod de först att fis-
ken endast vägde mellan 5-7 kg un-
 der drill ning en men när den väl låg 
i hå ven upp skat ta de jag den vack-
ra fjäll kar pen till runt 14 kg, kan-
 ske mer. När vi säckat kar pen körde 
jag ut An ders bete till markören igen 
med gum mi bå ten i natt mörk ret och 
sedan sov vi vidare. Nå got se na re blev 
vi stör da av ett nap pa lar m igen och 
nu var det min tur. Det var inte alls 
ett lika il sket napp som ti di ga re under 
nat ten men kam pen var desto bätt-
re. Även den kar pen fick syna hå ven 
från in si dan, fisken var en kort och 
tjock spe gel karp på runt 12-13 kg. Vi 
sov vi da re och nästa morgon hade vi 
fo to ses sion och väg ning av fis kar na 
innan de fick simma till ba ka till sitt 
rätta ele ment. Fjäll kar pen visade sig 
väga hela 14,1 kg vil ket blev resans 
största fisk, min spe gel karp väg de 12 
kg. Vi valde att plocka ihop allt för 
hemresan och när Micke vevade in 
sitt sista bete så satt det en liten karp 
på kro ken, den fis ken fick bli re sans 
sista fisk. När vi pack at in allt i bi-
len igen, började vi den långa re san 
hem åt, alla supernöjda!

En härlig gräskarp på 10,620 kg nappade tidigt på morgonen och ett nytt 
personbästa var ett fak tum för mig!

Kontakt: 
Fiskeguide Micke Pu hak ka gui dar 
på bla gäd da, havs ör ing, laxt rol ling, 
gös, abborre, is me te och fiskar alla 
dagar i veck an året runt. 
Bokning: 
Mikael Puhakka 
Swedish Fishguiding Tours
08-298649 mobil 0708-722733 
micke@fishguide.se
www.fishguide.se 




