Med største letthet

Jerkbaitfiske
light
Det er få fiskemetoder som får
adrenalinet til å pumpe fortere

enn jerkbaitfiske, men de koste

skaftstive stengene legger en

viss demper på opplevelsen.

Jens Bursell har imidlertid forsket
seg fram til noen modifikasjoner

som garantert gir deg mer valuta

for innsatsen.
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il vanlig jerkbaitfiske brukes det kraftig utstyr, noe det
også er gode grunner til. Eller er det egentlig det? Til
store jerkbaits brukes det vanligvis ditto kroker for at
krokspissene skal bli ordentlig eksponerte. Og når store, kraftige
kroker skal drives inn i harde gjeddekjefter, krever det ei kraftig,
stiv stang. En viss stivhet må også til for at bevegelsene du gjør
med stanga – jerkingen – forplanter seg helt ut til agnet. Men
den stive stanga har sine opplagte ulemper når gjedda først
er kroket. Når fisken skal drilles, oppdager du fort baksiden av
medaljen.
Snøret må også tåle en del juling. Når du kaster agn som
fort vekk veier mer enn en hekto, må du ofte opp i grove snøredimensjoner. Mange bruker derfor multisnører helt opp i 0,35
mm, og skal du da ha på noen meter, må du ofte opp i sneller
av kaffekvernstørrelse. Etter en lang dags fiske ender du derfor
fort opp med halvstive skuldrer. Men det finnes heldigvis en
medisin, og resepten får du her.

fisk av mer beskjedent format, som det tross alt finnes flest
av. Utstyret er betydelig lettere og ligger bedre i hånda, og
det gir faktisk en viss følelse av finfiske når du med minimal
kraftanstrengelse kan få agnet til å gli perfekt gjennom vannet.
Teknikken gjør det altså mulig å bruke lettere stenger, sneller og
tynnere snører – samtidig som du ikke trenger å gå ned i agnstørrelse. For som alle vet er det jo en viss sannhet i det gamle
ordtaket «stort agn til stor fisk»:
Hele hemmeligheten ligger i å bruke mindre, tynnere og
skarpere kroker som trenger lettere inn i den harde gjeddekjeften. Men de kan naturligvis ikke festes direkte på splittringen.
Det ville jo gitt en elendig kroking fordi krokspissene ikke hadde
blitt ordentlig eksponert. Løsningen er å montere dem i en kort
wirefortom, slik at de kommer litt ut fra jerkbaitkroppen. På den
måten er det mulig å sette krokene med stenger som bare bærer
20–30 % av de tradisjonelle jerkbaitstengenes kastevekt.

Lett utstyr

I løpet av de siste årene har jeg testet et utall forskjellige wiremonteringer, og det har vist seg at den enkleste, som jeg startet

De siste par årene har jeg utviklet en jerkbait-teknikk hvor
selve fisket og fighten er mer i fokus – særlig når det gjelder
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Gjør det enkelt

•••••••

IKKE BARE TIL
SMÅFISK: Ultralett
jerkbaitfiske er
morsomt, og slett
ikke bare en metode
som kun passer til
småfisk.
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KJEKT Å HA: Noen
duppeditter det
er kjekt å ha hvis
du vil forsøke
deg på ultralett
jerkbaitfiske.

•••••••
med, helt klart er den beste. På det store flertallet av jerkbaits
jeg har testet, har ikke den lettere, wiremonterte kroken hatt
noen negativ innflytelse på gangen overhodet. Den eneste forskjellen er at agnet går en aning høyere i vannet. Hvis du vil at

agnet dit skal gå på nøyaktig samme dyp som med originalkrokene, er det lett å avbalansere med bly- eller kobbertråd, eventuelt et lite splitthagl, på wirestumpen – eller ankeret – under
kroken.
Alle former for tynne, skarpe kvalitetskroker kan brukes.
Jeg har primært brukt Owner STN, ST36 BC X og ST21 BC. Særlig
førstnevnte er mer enn sterk nok selv til de aller største krokodillene, mens du skal være litt mer forsiktig med sistnevnte, som
sørger for god kroking med små og lette jerkbaits. Bruker du
kroker som dette, blir agnet ditt typisk 3–5 gram lettere.
Hvor langt ned i krokstørrelse du kan gå, avhenger selvfølgelig av jerkbaitets form, og det er i første rekke bredden
som dikterer valget. Jo bredere jerkbaitet er, desto større og
bredere krok er nødvendig for å eksponere krokspissene godt.
Til de fleste agn av glidertypen, som for eksempel Buster Jerk
eller Deviator, er størrelse 1–2 et godt valg. Ettersom du nærmest kan se bort fra vektforskjellen, velger jeg normalt str. 1
til bukkroken samt en str. 2 til halekroken, som nesten alltid er
bedre eksponert. Til noen av de bredeste jerkbaitene, som for
eksempel The Pig og Zalt Zam Z, må du helt opp i str. 1/0 på
bukkroken for å sikre god kroking.

Slik monterer du kroken

1

2

Klipp av en 20 cm lang bit av f.eks.
30 lbs coated wire. Bind en knute
i enden, som anker for eventuelle
splitthagl. Stikk deretter wiren
gjennom krokøyet.

Mens krok og wiretamp holdes mellom venstre hånds peke- og tommelfinger, kjøres wiren tilbake fra
øyet og under en av grenene på
treblekroken.

3
Trekk wiren framover og stram.

4
Kjør så wiren rundt krokskaftet 6–8
runder i retning krokøyet.

Slik monterer du wirefortommen

1

2

Fjern originalkroken med ei tang
(legg merke til den lille tappen
ytterst på tanga, som åpner selv
kraftige splittringer lett og ubesværet).
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Når kroken er montert på wiren (se
egen sak), trær du en wirelås på
wirefortommen, som så stikkes gjennom monteringsøyet på jerkbaitet.

8 2008

3
Før wiren tilbake gjennom wirelåsen.

4
Og til slutt en tredje gang gjennom
wirelåsen.

Stengene finnes
Stengene til det ultralette jerkbaitfisket skal i prinsippet ha
noenlunde de samme egenskapene som ei vanlig jerkbaitstang.
Den skal være stiv og kort, altså rundt 6 fot, men lettere i
godset – med andre ord de egenskapene du finner i stenger til
vertikal jigging.
Mine første eksperimenter foregikk med noen av de feteste
vertikalstengene på markedet. Henk Simonz Godfather fra SPRO
og Shimano Speedmaster jigging/jerk 180 mh med kastevekter
på henholdsvis 14–28 gram og 7–28 gram. Stengene er superlette, men samtidig sterke nok til å kaste en vanlig Buster Jerk
på 75 gram uten problemer. De er også stive nok til å få de
rette bevegelsene i agnet hvis du jerker med lynraske, korte og
kontante «piskeslag».
I det siste har jeg også testet teknikken med den lekre bass
fiske-stanga Berkley Skeletor på 6 fot og med kastevekt 8–36
gram. Også den viste seg velegnet. Det samme gjorde stengene
BFT Medium Walker og BFT Walker Light.
Alle stengene gjør jobben, og er utrolig morsomme å kjøre
fisk på. Likevel savnet jeg etter hvert ei stang med litt mer
trøkk, uten å ofre det lette og delikate. De lette vertikalsten-

5
Træ enden av wiren gjennom krok
øyet og stram til.

5
Klem deretter wirelåsen flat med en
smal nebbtang e.l., men pass på så
du ikke klemmer helt ut i kantene.

gene er utmerkede til å fighte stor fisk i åpent vann, men kan bli
litt for veike hvis du fisker i nærheten av hindringer som fisken
må presses vekk fra. Løsningen fant jeg i en 6-fotsstang i den
nye Pikefighter-serien fra SPRO med kastevekt fra 20–40 gram.
Den er som skapt for dette fisket. Stanga er sterk, utrolig lett,
superstiv og samtidig såpass fleksibel at du får full glede av
fighten selv med mindre fisk.
Innlysende
snellevalg

Til dette lette fisket er snellevalget
etter min mening innlysende: Multisneller
av lavprofiltypen er klart
å foretrekke. De ligger helt perfekt i hånda, og
gir også god følelse med stanga. Da jeg startet
å eksperimentere, brukte jeg snører på mellom
0,15 og 0,17 mm, som i jerkbaitsammenheng
må sies å være veldig tynne. Valget falt på en
Shimano Calais 201 DC, som med sitt geniale
digitalbremsesystem eliminerer alle tilløp til
overløp. Med tynne snører og tunge agn, blir
overløp på snella fort fatalt, for da ryker snøret
6
som en sytråd. Snella har fungert upåklagelig,
Kroken er nå ferdig montert – med
og virker like bra etter denging med digre agn
geniale not-a-knot!
et helt år. Snella er kostbar, men til gjengjeld
får du altså ei snelle med «garanti» mot overløp. Selv når du nærmest lobber ut agnet, noe
som nærmest garantert gir overløp med ei vanlig multisnelle, uteblir problemene.
Hvis du behersker kasting med multisnelle,
og vet hvordan snella skal stilles inn for å minimere risikoen for overløp, er det mange andre
gode sneller å velge blant. Selv har jeg hatt
gode, praktiske erfaringer både med Abu Revo
Inshore og Daiwa Viento, for å nevne noen.
Men kvaliteten må være god hvis snella skal
klare jobben over tid med tunge agn og ditto
fisker.
Selv om jeg har fått mye fisk på tynne
snører, har jeg etter hvert gått litt opp i
snøretykkelse for å være på den sikre siden. I
dag bruker jeg for det meste flettesnører på
6
rundt 0,20–0,22 mm. De er tynne nok til at
Klipp av det overskytende, og vips så
du får mer enn nok snøre på ei lavprofilsnelle,
er du klar for ultralett jerkbaitfiske!
men samtidig kraftig nok til ikke å ryke hvis
du skulle få overløp på snella. Whiplash Clear i
0,21 mm er et eksempel på et godt snøre som
har fungert bra i praksis.

AVBALANSERT:
Kroken kan eventuelt
avbalanseres med
et splitthagl på det
lille ankeret (den
lille wirestumpen
under kroken). Det
fungerer helt fint,
men selv foretrekker
jeg å bruke bly- eller
kobbertråd.
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