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At fiske din geddeflue på denne måde giver
ikke blot en lagt højere landingsrate end en
stor enkeltkrog, men tilføjer også fisken et
faktor 4-8 gange mindre krogsår.
Her er det Fishmadmans ”Den øjede Hævner” fisket:
som click-release flue.
1) 30 lbs 7-strand titanium wire (fx AFW),
2) Fas-Snap hægte str. XL,
3) Seks tørns stopknude i 11 lbs powergum.
4) Ekstra stopknude - når der kastes på
fluestangen, skubbes denne op til den
første stopknude for at øge friktionen.
5) 4-tørns blodknude sikret med sekundlim,
6) 3 mm rig-ring,
7) 4-5 mm spring-ring,
8) Str. 8-6 trekrog
9) Click-release udløser til krogen.
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CLICK-RELEASE
n SMÅKROGSTAKLER PÅ DEN LETTE MÅDE:

Hvis du er flue- eller
bombardafisker og har
hang til enkeltkrogsfluer, så får du her
opskriften på en ny og
simpel teknik, der vil
give dig en markant højere landingsrate end
traditionelle krogfluer
– og som er betydeligt
mere skånsom, hvis du
vil genudsætte fisken.

Af Jens Bursell

Som kystflue- og bombardafisker er
det nye click-release system helt klart
den letteste metode til at booste sin
landingrate på enkeltkrogsfluer. Især
til store rejefluer med lange fibre som
fx Pattegrisen er systemet helt perfekt.
Denne fine fisk faldt for en Pinky Pain.
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ET KORT STØD I LINEN afløses af
et tungt og brutalt udløb, da jeg
hæver min bombardastang og
mærker vægten fra en fin firekilos
regnbue i Simons Put and Take,
hvor jeg har brugt et par dage på
at teste min nye udløsermekaniske til krogfluer med microtrekroge – click-release.

Ud af 50 regnbuekontakter på
click-release fluerne har jeg
landet 30, hvilket giver en landingsrate på 60 %. Under præcis
samme forhold og temperaturer i
søen har jeg tidligere testet normale krogfluer af samme størrelse
og type til at give en landingsrate
på 39 % (100/252 kontakter) samt
samme fluer på rør fisket med
L-rigs til at give en landingsrate
på 61 % (40/65 kontakter). Læs
mere om dette på http://bursell.
dk/articles/fishing/freshwater/salmonids/show/298

Alt tyder altså på, at det nye system virker, og giver i putten en
50 % højere landingsrate end
krogfluerne – samt en nogenlunde lige så høj landingsrate som de
andre småkrogstakler til flue- og
bombardafiskeri. Jeg har siden testet systemet både til kystørreder
og geddefluer – og her er mønsteret nogenlunde det samme – blot
med nogenlunde samme landingsrate som småkrogstaklerne til havørred og gedde – dvs 85-90 %.
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CLICK-RELEASE MEKANISMEN har

jeg været et godt stykke tid om
at udvikle. Målet har været, at
give et godt alternativ til de fluefiskere, der godt kan se pointen
i småkrogstakler både hvad angår øget skånsomhed og højere
landingsrate, men som ikke kan
forliges med løsthængende kroge
– og som har svært ved at finde de
rette rig-bits og silicone tubes, der
giver den helt rette friktion i selve release-mekanismen bagerst
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på fluen. Finder man nemlig ikke
den helt rette release-tube, der
passer perfekt til krogen, risikerer
man, at tuben fejludløser under
kastet, hvilket selvsagt kan være
et irritationsmoment. Tilsvarende
kan en for løst bundet powergum
stopknude som forankring for
hægten, hvor fluen er monteret,
betyde at taklet ”skrider” ved
kraftige kast, hvilket er lige så irriterende. Eller sagt på en anden
måde – at fiske traditionel relea- ➛

Geddefluer sluges ofte dybt.
Derfor er det en fordel med
små trekroge fisket på et
release-takel, hvor man har
muligheden for at bruge en
krogløser/disgorger, så man
kan afkroge selv dybtkrogede
fisk 100 % under vand. Denne
skånsomme afkrogningsteknik
er umulig med normale enkeltkrogsfluer til gedder.
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CLICK-RELEASE

Uanset om du fisker flue eller bombarda, så er
click-release - en variant over fixed-hook release-rigget - det småkrogstakel, der er er lettest
at håndtere under praktisk fiskeri - her på den
bornholmske kyst.

➛ seflue stiller både krav til din tekniske kunnen – samt til at vælge
de helt rigtige takel-dele.
FORDELEN ved click-release er,

at det er fuldstændig idiotsikkert
under det praktiske fiskeri – og
det er nemt at montere krogen
eller skifte flue – selv med kolde
fingre.

release mekanismen, ved at du
holder fluen i den ene hånd – og
stikker krogen med øjet først baglæns ind mellem de to fluorocarbon-stykker. Når de to grene, der skal stikke ud til siderne
rammer bagsiden af fluorocarbon-stykkerne, er krogen semifikseret: Ligegyldigt hvor hård
kasteacceleration du påfører fluen, vil den ikke kunne frigive
sig, da de to grene, der stikker
ud til siderne, har godt fat bagom
fluorocarbonen. Men – skulle der
opstå den mindste smule negativ
brækstangseffekt under fighten,
kan krogen let ”klikke” ud, når
kraftpåvirkningen eller trækket
kommer vinkelret på fluens længdeakse.
Powergum stopknuden skal skubbes op eller ned ad forfanget, så
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CLICK-RELEASE I METAL

Min første eksperimenter med metoden gik på at lave click-release mekanismen med to toppe fra knappenåle med små metalhoveder.
Det gik principielt set meget godt, bortset fra, at det var ekstremt svært
at lave mekanismen ensartet, så krogen blev frigivet ved det samme
træk på forskellige fluer.
Netop fordi materialet er så hårdt og ufleksibelt, er der en meget lille
margin af give af, når de skal bindes på: Lægges beviklingen, så de
de to knappenålshoveder står for tæt, er det næsten umuligt at frigøre
krogen under fighten – og omvendt; sidder de blot en brøkdel af en
millimeter for langt fra hinanden, sidder krogen alt for løst, så den let
fejludløses under kastet.
Det var denne problematik, der gjorde, at jeg fik den idé at bruge
fluorocarbon, der både er stift, men samtidigt så fleksibelt, at det stiller
mindre krav til præcisionen, når de to stykker bindes på den afbidte
krog. Click-release med flurocarbon virker hver gang.

det er næsten helt stramt mellem
krog og hægte, som vist på billederne. Hvis forfanget bliver for
stramt, vil det dog give en unaturlig gang på fluen, hvilket man
hurtigt ser. Det, at taklet er næsten
helt stramt, er med til at sikre, at
fluen ”ikke falder baglæns ud” af
click-release mekanismen under
det praktiske fiskeri.

Som med de andre småkogstakler
skal du ikke give modhug, når du
mærker fisken, men blot spinne
endnu hurtigere ind uden at tøve,
mens du hæver stangen og strammer op på fisken, til der er fuldt
pres på stangen.

Ny og forbedret udgave af de fantastiske Go-Fishing Scierra Chrome
spinnestænger. Chrome+ har mange forbedringer. Bedre og lettere klinge
Nyt håndtag og sidst men bestemt ikke mindst er de med de nye revolutionerende Micro Wave øjer. Ganske enkelt den perfekte havørredstang med
de bedste øjer. Sæt Chrome+ stangen sammen med det nye ultra lette og
lækrer Okuma Inspira hjul og du har det ultimative sæt.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Scierra Chrome+ klinge – måske markedets stærkeste
Micro Wave løbering
Screw down hjulholder med kork underlag
Multi stangpose med plads til hjulet på monteret
Leveres i Cordura transportrør
40 + 50 cm målemærke på klingen
2 komponent lakering af alle beviklinger
AA+ kork
Laminatkork bunddub = ekstra styrke
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Selve fronten af release-taklet
bindes som det traditionelle release-takel til fluer: Sæt en str.
2-3 Mustad hægte på forfanget
med åbningen ned mod spidsen
af forfanget, så den ikke fanger
uønsket grøde. Bind en 6-tørns
stopknude af 7 lbs powergum
nedenfor hægten, stram den rigtig godt til og klip de to tampe
af 1 mm fra knuden. Bind nu din

KROGEN semi-fikseres i click-

Scierra Chrome+ Spin
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Click-release mekanismen består
i al sin simpelhed af to stumper
kraftig fluorocarbon på 0,5-1 centimeter med ”brændt krave”, der
er beviklet på det afbidte krogskaft med fluebindingstråd eller
endnu bedre ultra tynd Fireline i
spektret 0,06-0,1 mm.

trekrog på for enden af forfanget
med en hvilken som helst knude.
Til ørred er str. 16-14 passende
afhængig af fluens størrelse – og
til gedder kan du bruge en str. 8-6
trekrog.
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Fås i længderne: 9’’ 5-15g, 9’2’’ 7-25g,
10’2’ 9-32g, 11’2’’ 10-36g

Chrome+ intropris

1.499,Vejl. 1.999,-

1.999,Super sætpris stang+hjul

Vejl. 3.498,-

Når krogen monteres, stikkes den ind mellem fluorocarbonstykkerne
bagfra, indtil de to grene rammer fluorocarbonen - let og simpelt.
Krogen sidder korrekt, når én gren peger nedad - og to til siderne.

Okuma Inspira

Blue special edition Et super let fiskehjul der har fået fjernet sin
vægt ved at bruge kulfiber til det meste af rammen, så hjulet ikke
vejer mere end højst nødvendigt. Hjulet har hele 8 rustfrie kuglelejer
og det lukkede system holder vand væk yderst effektivt.

Inspira pris

1.299,Vejl. 1.499,-
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