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■ VERTICAL JIGGING:

BALLS O
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JIGGING MED DØD AGN agn kan
være mindst lige så effektivt som
de forskellige andre varianter af
vertical jigging, hvor der anven-
des jigs og softbaits. En af de mest
effektive optaklinger er Fire Ball-
rigget, der oprindeligt blev opfun-
det til fiskeri efter walleye – ame-
rikanernes svar på vores egen
sandart.

– FIRE BALL TEKNIKKEN er en af de
mest populære metoder til verti-
kalt fiskeri med død agn, fortæller
hollænderen Willem Stolk, der i
snart femten år har været en af
spydspidserne i europæisk jig-
fiskeri (Fisk & Fri nr. 10/2006). –
Metoden fungerer glimrende hele
året, men især i situationer, hvor
fiskene er sky, og fiskeriet kører
langsomt, kan vertical jigging
med død agn være alle andre me-
toder overlegen – inklusiv fiske-
riet med levende agn. fortsætter
Willem.

– I praksis gør mange vertical
jiggers det, at de fisker to stænger
samtidigt, forklarer han. – Den

ene stang fiskes aktivt – typisk
med softbaits og jigs som ud-
gangspunkt, mens den anden
stang fisker placeret i en stanghol-
der. Begynder huggene at falde på
den døde agn, har vi ofte stor suc-
ces med at skifte til død agn på
begge stænger – eller død agn på
den aktive og gummijig på stan-
gen, der sidder i stangholderen.
Eftersom en af de vigtige pointer
ved vertical jigging er de meget
beherskede bevægelser, vil alene
bådens vuggen i bølgerne ofte
være mere end rigeligt til at få fi-
skene til at hugge på den passivt
fiskede stang. 

Når taklet droppes mod bun-
den, er det en fordel at bremse det
en anelse med fingeren på spolen,
så krogene på taklet ikke hægter
op på hovedlinen.

– DE BEDSTE AGN kan variere,
pointerer Willem. – Til sandart og
aborrer bruger jeg normalt 15-20
centimeters skaller. Til geddefi-
skeriet kan også småbrasen op til
cirka 25 centimeter samt aborrer
op til 20 centimeter være virkelig
gode. Blandt saltvandsagnfiskene

Død agn er pr. tradition
noget mange danskere
forbinder med
stationært fiskeri og
gamle mosegedder.
Men – fisket på den
rette måde er vertikalt
jigfiskeri med små døde
skaller en supereffektiv
metode til både gedde,
aborre og sandart, lyder
det fra jigeksperten
Willem Stolk. 
Af Jens Bursell

Willem har rå mængder af 
storsandart på samvittigheden.
Denne, som er hans tredjestørste
var lige over 10 kilo – hans 
næststørste på 12 kilo kunne du
se i Fisk & Fri nr. 10/2006.

Fireball teknikken går ud på, at
agnfisken kroges gennem både

under- og overlæben med krogen
på den farvede Fireball.

Løst hængslet i Fireball’en
monteres et lille stykke wire med
en trekrog. Men – for at give den
optimale krogning er det vigtigt,

at den bagerste krog let rives fri i
modhugget – derfor er der i

trekrogen monteret en mindre
enkeltkrog, hvis eneste formål

er at fæstne trekrogen løst til
skallen, så trekrogen er

frit eksponeret.
Fire Balls kan f.eks. købes via

www.fishing4u.nl

Vertical jigging kan bedrives på
mange forskellige måder, hvoraf
Fire Ball teknikken er den mest
anvendte til fiskeri med død agn.
Her er Willem Stolk i aktion på
Skanderborgsøerne, hvor han 
fisker et par uger hver eneste år.
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er især brisling og sild gode. Bris-
ling og småsild er oplagte til sand-
art, mens de lidt større sild er per-
fekte til gedderne.

I starten fiskede jeg med to tre-
kroge på taklet, men fandt snart
ud af, at krogningsraten var no-
genlunde lige så god med kun én
trekrog. Fordelen ved det er selv-
følgelig, at det er lettere og hurti-
gere at afkroge fisken. Og den tid
man sparer på at afkroge fisk, kan
man bruge på at fiske...

– OVER REN HÅRD BUND uden
grøde og store sten – f.eks. sand-,
ler- eller grusbund, er min fore-
trukne metode helt klart at sænke
Fire Ball-taklet ned, så det lige ak-
kurat strejfer bunden. Herefter af-
søges bunden, som beskrevet i
Fisk & Fri nr. 10/2006, mens tak-
let bumper hen over bunden, så
sand og sediment hvirvles lok-
kende op. Til denne metoder fore-
trækker jeg normalt 21 grams jig-
hoveder. På dage der lugter af suc-
ces med død agn, fisker jeg ofte
den håndholdte Fire Ball-stang en

lille smule højere i vandet for at
afsøge flere dybder. Normalt er
20-30 centimeter over bunden et
godt udgangspunkt. Ved at fiske
den ene slæbende over bunden og
den anden en anelse over, helgar-
derer man sig bedst for at ramme
den optimale præsentation for
dagen og vandet.

– PELAGISK FISKERI kan også give
godt. Selvom fiskeri ved bunden
ofte er det sikreste udgangspunkt,
kan der være perioder, hvor fi-
skene står i midtvandet – på store,
dybe søer typisk omkring spring-
laget. Også her kan Fire-Ball tek-
nikken være helt suveræn. Vi har
tit været ude for at spotte større

Med et set-up som dette kan 
vertical jigging dyrkes med to
stænger samtidigt – uden at miste
kontrol over situationen.

Willem med en flot 12 kilo+ gedde der steg op fra 22 meters dybde for
at nappe en skalle fisket på Fire Ball rig i 8 meters dybde. Agnen var en
lille 20 centimeter lang brasen. 

På de nyeste vertical jigging
stænger fra Shimano i 

Speedmaster serien, giver en
fordybning i fronthåndtaget

direkte fingerkontakt til klingen,
hvilket letter registreringen af

følsomme hug.

BALLS OF FIRE

FIRE BALL ELLER
DRACHKOWITCH
Umiddelbart minder Fire Ball tak-
let lidt om Drackovitch-rigget,
men fungerer helt anderledes.
Førstnævnte er primært designet
til vertikalt fiskeri og tåler ikke at
blive kastet på samme måde som
sidstnævnte, der kræver en meget
aktiv fiske- og afsøgningsteknik
for at virke optimalt. Det er især i
forbindelse med sommerfiskeriet,
at Drachkovitch-rigget har en for-
del frem for Fire Ball teknikken. 

FIRE BALL ELLER
DRACHKOWITCH

➛

fisk 8-15 meter under agnfisken,
hvorefter vi med hjertet helt oppe
i halsen har iagttaget ekkoloddet
og fulgt fisken stige helt op til
agnen, indtil et massivet ryk i
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stangen på et splitsekund hiver os
ud af vores skærmhypnose. 

STÆNGERNE TIL FIRE BALL-fiskeri
er i princippet identiske med de
stænger, der bruges til vertical

Willem Stolk med en fantastisk 
14 kilos sandart taget på en 
20 centimeter lang skalle fisket
på Fire Ball-rigget.

Ved forskellige former for 
vertical jigging er det essentielt
at have 100% føling med 
fiskedybden. Seneste skrig inden
for liner er derfor fletliner med 
farvede markeringer, der 
markerer dybden i 1, 5 og 10 
meter intervaller. Denne 
japanske line fra Shimano 
forventes at være på det 
europæiske marked om 1-2 år.

??????????

En af de danskere der har prøvet
kræfter med Fire Ball teknikken er
Mads Grosell: – Teknikken er su-
per effektiv, men kræver som en-
hver anden form for vertical jig-
ging, at du har fuld kontrol over
båden, så du kan fiske agnen lige
foran snuden på fisken. Teknikken
har masser af potentiale til de dan-
ske søers rovfisk, så det er bare
med at komme ud og øve sig.

FIRE BALL TIL DANMARK

jigging – nemlig lette, hurtige og
følsomme stænger på 180-240
centimeter med en kastevægt op

til 30 gram. Den stang, som fiskes
passivt i stangholderen, bør være
lidt længere end den håndholdte
stang, hvorved man får bedre
spredning på agnene – og dermed
mindre kludder samt bedre afsøg-
ning. Til de største agn og de lidt
større gedder anvendes tilsva-
rende stænger, men med en kaste-
vægt på 50-80 gram.

– MIN BEDSTE DAG med Fire Ball-
rigget vil jeg aldrig glemme, slutter
Willem. – Fiskeriet foregik på en
mindre sø og fiskeriet var ekstremt
svært. Vandtemperaturen var nede
på 3-4 grader. Normalt vertikalt fi-
skeri med jigs og softbaits gav ab-
solut intet. Min kammerat var lige
ved at give op, men jeg havde den
der helt specielle følelse af, at der
snart ville ske noget spændende.
Normalt står fiskene dybt, når van-
det er så koldt, men helt inde over 4
meter vand kom det længe ventede
hug endelig. Og hvilket hug –
sandarten vejede en smule over 14
kilo! Dagen gav yderligere to fisk,
hvoraf den næststørste på 10,6 kilo
faldt for min vens Fire Ball rig. Så
kan det nok være han kom op på
dupperne igen. 

Til fiskeri med Fire Ball-rigs 
benytter Willem sit Shimano
2500Mg BBX. Fordelen ved dette
hjul er den specielle tangent, 
der gør det let at øge agnfiskens 
fiskedybde i takt med, at man
f.eks. affisker gradvist dybere
vand. Ved at frikoble tangenten
slås bakspærren fra, så agnen
igen synker ned og får kontakt
med bunden – på strakt line og
uden det kludder, der kan opstå
ved at foretage samme manøvre
ved at slå bøjlen over på normal
vis. Herefter hæves agnen til den
ønskede fiskedybde over bunden.


