Kjenner Rena-elva bedre enn de fleste

STORFISKER: Martin Mikkelsen er en ivrig sportsfisker. Foto: Victor Vangli
Av Victor, Markus, Aleksander. 07.04.2022

Rena er kjent for mye, men det er vel kanskje Renaelva som er mest kjent, i
hvert fall ifølge Martin Mikkelsen, og han vet hva han snakker om.
Vi møter Martin på jobb. Han tar godt imot oss. Vi slår oss ned rundt disken og mens Martin tar seg
av noen kunder i butikken. Vi spør han hva han liker best med sportsfiske. - Jeg liker aller best å jage
etter stor fisk i Renaelva, men noen ganger synes jeg det er bedre å bare kose meg ved elva i stedet
for å fiske.

Martin Mikkelsen fisker mer enn de fleste i Renaelva. Han er også guide, noe han har holdt
på med i sju år. Ut ifra bildestrømmen på Instagram som viser den ene storfisken etter den
andre, ser ut som han fisker mest sjøl.
-I starten så fiska jeg med fluestang og dupp, og bare med flue 10 år. også har jeg begynt og fiske
mye abbor og sånt, med Spin stang og mye i Mjøsa og Storsjøen med Spin stang, Rena er det 99%
med flue.
- Har du noen gang vært redd da du har vært på fisket?
I fjor, en gang i mai, jeg var sånn halv nervøs. Vi kjører med blyline bak båten, en blyline fungerer på
den måten at den senker farten slik at begge kan fiske. Å blylina satt seg fast mellom noen steiner og
da begynner båten og vagge og det var litt teknisk, men det gikk bra til slutt.

- Hva er den beste opplevelsen med å drive med sportsfiske?
- Den beste opplevelsen det er når du lykkes med det du ønsker og spesielt det du har prøvd på
lenge og mitt tilfelle er når du får storfisk på tørrflue og generelt anen fisk i utlandet med kompiser.
og bare nytte naturen mens man koser seg ute.
- Hva er det beste minne du har fra du har drevet med sportsfiske?
- Det er kanskje persen min på tørrflue som er ørret på 3,5 kilo og andre plassen abbor NM. Og der
var jeg med en kompis i Hurdalssjøen.
- Har du vært i noen andre land å fiska en her i Norge?
- Ja, jeg har vært i Sverige og Danmark og ikke noe mer enn det.
- Og når jeg har vært i utlandet har jeg fått hjelp av noen guider så jeg vet hvor jeg kan finne stor fisk
for det er ikke noe gøy når man kommer til et land som du ikke har fisket så mye ifra før og når du
ikke får noe fisk.
-Hva er du du liker å fiske mest etter?
- Jeg liker best å fiske etter ørret og abbor. Det er stort sett det går i, men får jeg muligheten til å
fiske noe som helst annet så gjør jeg det.
- Hva er det den største fisken du har fått?
- Den største fisken jeg har fått er en torsk på 5,5 kilo, og ørret på 3,5 kilo. I tillegg har det blitt
mange 1-2 kilos ørreter og har. De er jo ganske fine, sier der erfarne fiskeren.
Martin han forteller om når han bruker mest tid på fisking.
- Fra 1 mai til september bruker jeg vel 5 kvelder i uka vil jeg tru sånn i snitt. Men det varier på
hvordan jeg jobber her på sport 1.
- Har Renaelva endret seg noe siden du startet og fiske?
- Ja den har endret seg veldig mye siden de nye reglene. Nå som det har kommet nye fiskeregler på
hvor stor fisk du kan ta med deg hjem og hva du ikke kan ta med deg hjem som du må slippe ut
igjen, har det blitt mer avansert siden før fordi før så kunne du ta med deg fisk hjem uansett hvor
stor den var, men det kan du ikke nå lenger så nå må du følge reglene.
Guiding
Martin Mikkelsen, som til daglig jobber på Sport1 på Rena, har også jobb som fiskeguide i Rena-elva.
Martin han er guide for alle i hele landet som har lyst til å lære om fisking og da kommer det flest fra
USA og de mest kjente landene i verden.

- Hvor lenge er det du har drevet med å være guide?
- Jeg har drevet med guide i sju år og det har blitt mer og mer med årende fordi det har blitt mer
populært. Ja det er jo for å vise folk elva og ja gjøre dem kjent eller finne stor fisk som de kan fiske
på, og ro i elva en hel dag. Veldig varierende fordi det kommer jo folk fra hele verden. Spesielt USA.
- Hva slags tips har du til de som har lyst til å starte med sportsfiske?
- Prøv med indirekte tale. Martin røper at en trenger ikke dyrt utstyr for å bli god fisker. Det viktigste
er ei stang, snelle, noen sluker og en god porsjon tro på seg selv, så er det bare å komme seg ut til et
vannet.
Interesser/hobby
Martin han driver ikke bare med sportsfiske han spiller bra med bowling.
- Jeg spiller normalt mye bowling her på Rena og veldig interessert i å se på fotball og har begynt å
spille frisbee golf her i Renaleir og den bana syntes Martin at alle som liker å spille frisbee golf burde
prøve den.

Oppvekst
- Hvordan var det å vokse opp på Rena?
- Ja, det var bra å vokse opp på Rena, det var bra med fiskemuligheter her. Jeg trivdes med å vokse
opp på Rena siden da jeg var yngre så likte jeg ganske godt og drive med fiksing på fritiden, det var
det eneste jeg holdt på med til vanlig når jeg ikke hadde noe annet å gjøre og da fisket jeg som regel
etter øret, spesielt med mine foreldre og mine kompiser.
Reiser/Opplevelser
- Hvor er det du pleier å fiske til vanlig, har du noen favorittsteder?
- Ja, det er Renaelva og en god del i Storsjøen nå til tida når det er høsten.
- Har du vært med på noen konkurranser med fisking?
-Ja, jeg har vært med på abbor NM i Hurdalssjøen med en kompis og der fikk jeg vi 2. plass
og det er vi veldig fornøyd med.
Martin er en glad og snill person og det kommer han alltid til å være.
Følg Martin på Instagram. https://www.instagram.com/flyfishmartin/

