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MED FLERE STÆNGER UDE får man
virkelig afsøgt vandmasserne for
fisk, hvilket især er oplagt, når
man skal finde gedderne på store,
åbne vandområder, hvor der kan
fiskes effektivt – uden at agnen
går i enten grøde eller drivgrøde.
Med hjælp fra spilende paravaner
og forskellige stænger som fisker
i varierende dybder, er det muligt
at gennemsøge en enorm volumen
af vand, fordi der afsøges i en bred
bane – i forskellige afstande og
dybder under båden.

DØRGEFISKERIET efter gedder er
slet ikke så svært at komme i gang
med, som man skulle tro, når man
ser en toptunet båd med 10 stæn-
ger og alskins top moderne båd-
udstyr. Meget mindre kan nemlig
sagtens gøre det.
På mange danske søer er det

slet ikke tilladt at søsætte sin egen
båd. Til gengæld er det ofte let at
melde sig ind i en forening, der
har bådfaciliteter til udlån for
medlemmerne – og dette gør det
blot endnu nemmere som begyn-
der at komme i gang. Alt hvad du
behøver for at få startet er i reali-
teten derfor blot en håndfuld
stangholdere, stænger og så selv-
følgelig endegrejet – fx woblere
eller softbaits.

DEN HELT SIMPLE – version rug-
brødsmotor og 3-5 stænger, fun-
gerer aldeles udmærket. Er du til
den nemme vinkel og hurtige
smutture, hvor du ikke gider at

slæbe påmassevis af grej, elmotor
og tunge batterier – eller skal du
fiske fra en båd, hvor det ikke er
muligt at transportere meget grej
på grund af en lang og besværlig
adgangsvej til søen til fods. Ja – så
er dette en perfekt løsning, der
oven i købet giver motion.
Grejet fylder ikke mere end, at

man kan bære det på en enkelt
gåtur til søen uden brug af sække-
vogn eller trolley – og hvis stæn-
gerne er rigget op hjemmefra, kan
du være i gang med fiskeriet efter
få minutter. Alt hvad du skal gøre
er at sætte dine stangholdere på –
folde stængerne ud, sætte ende-
grejet på – og så ellers bare
komme derudaf.

STANGHOLDERNE kan være af
mange forskellige typer. De to
mest brugte er Scotty typen, hvor
stangholderen stikkes ned i et
montagehul på et beslag, der sid-
der fastmonteret på selve bådens

Når du fisker på de større
søer og brakvands-
områder, skal der
afsøges meget vand for
at finde fiskene. Her får
du en introduktion til
fiskeriet, der – hvis du
spiller dine kort rigtigt,
kan være uhyggelig
effektivt.
Af Jens Bursell

DØRG FOR
� GEDDER PÅ KUNSTAGN:

Westins Jätte her i den super-
effektive »geddefarve« er en

fantastisk wobler til både gedde-
dørg og kastefiskeri. Den fås i

mange størrelser og – kører fint
helt ned til 1,5 km/t.

Farven Bisquit fungerer
uovertruffent – især når vandet

er uklart.
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ræling. De fungerer fint, men den
største fleksibilitet, hvis man fx fi-
sker fra forskellige forenings eller
udlejningsbåde, er stangholdere,
der kan monteres med en »clamp«
på alle typer af rælinger. Et godt
eksempel er de hæderkronede
Down East’ere, som kan med de-
res skruegrab påskrues de fleste ty-
per af rælinger og tofter. På grund
af de fleksible justeringsmulig-
heder, kan man få stangen til at
sidde i en næsten hvilken somhelst
vinkel, man måtte ønske.
Ekkolod/plotter er selvfølgelig

en stor fordel, men fisker du fx pe-
lagisk på en sø, som du kender
godt i forvejen – og har du kun
kort tid til rådighed, kan man sag-
tens lade den tunge marineelek-
tronik blive hjemme, da det i
mange tilfælde alligevel blot er et
spørgsmål om at få afsøgt mest
muligt vand hurtigst muligt for at
finde fiskene. Medbring evt. en
lille let håndholdt GPS, så du kan
finde tilbage til evt hotspots.

GREJET TIL DØRGEFISKERI be-
høver ikke at være dyrt – hvilket
også er rart, hvis man fx fisker 5-6
stænger eller mere. Til alminde-
ligt dørg med store kunstagn efter
gedder, vil en god standardudrust-
ning være stænger på 8-9 fod og
en kastevægt på 80-180 gram til
paravanestængerne og 50-150
gram på de stænger, der fisker
uden paravaner tæt på båden.
Baghåndtaget skal helst være

kort. Det giver god fightkomfort,
fordi tygdepunktet kommer tæt-
tere på kroppen, og giver desuden
mere plads i båden, fordi bag-
håndtaget ikke rager så langt ind
båden. Som hjul kan hvad som
helst bruges – personligt bruger

jeg multihjul i 6-6500 størrelsen.
Hjul med linetæller kan være en
fordel, hvis man vil have perfekt
styr på, hvor meget line man har
ude, hvilket kan være en fordel for
at kunne reproducere de rigtige fi-
skedybder, når man har haft hug
på bestemte typer af agn.

OPRIGNINGEN kan variere. Per-
sonligt bruger jeg 0,30-0,35 mm
hvid fletline som fx Fireline Ex-

ceed, som hovedline. Hvid er
mindre synlig for fisken og mere
synlig for en selv – end mørke li-
ner, når man eksempelvis fisker
pelagisk. Den relativt kraftige line
giver en god buffer mod den sli-
tage og de knubs, linen let får un-
der bådfiskeri.
Fletlinen sammenføjer jeg med

en 12-15 meter lang up-trace af
0,40-0,45mm fluorocarbon, for at
perfektionere præsentationen vi-
suelt. Sammenføjningen sker med
en dobbelt grinner med fem tørn
afsluttet med en dråbe sekundlim,
men en gulerodsknude kan også
bruges. Se sidstnævnte knude i ar-
tiklen »Baghjul til pirkefiskeriet«
på www.fiskogfri.dk. Sørg for at
knuden er så slank som muligt, så
den kan glide gennem øjer og
linefører på hjulet.

UP-TRACE OG FORFANG sammen-
føjer jeg enten med en 3-4 mm
rig-ring eller en fluorocarbonsvir-
vel, som fx Invisa-swivel i 25 ki-

los udgaven. Husk at placere en
større perle over sammenføjnin-
gen, så paravaneflåddet ikke gli-
der helt ned til fisken under
fighten. For det første kan det
gøre gedden ekstra sur under fig-
hten, men den kan også være i ve-
jen under selve landingen. Forde-
len af førstnævnte er, at den kan
bruges med fx 1 mm fluorocar-
bon, mens sidstnævnte, der er
mere usynlig, maksimalt kan bru-
ges med 0,9 mm fluorocarbon pga
hullets tykkelse.
Til at starte med laver jeg for-

fangets længde på cirka en meter,
så det passer med afstanden fra
topøjet og ned til nederste løbe-
ring på topdelen. Forfanget skal
ikke være længere end denne
længde, da det vil gøre det svære

BEGYNDERE

Dørgefiskeriet er også effektivt
om sommeren, hvor man roligt
kan gå op i hastigheder på 3-4

km/t eller mere – fiskene skal nok
svømme agnen op.

De gode gamle Down Eastere
fejler ikke og kan monteres på de
fleste bådrælinger.

�
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at folde stangen sammen færdigt
rigget: Når stængerne foldes sam-
men sættes blinklåsen for enden
af forfanget i nederste øje på top-
delen, som foldes tilbage langs
bunddelen, så topøjet ligger 1-2
cm over bundduppen. Hold de to
stangdele sammen i top og bund
enten med elastikker eller et vel-
crobånd – også kaldet »rodband«.
På denne måde kan man let holde
styr på stængerne, når de trans-
porteres til og fra vandet.
0,9-1,0 mm fluorocarbon plejer

ved dørgefiskeri i vintermåne-
derne at være rigeligt til at sikre
mod bite-offs, men især i som-
mermånederne kan man på de
mindre til mellemstore agn kom-
me ud for, at gedden cutter linen
på grund af sine mere aggressive
hug. Selvom fluorocarbon i flere
tilfælde kan give flere hug – især i
klart vand – så er det altså værd at
overvære den traditionelle wire,
når vi snakker sommerfiskeri og
især mindre-mellemstore agn.
Udover alt dette – er der selv-

følgelig en del udstyr, der kan
være med til at effektivisere fiske-
riet yderligere – men som også gi-
ver mere at slæbe på og længere
oprigningstid. At fiske på denne
måde er helt klart mere effektivt,
når du har lidt mere tid til rådig-
hed – og fisker fra en båd, hvor du
kan køre bilen helt ned til båd-
pladsen. Med god adgangsvej til
båden og en sækkevogn – eller
mulighed for at køre helt ned til
båden, er det kun fantasien, der
sætter grænser for, hvor meget
man kan udstyre sin båd med for
at opgradere.

HÆKMONTEREDE MOTORER. Hvis
vi starter med fremdriften, bliver
det en del nemmere, hvis man er
motoriseret. I rimeligt godt vejr,
er man allerede et skridt videre på
vejen mod højere effektivitet med
en hækmonteret elmotor, hvis
man skal være mest muligt lydløs
– eller en hækmonteret benzinmo-
tor, hvis man fx på større søer har
brug for lidt mere power for at
kunne sejle op mod kraftig vind.
Til normalt søfiskeri med fore-
ningsbåde vil der på de fleste
vande være begrænsninger på
hvor stor motor, man må benytte,

så der vil ofte være tale om en 45-
55 lbs thrust elmotor eller en 2-6
hk benzinmotor.

EKKOLOD OG PLOTTER kommer
man ikke udenom, hvis man vil
maksimere chancen for gode re-
sultater på fisketuren. Selvom
store pelagiske fisk ofte hugger ud
af det blå uden nogen forvarsel
om store fisk på loddet, så er det
tit i områder med byttefisk, at man
skal finde gedderne. Det, at kunne

�

DØRG FOR BEGYNDERE

Jens Bursell med en fin
dørgefisk, der faldt for Westins

Jätte 23 centimeter i den
orange/brune killer farve

»Bisquit«.

Læg eller kast agnen ud på rette
afstand, sæt blinklåsen på linen
og monter paravanens klemme i
fremdriftsretningen. Man man
med fordel bruge en snaplock til
montering på linen, så den er
nemmere at hægte af og på. Den
viste Ghost-paravane er elegant
– og giver et virkelig godt træk ud
til siden.
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spotte enkeltstående store fisk på
loddet, er ikke blot nyttigt for at
kunne fiske på specifikke fisk,
men giver også helt generelt en
god indikation af, hvilke dybder
de større fisk helt generelt står på
under de givne forhold. En fisk
kommer sjældent alene – og plot-
ter samt GPS funktionerne er der-
for uvurderlige, hvis man skal
finde tilbage til spottede fisk, giv-
tige spots eller følge et tidligere
plotterspor for at gentage den
samme rute ned over fiskene.

FRONTMONTERET EL-MOTOR. Vil
du opgradere effektiviteten af dit
geddedørg maksimalt, er det
svært at komme uden om at an-
skaffe sig en frontmonteret el-mo-
tor. Især når man fisker alene, gi-
ver den helt fantastiske mulighe-
der for at styre fiskeriet perfekt og
aldeles ustresset – selv med en hel
del stænger ude.

Når man fisker alene, skal der
meget lidt til, før linerne går i
kludder, hvis man fisker med
hækmonteret motor. Under selve
fiskeriet kan det sagtens lade sig
gøre med lidt øvelse, men det
kræver mere koncentration at
undgå kludder – hvilket går fra
den kreativitet man kunne have
brugt på at tænke proaktivt og
skifte agn, fiskedyber og -af-
stande løbende under fiskeriet, så
man maksimerer chancen for
hug. Især i den fase, hvor stæn-
gerne sættes, er det en stor let-
telse blot at sætte autopiloten på,
så man ikke både skal koncen-
trere sig om at montere agn, sætte
paravaner og få taklerne ordent-
ligt ud – samtidig med, at man
skal styre båden, så linerne går
perfekt.
En anden situation, der let kan

gå i fisk, hvis man fisker med
hækmonteret motor, er når man i
en god vind får en eller flere større
fisk på samtidig. Med den hæk-
monterede motor, skal man blot
slippe koncentrationen og motor-
styret et øjeblik, før man risikerer,
at båden roterer så meget, at liner-
ne filtrer op eller kommer i moto-
rens skrue.

Det problem har man slet ikke
med den frontmonterede motor –
dels fordi den er i fronten af båden
– langt væk fra linerne – og dels
fordi man oftest sejler med auto-
piloten slået til. Når hugget falder,
kan man derfor i ro og mag tage
stangen og fighte fisken: Kursen
holder sig selv, og det eneste man
skal gøre er at nedjustere farten,
så de øvrige liner holdes så
strakte, at de ikke filtrer ind i hin-
anden. Det, at de alle de fiskende
liner holder deres baner og rette
afstande, mens man har fisk på,
gør det også lettere at fighte fi-
sken og styre den uden om de an-
dre liner i vandet – uden at fisken

�

filtrer ind i de andre liner. Og – så
har man jo også chancen for et ek-
stra hug...

AUTOPILOTEN er under dørgefi-
skeri med kunstagn uden sam-
menligning den vigtigste funktion
på den frontmonterede el-motor.
Nogle af de bedste frontmonte-
rede fra fx Minn Kota har også
cruise control. Med den kan man
indstille en fast fart, hvorved mo-
toren selv kompenserer for afdrift
og vind, så den samme »speed
over ground« fastholdes. Funktio-
nen er fin nok i nogle sammen-
hænge, men helt generelt giver

Softbaits som fx denne Alien Eel
er også en fantastisk agn til
dørgefiskeri. Denne farve er især
god i klart vejr.

Med et par paravaner ude til
siderne fås en ordentlig

spredning på agnene, hvorved
man afdækker så meget vand som

muligt.

“DØRGEFISKERI
EGNER SIG
PERFEKT TIL AT
HAVE BØRNENE
MED – HVIS DER
SKAL VÆRE GOD
CHANCE FOR EN
GROV GEDDE”.
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det et mere kreativt og effektivt fi-
skeri blot at justere farten manu-
elt. På denne måde fisker man let-
tere mere aktivt, med varierede
hastigheder – fx med et kraftigt

fartboost eller markant stop af og
til. Har du en gedde, der følger ef-
ter agnen uden at hugge, er det
ofte dette, der skal til for at udløse
hugget. Et kraftigt sving kan også
give samme effekt, da kunstagnen

Spotlock-funktionen, hvor
kombinationen af GPS og front-
monteret el-motor fungerer som
et elektronisk anker, der fasthol-
der positionen med kompensa-
tion for vind og strøm – er en ge-
nial funktion, når der fiskes verti-
kalt, med levende agn eller til
kastefiskeri. Men i forbindelse
med dørgefiskeri er den dog
knapt så aktuel, idet man ved hug
får brug for at fortsætte kursen,
for at undgå filter i de øvrige li-
ner.
Kort opsummeret – selvom

man sagtens kan dørgefiske uden
– så vil du opleve så stor en opgra-
dering af dit fiskeri med front-
monteret, at du vil anvende den
ved enhver mulighed, hvor det er
praktisk muligt at slippe af sted
med det.

�

ENDNU MERE EFFEKTIVT
Fiskes der på større vande, hvor
man selv kan sætte sin båd i vandet
– giver det mulighed for at ud-
bygge arsenalet af effektive trol-
lingredskaber yderligere med fx
downriggere og større planer-
boards. Læs mere om dette i de
mange trollingartikler på
www.fiskogfri.dk

på yderkurven herved accelereres
– og omvendt med de stænger, der
sidder på modsatte side af båden.
Fisker du fx med vinden og har
problemer med at få sejlet lang-
somt nok, kan du bremse farten
ved at kaste et drivanker.

Med en frontmonteret elmotor
som denne Minn Kota Riptide
80 ST opnår du den ultimative
kontrol over båden under dørge-
fiskeri. 80 lbs trust modellen her
har power nok til selv ret hård
vind – og med de to seriefor-
bundne 12 V batterier har den
lang batterilevetid – selv ved ret
hård og langvarig belastning.

Med en fluorocarbonsvirvel som
denne Invisa-swivel kan du lave

en visuelt meget elegant sammen-
føjning mellem forfang og

up-trace.

DØRG FOR BEGYNDERE

En god dag med dørgefiskeri på
de støre søer, er ren afslapning,
når man har en motor til at gøre

det hårde arbejde.

“BÅDE FISKE-
KOMFORT OG
EFFEKTIVITET VIL
TAGE ET KVANTE-
SPRING OP, HVIS
DU OPGRADERER
TIL FRONT-
MONTERET
EL-MOTOR”.


