
 
Ortnerhof méi reservéiert a beim Rudi Heger, fir och kënnen een Dag op der deutschen Traun 

„Traditionel“ ze fësche, vun Doheem aus Fëscherkaarte reservéiert. Mir hunn eis dunn Owes, no 

enger laanger beschwéierlecher Urees iwwert déi scho berüchtegt A 8 München/Salzburg mat 

ville Stauen am Ortnerhof getraff wou mir bei engem gemittlechen Owendiesse scho Pläng gemaach 

hunn fir deen nächsten Dag. Deen nächste Moien hunn mir eis nodeems mir an aller Rou eist 

“Frühstück” genoss haten, op de Wee gemaach fir bei de Rudi Heger wou mir eis Fëscherkaarte mat 

der Beschreiwung vun der Streck déi mir fësche konnte kritt hunn. Hei konnte mir dunn direkt den 

Ewéi mir eng Kéier op der Uewersauer zesummen gefëscht 

hunn, hat de Patrick (Bartholmé) mir verzielt dass Hien dëst 

Joer erëm mat sengem Bouf, de Joe, geplangt hätt an der 

Summervakanz op Ruhpolding an den Ortnerhof ze fuere fir 

mat der Méck ze fëschen. Nodeems ech eng Zäitche schon 

net méi do war hunn ech mech spontan decidéiert Sie ze 

begleeden. Séier hate mir den Hotel reservéiert an derzou 

och nach zwee Deeg fëschen op der Urschlauer Ache an een 

Dag un der weissen Traun déi een och am Ortnerhof 

reservéiere kann. Ech hat dem Patrick awer och vu mengem 

Trip am Fréijoer op Garmisch un d´Loisach verzielt an esou 

koum et dass mir uschléissend  un Ruhpolding och nach 

geplangt haten dräi Deeg an den Hotel Bavaria op Garmisch 

ze fuere fir un der Loisach den Äschen no ze stellen. Wat den 

Dag ëmmer méi no komm ass, konnte mir et natierlech net 

méi erwaarden an de Patrick sot, ech fuere schon an der 

Nuecht op Ruhpolding da kann ech den éischten Dag och 

fëschen an hunn esou och nach d´Méiglechkeet op dem Rudi 

Heger senge Strecken un der Traun ze fëschen. Dat konnt 

ech awer net op mir sëtze loossen a séier hate mir dunn, 

ewell ech net d´Nuecht duerchfuere wollt, einfach een Dag 

am 



éischten Dag eng Stärestonn erliewen, dem Rudi Heger, dee selwer passionéierte Méckefëscher ass, 

seng Strecken hunn et wierklech an sech a sinn deementspriechend beschtens mat Bach- a Reebou 

forellen an allen Gréisste besat. Eis Streck déi matten duerch d´Stad Traunstein gelaf ass huet 

jiddwerfalls gehale wat se versprach huet. Am schloe Reen si mir, nodeems mir d´Streck mam Auto 

ofgefuer ware fir eraus ze fanne vu wou bis wou mir fëschen dierften, ongeféier an der Mëtt vun der 

Streck an d´Waasser geklommen a schonn no ee puer Wërf ass ënnert der Heck eng déck Reebou 

forell erausgeschoss déi meng Méck ouni ze zécke geholl huet an och direkt ofgerappt huet. Ech hat 

nëmmen 13 Honnertstel am Virfach wat bei wäitem net duer goe sollt fir déi staark Fësch aus der 

Traun, déi sech derzou och nach esou geschéckt an d´Stréimung gesat hunn dass een huet missen 

hannert de Fësch komme fir Dëse kënnen ze kescheren. Esou ass et dunn Schlag op Schlag weider 

gaangen a scho kuerz duerno konnt ech eng Äsch ëm déi 30 cm fänken. Och de Joe an de Patrick 

hunn vun Ufank aus un gutt gefaangen a mir konnten et bal net gleewe wifill schéi Fësch mir hei den 

éischten Dag schon fänke sollten, zeemols wou et dach ewéi mat Eemeren gereent hat. 

 

No ee puer Stonne fëschen haten mir eis duerch an duerch naass eng kleng Paus gegonnt andeems 

mir eis op de Wee gemaach haten an den Ortnerhof fir bei Kaffee un Kuchen eis Wonnen ze lecken. 

Esou gestäerkt hunn mir et no kuerzer Zäit nach eng Kéier opgeholl mat de schéine Fësch un der 

deutschen Traun. Mëttlerweil war d´Waasser zwar geklommen an dréif gi mee mir hunn awer 

weiderhin ee Fësch nom anere gefaangen woubäi speziell de Patrick, deen elo Czech Nymphing 

gefëscht huet, sech ervir doe konnt a gewisen huet dass dës Method fir mat der Méck ze fëschen Him 
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besonnesch gutt läit. Mir hunn bis et däischter ginn ass zesummen an engem eenzegen Pool gefëscht 

an heibäi vill Fësch konnten fänken an zeguer d´Sonn ass géint der Owend lussen komm. 

Den zweeten Dag Moies hunn mir Gesellschaft kritt vum Ben, Hien studéiert zu Innsbruck op der Uni 

an huet dovunner profitéiert fir zwee Deeg mat eis zesumme fëschen ze goen. De Patrick hat eis 

duerfir die weisse Traun reservéiert, Hien wousst awer net dass et sech ëm zwou Strecken, déi eng 

zu Siegsdorf virun dem Rudi Heger senger Dir an déi aner zu Ruhpolding selwer, gehandelt huet. Mir 

hunn eis duerfir opgedeelt a béid Equippen hunn ee schéinen Dag konnten erliewen och wann déi 

zwee Abschnitter vun der weissen Traun grondverschidde waren. De Ben an de Patrick waren op 

Siegsdorf gefuer an de Joe an ech mir hunn zu Ruhpolding gefëscht.  

 



 

riskéieren, zemools wou Sie och ouni sech a Gefor ze bréngen hir Fësch gefaangen hunn. Och den 

zweeten Dag huet et zum Deel nach hefteg gereent mee duerno ass d´Wieder awer besser ginn. 

 

Den drëtten Dag sollte mir dunn erëm Alleguer zesummen op der Urschlauer Ache fëschen woubäi 

mir eis och op dëser Plaz an zwou Equippen opgedeelt hate fir dass net Een deem anere géif op 

de Féiss stoen. De Patrick hat dem Ben Doheem nach vir geschwäermt dass d´Urschlauer Ache 

ee vun de beschte Flëss wär fir mat der dréchener Méck op Bachforellen ze fëschen. Haten mir dat 

och esou an Erënnerung, si mir awer séier engem Bessere beléiert ginn ewell et war, 

jiddwerfalls deen Dag wou mir do gefëscht hunn, net déck mat de Fësch. Konnten de Joe an ech nach 

ee puer schéi Bachforellen iwwerlëschten, huet de Patrick sech awer batter beschwéiert an Hien war 

sichtlech enttäuscht, hat Hien dem Ben dach esouvill versprach dat d´Urschlauer Ache awer net hale 

Zu Ruhpolding leeft die weisse Traun iwwer 

Rieselstrecken woubäi awer ëmmer rëm Gumpen 

unzetreffe si wou sech d´Fësch och haapt - 

sächlech ophalen. Andeems mir dës Gumpen, een 

nom aneren, ofgefëscht hunn, konnte mir vill 

schéi Fësch fänke woubäi d´Bach an Reebou 

forellen sech d´Wo gehalen hunn. De Joe huet 

heibäi gewisen dass dem Apel net wäit vum 

Stamm fält an et huet ee feststelle kënnen dass 

de Patrick Him schon Alles bäibruecht huet wat 

ee fir erfollegräich mat der Méck ze fësche 

brauch. Ech fir mäin Deel war och ganz 

zefriddene mat de Fësch déi ech fänke konnt och 

wann dat der bedeitend manner wéi beim Joe 

waren. De Ben an de Patrick haten och ee 

schéinen Dag zu Siegsdorf verbruecht och Sie 

konnte vill schéin a staark Fësch fänken. Bei 

Hinnen hat die weisse Traun awer ee ganz 

anere Charakter wéi bei ons zu Ruhpolding. 

De Verlaf zu Siegsdorf ass vill méi wëll an och ass 

d´Waasser méi déif op dem Rudi Heger senger 

Streck. Plazeweis war déi wäiss Traun zeguer 

esou wëll dass de Ben an de Patrick net duerch 

d´Waasser goe konnten, woubäi ee wësse muss 

dass Sie alle Béid ganz sportlech an zum Deel 

och richteg dropgängerech sinn an trotzdeem 

huet de Verstand Hinne gesot dass et deen Dag 

net der Wäert war fir vill ze vill am Waasser ze  



konnt. Och wann een soen muss dass den Floss nach Näischt un sengem schéinen Verlaf verluer huet 

mee et ass eis awer virkomm ewéi wann net méi esouvill Fësch dran wären wéi sos. 

 



Owes ass dunn de Ben erëm op Innsbruck gefuer a mir hunn eis deen Dag drop op de Wee gemaach 

bei de Rudi Heger an der Hoffnung nach eng Kéier dräi Permis en ze kréie fir op der Traun zu 

Traunstein ze fëschen ewell et eis do aussergewéinlech gutt gefall hat. Wei mir dunn Moies um 

hallwer néng, da mécht de Rudi Heger säi Geschäft op, zu Siegsdorf ukomm sinn do stoungen se 

schonn an der Rei fir Permis en ze kréien. De Patrick huet nodeems Hien ofgewaart hat bis et un Him 

war, gefrot fir nach eng Kéier kënnen op der Streck zu Traunstein ze fëschen a krut als Äntwer dass 

déi Streck zwar zu wär ewell Sie hir eng Schonwoche operluecht hätte mee Hien géif awer fir eis eng 

Ausnam maachen an esou konnte mir nach eng Kéier ee wonnerbaren Dag mat ganz vill Fësch zu 

Traunstein erliewen. 

 

Eis nächst Etappe sollt eis op Garmisch féieren wou mir an der Loisach fësche wollten. Mir hunn awer 

déi ganzen Zäit am Ortnerhof mat Spannung d´Wieder zu Garmisch an de Peegel vun der Loisach 

verfollegt ewell et am Virfeld vun eiser Urees Onwierder méisseg gereent hat zu Garmisch. Esou war 

dann och de Peegel alt nees een hallwe meter méi héich wéi normal an d´Waasser an och deem 

entspriechend séier gelaf. Et ass eis och dës Kéier Näischt aneschters iwwreg bliwwe wéi mat der 

Sinkschnouer a mam Streamer ze fëschen och wann de Patrick et mat der Nymph probéiert huet. 

Loosse mir et och direkt soen, et war natierlech net dat wat mir eis virgestallt haten, wollte mir dach 

dës Kéier endlech dem Haaptfësch vun der Loisach, der Äsch, mat eisen Nymphen op de Pelz 

réckelen. Mir waren dann nom éischten Dag fëschen unanime der Meenung dass et esou Näischt 



brénge géif an hunn eis dunn Gedanke gemaach ewéi mir aus dëser verzwackte Situatioun erëm 

eraus kéimen. Zum Gléck waren se am Hotel Bavaria einsichteg an hun mir nëmmen déi Nuecht 

verrechent déi ech och do verbruecht hunn. De Patrick huet awer déi dräi Nuechte schonn am Viraus 

bezuelt gehat an huet dofir déi zwee Deeg déi mir net do verbrénge wollte gutt geschriwwe kritt fir 

eng aner Kéier, wann de Waasserstand et dann erlabe soll, op Äschen ze fëschen. 

 

 



Et sollt also och nach net fir dës Kéier sinn op der Loisach mat den Äschen, mee esou séier hunn mir 

eis awer net geschloe ginn a schwupps di wupps ware mir um Wee fir an de Schwarzwald. Laanscht 

dee schéine Bodensee si mir dunn am Dierfche Simonswald gelant. Ënnerwee hat de Patrick schonn 

aus dem Auto eraus d´Fëscherei op der wilde Gutach reservéiert an am Gasthof Krone ware mir och 

beschtens, wann och ee bësse rustikal, opgehuewen. D´Fëscherei an der wilde Gutach war et dann 

och der Wäert dee Schratt gemaach ze hunn. Die wilde Gutach ass ee mëttlere Gebirgsbach dee 

formidabel mat Forelle besat ass.  

 



Ech perséinlech hat ee bësse Startschwieregkeeten ewell d´Waten an der Bach net esou evident ass 

an eréischt wou de Patrick mir säi Watstock geléint huet sinn ech och eens gi fir ze waten. Dernieft 

ass die wilde Gutach op Plaze komplett zu de Säiten hin zougewues wat d´fëschen an deene 

Beräicher net onbedéngt einfach mécht. Mee nodeems ech ee bëssen d´Fassung verluer hat an 

de Patrick mech uschléissend erëm opgebaut hat, hunn zeguer ech an all schéiner Coulée ee puer 

Fësch konnte fänken. Hei huet sech och gewisen dass de Joe schonn ee richteg gudde Méckefëscher 

ass an dass Hien jonk a flénk ass war mat Sécherheet och keen Nodeel fir sech duerch d´Bach ze 

beweegen. Jee mir hunn ofschléissend och zwee ganz schéin Deeg am Schwarzwald verbruecht, zwar 

waren d´Forellen aus der wilde Gutach net grad esou déck wéi dat nach op der Streck zu Traunstein 

de Fall war mee duerfir waren se awer net manner schéin. Owes hate mir eis nach Wëld an eisem 

Gasthof gegonnt an och um gudde Filets Bifdeck dee mir eis dee leschten Owend schmaache gelooss 

hunn war awer och guer Näischt auszesetzen. Mir hunn eis dunn Freides Moies no siwen intensiven 

Deeg beim Méckefëschen erëm op den Heemwee gemaach an ewell mir scho vu Garmisch aus ee gutt 

d´Stéck vun eisem Heemwee hannert eis gelooss hate war et dunn och aus dem Schwarzwald net 

méi esouwäit bis Heem, wou mir dunn mat ville schéinen Erënnerungen am Gepäck zimlech 

ausgepowert gelant sinn. 

 


