■ GEDDE OG HAVØRRED:

MAGNET-RIG
Når der fiskes på ekstremt lavt vand, grøden står
højt, eller når agnen slæber over bunden, kan det
være en fordel at montere krogene på ryggen af
wobler eller softbait. Her får du opskriften på,
hvordan det kan gøres med simpelt release-takel –
magnet-rigget, der som bonus giver et bedre kroghold
end traditionelle woblere.
Tekst og foto: Jens Bursell

FORDELEN ved at montere kro-

gene på oversiden af agnen er indlysende. Da linen under indspinning som udgangspunkt altid vil
være over fx grøde eller drivende
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ålegræs vil det normalt blive presset langs undersiden af linen og
ind under agnen. Derfor får man
færre problemer med grøde, hvis
krogene er monteret på oversiden

af agnen. På denne måde nedsættes mængden af grødeophægtninger uden at gå nævneværdigt på
kompromis med eksponeringen af
krogspidserne, som det er tilfældet med mange traditionelle antigrøde foranstaltninger, som fx nylon-loops og wire, der maskerer
krogspidsen under fiskeriet.
Er der mange sten eller klipper,
hvor man fisker, betyder en placering af krogene på oversiden desuden, at krogspidserne ikke nær
så let bliver uskarpe, fordi de støder mod sten. Ydermere kan man
bedre tillade sig at lave lange

spinstop, hvor agnen daler helt
ned og lægger sig på bunden –
uden at risikere at miste agnen eller få krogene maskeret af snask
fra bunden.
Optimal eksponering af den
forreste krog er vigtig. Gedderne
hugger nemlig ofte efter agnens
hoved, fordi de normalt sluger
byttet med hovedet først. På woblere vil det være sådan, at jo større
og mere lodret woblerens ske er,
desto større er risikoen for, at rovfisken bider sammen om skeen i
stedet for at blive kroget af den
forreste krog, som ligger i »læ« af

For at forøge holdekraften
på den bagerste »ankerkrog«
kan det anbefales
at lime et anker af metalplade
på undersiden af krogen
med epoxylim.
Det tager et minut at lave
pladen, der klippes ud
af en tynd jernplade
med en pladesaks.
Buk enden ved at spænde
den fast i en skruestik
og pres pladen ned til vinkelret.
Fil kanterne med metal-sandpapir, så den ikke har
skarpe kanter.
Ankeret er især vigtigt,
når der anvendes asymetriske
trekroge, som her på
VMC Scorpic,
der er perfekt til formålet.
Inden påliming slibes lakken
med et lille stykke sandpapir.

GG
GET
skeen. I dette tilfælde vil frontkrogen kroge bedre, hvis den sidder
på nakken i stedet for på brystet.
Denne fine gedde huggede en
Westins Jätte Shallow Runner
fisket på at top-monteret magnetrig. Wobleren blev fisket langsomt over kun 25 centimeter vand
i en lille vig med vandplanter på
bunden – noget der ville have
været umuligt uden et magnetrig. Læs mere om release-takler
på www.fiskogfri.dk samt
www.bursell.dk

Magnet-rigs kan både fiskes
på oversiden –
og undersiden af agnen.
Til tailbaits som denne
Zalt Zam Z Tail
fungerer det perfekt på
undersiden, fordi det med denne
optakling er muligt
at forlænge taklet med
en stiv titaniums stinger
helt ud til halespidsen.
Som det ses er magnet-rigget
blot en variant over
release-taklet.

kræver dog en speciel montering
for at få krogspidsen eksponeret
optimalt. Mit bedste bud på en
metode til top-montering af krogene, er at fastholde krogene i den
rigtige position med en eller flere
magneter. Og – for at få det bedst
mulige kroghold efter fisken er
kroget, er det oplagt at montere
krogene på et release-takel, som
har den fordel, at man eliminerer
slyng- og brækstangseffekt selv
på store woblere (læs mere om
hvordan release-takler fungerer
på www.fiskogfri.dk).
TOP-MONTERING

AF

KROGENE

ULEMPEN ved at montere krogene

på oversiden af agnen er, at både
gedder og havørred er lidt sværere
at kroge i oversiden end i undersiden af munden. Over- og underkæbe er nogenlunde lige hårde, så
årsagen er, at det er sværere for
krogene at få et dybt og godt kroghold i den hårde gane end det er af
få fat i den relativt bløde, men seje
tunge. Men – fordi der fiskes med
release-takel, kan der kompenseres for det ved at bruge mindre og
tyndere kroge.

TIL GEDDERFISKERI har top-montering af krogene altså sin force til
lavt vand under en meters dybde,
højtstående grøde og fiskeri hvor
agnen er helt nede at kysse bunden. Eller sagt på en anden måde –
situationer, hvor gedden kan forventes at angribe fra nogenlunde
samme niveau som wobleren fisker i.
Fiskes derimod relativt højt på
dybder over 1-2 meter eller decideret pelagisk, hvor man oftere
kommer ud for, at agnen angribes
nedefra, giver top-montering af
krogene flere ulemper end fordele, fordi man risikerer, at fisken
ikke får ordentligt fat om krogene,
når den kommer nedefra. Til all- ➛
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➛ roundfiskeri vil man derfor opnå

en bedre krogning ved at montere
krogene langs bunden af agnen. I
disse situationer, er det min erfaring, at de release-takler til hhv
gedde og havørredfiskeri, der er
beskrevet i Fisk & Fri 1/2009 og
4/2010, hvor krogtaklet hænger
løst under agnen, giver en bedre
krogning end et magnet-rig, selv
hvis man fisker magnet-rigget under agnen. Det skyldes, at den bagerste krog er bedre eksponeret
løst dinglende, end når den sidder
helt tæt til wobleren. Det er dog
min erfaring at bundmonterde
magnet-rigs giver en noget bedre
landingsrate end normale hardbaits.
Fisket over større dybde giver
et top-monteret magnet-rig nogenlunde samme landingsrate
som normale hardbaits: De kroger
dårligere, men giver til gengæld et
bedre kroghold, når først fisken er
kroget, hvilket omtrentligt opvejer hinanden.
På woblere, der har en stor og
stejl ske, kan man selvfølgelig
også satse på at opnå de vigtigeste
fordele fra hhv. top- og bundmontering ved at montere den forreste
krog i nakken – og de bagerste
kroge under wobleren. Dette er
muligt, både når du fisker normalt
eller med et release-takel. I begge
tilfælde monteres magnetkrogen i
et lille forfang, der hæfter med eksempelvis en rig- eller springring
på svirvlen til blinklåsen – eller
endnu bedre: Glidende på den forreste del af release-taklet.

VED HAVØRREDFISKERI fra kysten
over 1-3 meter vand er situationen
en lidt anden end ved geddefiskeri. Da havørreden i højere grad
træffes tæt på overfladen eller i
midtvandet kan den forventes oftere at angribe agnen fra nogenlunde samme niveau – eller skråt
nedefra. Her kan magnet-taklet
derfor i højere grad fungere som
et allround takel. Personligt vil
jeg dog også her kun vælge magnet version over meget lavt vand
med vegetation eller på pladser
med mange højtstående sten og
klipper, fordi løst hængende release-takler bare kroger bedre.
MAGNET-RIGGET kan opbygges på

mange måder. Monteringen af
den forreste del af wobleren kan
foregå præcis som et normalt release-takel til gedde eller havørred.
Forskellen er, at udløsermekanismen bagerst på agnen er mere
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DEN BAGERSTE KROG har rent sta-

tistisk størst chance for at havne
længst nede i munden, hvor chancen for, at den for fat i de bløde
munddele er større. En lidt større
krog er derfor af flere årsager
ideel som endekrog på magnetrigget. En krog med stort kroggab
og lidt tykkere wire er nemlig let
at sætte i blødt kød – samtidig
med, at den giver et bedre kroghold her, fordi den ikke så let
»skærer sig ud« ved hårdt pres.
Fordi kun en af trekrogens

På wire kan du anvende et
segment fra en kuglekæde som
det faste tværstop i knuden.
Til beskyttelse af knuden er
micro-gummi perler som vist her
perfekte. De fås fra bl.a.
Kevin Nash. Blinklåse som
denne Ball Bearing Swivel &
Crosslock fra Savage Gear er
god til formålet, da den glider på
forfanget i en lille diskret
stålring.

For at skåne knuden i kastet
monteres et lille gummi-bead
samt en perle over knuden.

simpel: Krogen hæftes automatisk til wobleren på grund af magnetisme, men frigives, når fisken
hugger. Taklets placering langs
ryggen af agnen, gør det markant
lettere og billigere at binde taklet
som helhed. Ved woblerfiskeri
kræver magnet-rigget desuden
ikke en modifikation af woblerskeen.

HOLDEKRAFTEN på magneten afhænger bl.a. af magnetens type,
massen på krogen og arealet af
den del af krogen, der har direkte
kontakt til magneten. De stærkeste magneter kaldes NEO-magneter og kan købes via www.lika.dk.

Når man flytter kroge og magneter
op på ryggen af en wobler ændres
vægtfordelingen, hvilket kan påvirke gangen. Tyngdepunktet forskydes opefter. Det giver en mere
rullende og uforudsigelig gang,
hvilket især er tilfældet på de store
geddewoblere, hvor dette blot gør
wobleren ekstra attraktiv især ved
langsom indspinning. Men – når
der fx trolles med høj fart, kan det
også betyde at wobleren kommer
til at spinne for ukontrolleret, hvilket er en ulempe. Hvorvidt wobleren egner sig til at fiske med topmonterede kroge på et magnet-rig
afhænger altså bl.a. af den specifikke wobler samt hastigheden den
fiskes med. Jeg har haft rigtig gode
resultater med følgende hardbaits
til gedder: Westins Jätte, Butch, 4play, Zalt Z, Zam Z Tail, Hellhound og Buster Jerk. Til havørred
har jeg især haft succes med kystwoblere som Tobiskonge, Sandgrævling, Djurswobleren, Seatrout
og Lawson Bullet.

VÆGTFORDELING

Jo større masse og kontakt mellem materialerne – desto bedre
holdekraft. For at krogen ikke ryger af under praktisk fiskeri og
kun udløser, når der er hug,
kræves en god holdekraft på taklet.
Da den bagerste krog fungerer
som »anker« på taklet, er det en
fordel at bruge en relativt stor
krog her. Et godt udgangspunkt til
større geddewoblere på 17-30
centimeter er str. 4-1 kroge og til
kystwoblere på 10-20 cm er en str.
4-2 trekrog fint. Krogens materiale har desuden betydning for,
hvor godt den hæfter på wobleren.
Min erfaring er, at kroge med
Nickel-finish hæfter bedst – gode
eksempler er Gamakatsu T13,
T18 og Illex SW 9200, som alle er
ekstremt skarpe.

På geddeforfang med brudstyrke
over fx 30-40 lbs – her hardmono
– er årsagen til den grove
diameter primært, at der skal
være en god buffer for mekanisk
slid. Jeg laver derfor tit et fast
stop ved hjælp af en knude på
mine release-takler: Lav en
enkeltknude, stik et plastic
hair-stop ind, stram knuden, klip
stoppet til og giv den en dråbe
sekundlim. Hairstoppet gør, at
knuden ikke »skærer sig selv
over«, hvilket betyder, at det i
praksis ikke indvirker på taklets
brudstyrke.

Magnet-rigget, her monteret med
Gamakatsu T-13 Nickel str. 4
forrest og VMC Scorpic str. 4
bagerst. Under kast og indspinning sidder taklet som vist, men
når fisken kroges, frigives
krogene fra magneterne, så
wobleren kan glide op af linen og
modvirke brækstangs – samt
slyngeffekt. Den største holdekraft fås med NEO-magneter, der
kan købes via www.lika.dk.
Frontkrogene er her monteret
med not-a-knot, og wiren kan
være alle former for flettet wire,

grene er frit eksponeret, fungerer
krogen i praksis som en enkeltkrog, hvor al kraften i modhugget
forplantes på en spids, hvilket
maksimerer krogens indtrængningsevne. Det kompenserer for
den lidt tykkere wire på en større
krog.
EN STOR KROG har dog sværere

Når du fisker woblere med ske, kan
du minimere ophægtning af grøde
på selve skeen ved at lave en
fluorocarbon-tafs fra forfanget ned
på bug-øjet. Denne grøde-tafs gør,
at fx drivgrøde lettere preller af og
glider under wobler-skeen. Linestumpen monteres med en stopknude, så den kan skydes frem og
tilbage på forfanget, for at justere
den perfekte placering. Grøde-tafsen fæstnes i bug-øjet med en lille
flue-hægte, så det er let at skifte
agn. Jo større wobler, hurtigere
fart, og kraftigere grødeforekomst,
desto tykkere/stivere materiale
kan/skal anvendes til grødetafsen.
Afhængig af stivhed og formhukommelse i loopen kan det være
nødvendigt at montere en glasperle
foran en stopknude – fx Jackson
TC Glass Bead – for at den forbliver i rette position. 0,60 FC er et
godt udgangspunkt.

GRØDETAFS

Magnet-rigget er som skabt til havørredfiskeri med store kystwoblere
som fx denne Kongetobis, hvor antallet af mistede fisk med en
normal krogmontering ofte er 50-75%. Magneten
kompenserer perfekt for vægten af den store trekrog,
der normalt sidder for enden.

hvilket gør taklet både billigt og
nemt at lave. På dette takel er
ankerkrogen monteret med
wirelås, fordi de er lettest, når
ankerkrogens holdekraft er
optimeret med en holdeplade.
Under woblerskeen ses grødetafsen, der kun anvendes, når der
er ekstremt meget drivgrøde i
vandet – se box.

ved at få fæste i de hårde munddele forrest i munden, hvorfor
man med fordel kan bruge lidt
mindre kroge længere oppe på
forfanget, hvor der er større risiko
for krogen får fat i den benhårde
yderkæft. På den måde optimeres
krogene til maksimal indtrængningsevne og bedst muligt kroghold på præcis de steder i mun-

En nem måde at sikre
ankerkrogens placering på
den bagerste magnet er at hægte
et såkaldt Baitband – på krogen –
fx og sætte den ned omkring
hardbaites bagerst øje.
I det samme fisken hugger
frigives både krog og elastik –
her Prologic Baitband.
Denne teknik er bedst til
symmetriske trekroge.
Nickel-kroge som disse
Gamakatsu T13 har en den
bedste holdekraft, og er derfor
ideelle, når krogen ikke monteres
med et pladeanker.

den, hvor de har størst chance for
at sætte sig – en helgardering, der
maksimerer chancen for at lande
fisken under et bredt spekter af fiskesituationer. Monteret tæt til
ryggen vil jeg dog ikke anbefale
mindre kroge en str. 4 på de forreste kroge til geddewoblere.
Til havørredfiskeri, derimod,
bruger jeg normalt Owner ST 36
BC X i str. 12 som den eller de
forreste kroge, for at få en ordentlig kæbebenskrogning. Når
så små kroge anvendes, er det
vigtigt, at de ikke sidder helt tæt
til wobleren. For at give en god
krogning SKAL de små kroge ➛
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➛ sidde

1-2 cm ud fra wobleren,
hvilket bl.a. kan opnås ved at tilpasse takellængden, så midten af
krogtaklet buer en lille smule ud
langs ryggen af wobleren – eller
hænger ned i en svag bue under
taklet, hvis riget er bundmonteret. På havørredwoblere skal der
altså ikke sidde en magnet, som
hæfter den midterste del af taklet.

MAGNETER PÅ HARD- OG SOFTBAITS er noget, der vil vinde frem

i de kommende år – uanset om de
anvendes på release-takler eller
som krogholdere på mere traditionelle kunstagn. Og er du typen der
gerne vil have, at det skal være let,
så er den helt store force med
magnet-rigget, at det er både lettere og billigere at lave end det
løsthængende release-takel. Enhver lystfisker vil med lidt øvelse
kunne lave et magnet-rig til gedde
eller havørredfiskeri på omkring
fem minutter

Wobleren Butch er et eksempel på en frontkrog, der er dårligt
eksponeret på grund af den store woblerske. Her kan man med fordel
fiske den med en nakkekrog som magnet-release og de to bagerste
kroge på normal vis som vist her. Er du release-freak kan du også fiske
de to bagerste kroge på et løsthængende release-takel.
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Magnet-rigs kan også med fordel
anvendes til softbaits, der ofte
dunkes hen over bunden – her
Alien Eel.
HVILKEN TEKNIK SKAL JEG
VÆLGE?
Min erfaring er, at det mest
effektive fiskeri og bedst mulig
krogning/kroghold opnås ved
følgende prioritering:

På grund af den meget flade bug
fungerer kystwobleren Lawson
Bullet perfekt – også når magnetrigget fæstnes til bunden af
wobleren. Bagerst VMC Scorpic
str. 8, forrest Owner ST36 BC str.
12 monteret med not-a-knot, der
er en styrende knude. Løsthængslet montering i en ophængerknude kroger lidt bedre,
men tager en anelse længere tid
at binde og hægter lidt lettere op,
hvis ikke man har en jævnt
accelererende kastestil.

Ekstremt lavt vand, høj grøde eller
teknikker, hvor agnen skraber bunden:
1) Magnet-rig top-monteret
2) Original release (krogtafs løst
dinglende under hardbait)
3) Magnet-rig – bundmonteret
(bagkrog på magnet, frontkrog løst
dinglende i ophængerknude)
4) Normal montering af kroge i
split-ringe.

Allround fiskeri under normale
forhold på dybder over 1 -2 meter:
1) Original release (krogtafs løst
dinglende under hardbait)
2) Magnet-rig – bundmonteret
(bagkrog på magnet, frontkroge
løst dinglende i ophængerknude)
3) Magnet-rig top-monteret og
normal montering af kroge i splitringe.

