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Med et helikopter-rig mister du færre fisk – samt 
skader fiskene mindre. Her får du opskriften på 
en ny variant af helikopter-rigget, der er meget 
lettere at binde samt gør det muligt at skifte rig-
get fra den ene spinner til den anden, så du ikke 
behøver at binde nær så mange takler.
Af Jens Bursell

n LAKS OG ØRRED PÅ SPINNER:

HELIKOPTER-
RIGS PÅ DEN 
NEMME MÅDE

En smuk dansk laks 
taget på kondomspinner 

fisket på helikopter-rig
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MINDRE KROGE fra str. 10-12 og 
nedefter kan – i modsætning til 
de større kroge, der anvendes 
normalt - få fæste alle steder i 
laksefiskenes mund. Men for at 
kunne udnytte deres suveræne 
krogningspotentiale fuldt ud kræ-
ver det, at de monteres anderledes 
end normalt - nemlig asymme-
trisk i forhold til agnens læng-
deakse – samt på en måde, der 
eliminerer eller som et minimum 
nedsætter brækstangseffekten. 

Den letteste måde at opnå denne 
effekt på sin spinner – uden at 
skulle modificere selve spinneren 
– er at montere den med et heli-
kopter-rig.

MERE SKÅNSOMT. Normale spin-
nere tilføjer store krogsår – dels 
fordi kroge og modhager er store 
og dels fordi brækstangseffek-
ten kan øge krogsårets størrelse. 
Forskning indenfor genudsætning 
viser, at dybe krogninger er det 
mest problematiske – og at man 
ved fx dybe krogninger opnår en 
højere overlevelse ved at klippe 
krogen af end ved at forsøge at 
operere den ud. Og – vil man gøre 
dette, er det vigtigt, at krogen er 
monteret i en stump line eller 
forfang, for de fleste vil forsøge 
at redde deres yndlingsspinner på 
bekostning af fisken. Netop dette 
er muligt med en spinner fisket 
med et helikopter-rig.

Metoder som disse, der mini- 
merer krogsårene og letter 
afkrogningen, er da også det, der 
siden foråret 2016 har været an-
befalet som ”best practice” i an-
befalingerne for skånsomt fiskeri 
af DTU Aqua, der forvalter 
de danske fiskebestande. Læs 
mere her: http://www.fiskepleje.
dk/vandloeb/fiskeriregulering/
genudsaette_fisk

Helikopter-rigget Helikopterrigget 
kræver ingen modifikation af 
spinneren, og er derfor det nem-
meste at gå i gang med. Alt hvad 
du skal gøre er at klippe den store 
originalkrog af – og så ellers 
montere helikopter-rigget direk-
te på spinnerens bærende wire. 
Metoden giver markant højere 
landingsrate, mindre krogsår, kor-
tere afkrognings- 
tid samt 

mulighed for afklipning af krog. 
Men – til afkrogning 100 % un-
der vand er gennemløbsspinneren 
bedre, da spinneren kan glide op 
ad linen, hvilket er en betingelse 
for at få en disgorger til at virker 
optimalt ved afkrogning 100 % 
under vand. Originalversionen 
af helikopterrigget, der bindes 
direkte på spinneren tager kun 
2 minutter at lave – og den kan 
du se på http://bursell.dk/articles/
fishing/freshwater/salmonids/
show/202.
Endnu lettere og mere fleksibelt 
er det dog at lave mit nyeste clip-
on helikopter-rig, som du får 
opskriften på her. Fordelen ved 
dette er dels, at det – i modsæt-
ning til det originale rig - kan an-
vendes på alle typer af spinnere. 
Originaltaklet kan således ikke 

anvendes på 
den super ef-
fektive Caviar 
spinner fra Sav-
age Gear, fordi den 
skarpe kant fra afklip-
ningen af den bærende 
wire over spinnerkroppen 
ligger på en måde, så den 
kan komme til at skade rig-
get under fight. Dette er ikke 
noget problem med clip-on he-
likopter-rigget, da det er metal-
hægten, der tager et eventuelt 
slid over den skarpe kant fra den 
afklippede wire.

Rent lavpraktisk er den helt store 
fordel ved clip-on helikopter-rig-
get, at du på sekunder kan skifte 
rigget fra den ene spinner til den 
anden.

Her kan du se de dele, der skal bruges til et 
clip-on helikopter-rig. De viste kroge er ekstra 

kraftige kroge med 2X wire til laksene.

Hvor lang skal tafsen være?
Fisker du efter større bæk-
ørreder samt havørred med 
fx Mepps 3-4 skal centrum af 
krogens øje hænge 1,5 cm fra 
enden af bundøjet på spinner-
kroppen. Til mindre bækørred 
på 30-40 cm og fx Mepps str 
1-2 giver en afstand på 1 cm 
en lidt bedre landingsrate. 
Til Mepps 5 og laks er 2 cm 
passende. På kondomspinnere 
til laksefiskeri skal tafsen være 
lige præcis så lang, at krogen 
lige akkurat ikke kan få fat 
i V´et, hvor kondomhalen 
splitter.

 ➛

Her kan du se det færdige clip-on helikop-
ter-takel, der så let som ingenting kan skiftes 

rundt på forskellige spinnere, så du ikke 
behøver at binde så mange takler. Du kan se 

hvordan rapalaknuden bindes lettest og bedst 
på videoen her: https://vimeo.com/161036144
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1)  Klip krogen af 
     spinneren.

3)  Knuden skal sidde, 
 så samlingen af fas-
 snap´ens øje sidder 
 opad og modsat 
 knuden. Det er opti-
 malt at binde 
 knuden, så den af-
 klippede tamp stik-
 ker ind mod snap´en.

5)  Når Bent Hook 
 Alignerens sidder som 
 vist, fås den perfekte 
 vinkel på tafsen. 

2)  Klip et 20 cm stykke 
	 0,45-0,50	fluorocarbon	
 og bind det til øjet på 
 en kraftig Fas-Snap 
 hægte str. XL med fx 
 en fem tørns blodknude. 
 Det er vigtigt, at det er 
 en hægte af ekstra 
 kraftig 2X wire som 
 denne. 

4) Tag et vinklet silikone-
 rør som fx denne Radical 
 Bent Hook Aligner og 
 kør op på tafsen samt 
 helt op over hægten 
 som vist. 

6)  Klik hægten på spinne-
 rens gennemgående 
 wire, så både den og 
 bladet kan rotere frit.

8) Ved at montere en stærk 2-3 mm rig-ring og en spring-ring i enden af tafsen
  kan du let og hurtigt skifte krogen på dit helikopter-rig. Til havørred er en  

 brudstyrke på 4,5-7 kilo ok, men til laks og grov havørred i åen bør brud-
	 styrken	være	9-10	kilo	.	Normal	X-wire	er	fin	til	havørred,	men	til	laks	an-
 vendes ekstra kraftig 2X wire.   

7)  Læg tafsen parallelt langs 
 spinner kroppen og lav 
 starten på en rapalaknude 
 cirka 0,5-0,7 cm fra spinner-
 kroppens bund. Monter 
 krogen – sørg for at øjet 
 bliver lille – og lav 3-4 tørn 
 på rapalaknuden. Stram 
 den op, så øjet på knuden er 
 nogenlunde samme størrelse   
 som øjet på krogen. Brug 
 kroge med normal X-wire til 
 mindre-mellemstore ørred 
 og kroge med ekstra kraftig 
 2X wire til storørred 

CONFUSING 
RATINGS?

SAME LINE, DIFFERENT LABELS AND INFO IN DIFFERENT MARKETS

CLASSIC US RATINGS
• Traditional US labeling system
 - No reference to actual strength
• Actual diameter inch/mm

EUROPEAN  
STYLE RATINGS  
• Actual diameter mm
• Actual linear breaking  
 strength kg/lb

SUFIX RATING SYSTEM
Sufix Rating System combines both rating styles  

on the same label

ALWAYS USE THE BEST LINE

Actual diameter mm

Actual linear breaking strength kg Line length in meters and yards. 

GO/PE Japanese style rating 

Traditional US rating 


