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När äntligen den stora hugger, då vill du väl knappast att den ska släppa?
Men som bekant är ju den risken ganska stor… Om du bemödar dig om att
studera detaljerna i den här artikeln, så kommer du att bli rikligt belönad. 
Efter år av testande kan vi nu presentera ett helt nytt tackel som gör att du
kommer att landa de flesta fiskarna som hugger vid jerk- och vobblerfiske! 

PROFFSTACKLET
SOM GER MER GÄDDA

AV Jens Bursell redaktion@fiskejournalen.se



där krokarna hänger löst under tacklet. Därför kan du
fiska med mycket mindre krokar och ändå kroka
mycket bättre än med de stora originalkrokarna. Jag
använder ofta krok i storlek 6, till exempel Owner ST
BCX eller Gamakatsu T13. Det fungerar utmärkt.

Perfekt krokningsavstånd
Krocktacklet fästs i den bakre halvan av draget med
en utlösarmekanism (b), så att kroken hänger på
perfekt krokningsavstånd från betet – även vid
spinnstopp. Den här detaljen krävde lite möda innan
det fungerade. Utlösarmekanismen ska ju inte lösa
ut oavsiktligt – vare sig vid kast eller kraftiga jerkrö-
relser. Å andra sidan ska den frigöra tacklet omedel-
bart, när fisken hugger.

På sidan 47 finns en utförlig skiss som visar hur
du går tillväga. Den enklaste och mest trasselfria
lösningen är att montera tacklet genom att sätta ett

fiske står följande klart: Ska man uppnå perfekt
krokning och krokfäste på konstbeten ska man inte
ha krokarna monterade på själva betet. Betet ska
fiskas glidande på tafsen och krokarna ska monteras
i tafsen.

Mindre krokstorlek 
Grundidén med release-tacklet är att sätta fast
draget i ett beteslås (a), som monteras glidande på
tafsen, eller huvudlinan. Krokarna, som helst ska
vara mindre, tunnare och vassare än originalkrokar-
na, monteras i ett särskilt tackel som hänger löst,
under draget. Därigenom blir de perfekt exponerade
för en bra krokning när fisken angriper betet.

Eftersom krokarna inte sitter fast i draget och
hävstångseffekten är borta utsätts krokar och lekan-
den inte alls för samma hårda press som normalt.
Därför kan du gå ner rejält i krokstorlek och
förbättra krokningsegenskaperna, utan att kompro-
missa med tacklets styrka. I vanliga fall gör formen
på många vobbler och jerkbeten att krokspetsarna
kommer i ”fysisk skugga” om krokarna inte är till-
räckligt stora och breda i gapet. 

Det problemet slipper du med ett release-tackel
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DU VET HUR DET ÄR. De dåliga dagarna
med några få kontakter, någon enstaka
fast fisk och när du så äntligen fajtar den
vilda gäddan, den tunga gösen eller den
fina havsöringen, så slutar det hela med

att fisken använder draget som hävstång och vrider
sig av kroken. De allra flesta accepterar några förlo-
rade fiskar som otur eller tillfälligheternas spel. Men
det finns faktiskt en lösning som gör att du kan få
ner de förlorade fiskarna till ett minimum.

Hävstångseffekt och dålig krokning är två av de
vanligaste orsakerna till tappade fiskar. Genom-
löpsdrag som glider upp längs huvudlinan när fisken
ruskar på huvudet för att göra sig fri är populära
bland havsöringsfiskare.

Men stora jerkbeten och vobbler, som ofta är
monterade med två-tre trekrokar ger maximal  h äv -
stångseffekt. Originalkrokarna är dessutom ofta
grova och slöa. Några producenter har försökt sig på
att göra genomlöpsvarianter av vobbler och jerkbe-
ten, men när det gäller beten med mer än en trekrok
har det inte funnits någon fungerande lösning. Det
som behövs är ett system som frigör alla krokarna
från betet och som kan användas till alla typer beten,

så att man inte behöver byta ut hela draglådan.
För två år sedan började jag riva mig i håret för

att knäcka koden och utveckla en metod som
förbättrar krokningen och eliminerar  hävstångs -
effekten.

Målet var ett krokmontage med följande egen-
skaper:

1. Tacklet ska kroka bättre än betets  original -
krokar.

2. Krokarna ska sitta fast under kast och inspin-
ning, men frigöras när fisken hugger.

3. Betet ska kunna glida upp längs huvudlinan, så
att hävstångseffekten elimineras. 

4. Tacklets konstruktion ska göra det svårare för
fisken att spotta ut betet, innan krokarna fått fäste.

5. Det ska vara möjligt att använda alla vanliga
typer av hårda beten. Dessutom ska man enkelt
kunna skifta mellan olika färger och betestyper, utan
att behöva slå nya knutar.

6. Krokmontaget får inte inverka negativt på
kastegenskaper eller betets gång.

7. Konstruktionen ska vara flexibel, stark och får
inte ge mer trassel än originalmontaget.

Nu, efter två års experimenterande och praktiskt
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»Tacklet frigörs från release-tuben i samma
ögonblick som gäddan angriper betet, varefter
detta glider upp längs tafsen.«

»Att krokarna hänger som ett löst tackel ger
en bättre krokning, och även om de inte
fastnar direkt så blir det svårare för fisken att
spotta ut tacklet, eftersom det är glidande.«1 2
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SKA DU UPPNÅ PERFEKT KROKNING OCH
KROKFÄSTE PÅ KONSTBETEN SKA DU INTE HA

KROKARNA MONTERADE PÅ SJÄLVA BETET. 
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lekande (c), som därefter trycks upp i en liten tub
(b), som monteras i en av betesöglorna (d). På vissa
beten är den bakre öglan bäst, medan det på andra
kan vara bäst att montera i den främsta, för att bibe-
hålla dragets rörelse i vattnet. 

Release-tuben ska vara av mjuk silikon eller
liknande, för flexibilitetens skull. Till större jerkbe-
ten och vobbler har jag använt ”rig-sleeves”, som
nyttjas till karptackel. De är konstruerade som semi-
fixerade boltriggar, där kroktacklet ska vara fixerat
under kast och fiske, samtidigt som det ska kunna
frigöras under fajten med fisken. 

Så här fungerar det
Kroktacklet kopplas till betet via ett lekande, som
sitter på själva tacklets vajer. Med hjälp av ett flötes-
stopp (e–f ), monterat kring lekandet på vajern, ger
det möjlighet att justera kroktacklets avstånd från
betet – samt att förskjuta den bakersta kroken bakåt
om fisken bara nafsar efter betets bakdel.

När fisken hugger dras lekandet loss från release-
tuben, varvid pressen från spöt fortplantas direkt ner
till krokarna, så att de fäster helt perfekt. Om fisken
har tagit på ett stort bete, utan att kroken har fastnat
och fisken försöker att spotta ut betet, så leder den
glidande monteringen många gånger till vad karp-
fiskarna kallar ”anti-eject-effekt”. När fisken spottar
ut betet blir krokarna kvar inne i käften, eller fort-
sätter långsammare och med en viss fördröjning ut
genom käftarna med krokspetsarna pekande framåt.
Krokarna fäster lättare, helt enkelt.

Dessutom gör tacklet att det blir lättare att kroka
av fisken utan att skada vare sig den eller dig själv.

Mindre trassel
Fastsättningen av tacklet i release-tuben är nödvän-
dig, när du till exempel fiskar med långsamt sjun-
kande vobbler eller jerkbete – då du ofta gör spinns-
topp. Om inte tacklet sitter fast i dragets bakända
kommer det att sjunka för långt ner under betet vid
spinnstopp. Fiskar du däremot betet med en jämn
invevning finns det ingen anledning att semifixera
det. Krokningen och ”anti-eject-effekten” blir nämli-
gen ännu bättre om tacklet hänger helt löst. Och,
tvärtemot vad man skulle kunna tro, så ger det
faktiskt inte mer trassel vid kast eller fiske.

Goda exempel på när ett löst hängande tackel kan
vara en fördel är snabbspinn på försommaren, trol-
lingfiske och tvärs- eller nedströmsfiske i strömvat-
ten. Om du hamnar i en sådan situation kan du helt
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HÄVSTÅNGSEFFEKT OCH DÅLIG KROKNING
ÄR TVÅ AV DE VANLIGASTE ORSAKERNA

TILL TAPPADE FISKAR.

Tack vare bättre krokning
och krokfäste ger release-
tacklet dig möjlighet att
fånga markant flera
fiskar. Och tack vare att
betet inte är i käften på
fisken under fajten, håller
betet betydligt längre.

När dina beten inte
längre är monterade med
stora krokar, tar de
mindre plats i betes -
boxen – så att du kan ta
med flera beten utan att
krokarna hakar fast i
varandra. Dessutom kan
du bära dem i fickan,
vilket är en fördel, när du
till exempel vadarfiskar.
Överst i bilden en mindre
box med tacklen.
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enkelt bara låta bli att fästa lekandet (c) i tuben (b) –
men om du endast fiskar på dessa sätt får du en mer
elegant presentation genom att låta blir att montera
release-tub och lekande.

Tacklets material och uppbyggnad
Tacklets uppbyggnad kan varieras efter förhållande-
na. Den översta delen (i), på vilken betet glider via
ett beteslås (j) kan göras av fluocarbon, hardmono,
titantafs eller stålvajer. Själv föredrar jag ofta hard-
mono. Det är i stort sett lika osynligt som fluocar-
bon, men tåligare mot gäddbett och mjukare att
jobba med.

Tacklet fästs vid huvudlinan med ett normalt
lekande. Mellan lekandet och det glidande beteslåset
(j) monteras ett stort och mjukt flötesstopp (k), för
att hindra att kroktacklet glider baklänges och
därmed hänger för lågt under betet vid spinnstopp.
Detta sker bara om tafsens övre del (i) är tyngre än
själva kroktacklet (n), vilket avgörs av materialvikt
och längden på tafsen (i). 

När fisken hugger, sitter flötesstoppet dock så löst
att betet kan glida upp längs linan. På den andra
sidan av det glidande beteslåset (j) monteras en
gummipärla (l), följt av en stålring (m), som funge-
rar som stopp för betet. I stålringen fäster man

sedan själva kroktacklet (n), som anpassas till betets
storlek. Till exempelvis gäddfiske klarar man sig
med 3–5 tackel i olika storlek, som täcker hela
spektrat från de mindre vobblerna upp till de gröv-
sta jerkbetena. För att man snabbt ska kunna skifta
kroktacklet är det bästa att häkta fast dem på stål-
ringen med en stor snapper (som ju ofta används vid
flugfiske). Det lite klumpigare alternativet är att
använda ett beteslås.

Kroktackel i flera delar
Kroktacklet (n) bör vara uppbyggt av flera delar, för
att ge maximal flexibilitet och minimal materialför-
brukning, men också för att det ska vara lätt att byta
ut en defekt krok eller skadad vajerbit, utan att
behöva göra om hela tacklet. För gäddfiske har jag
lyckats bäst med att göra kroktacklet av 40–50-
punds titaniumvajer (p) och stålringar (q), där
krokarna monteras med fjäderring (r). 

Titanium är hållbart, och dessutom är det lätt att
reglera exakt rätt längd på vajerbitarna, eftersom en
blodknut på titanium inte glider när den väl dragits
åt. Det betyder att knuten kommer att bli precis där
du håller stålringen när du börjar att slå knopen.
Kroktacklet kan naturligtvis också göras av fluocar-
bon, hardmono eller flertrådig vajer, där krokarna

Stick en bit ståltråd genom tuben
från den ända där hålet är minst.
Trä på ett lekande, som du har
knipsat av ena öglan på.

Tacklet ”semifixeras” nu till
release-tuben genom att du
trycker in tacklets lekandeögla i
tuben.

Stick ståltråden tillbaka, genom
tuben.

Dra lekandet upp i tuben med en
tång.

Sätt en fjäderring i beteslåsets
ögla. Release-tuben är klar att
sätta fast på vobblern.

Release-tuben
tillverkas så här:
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Viktjustering
➤ När du monterar bort originalkrokarna och sätter dit lättare
krokar kommer betet att gå lite högre än normalt. Detta
påverkar egentligen inte betets gång, men hur högt i vattnet
det går. Det gäller speciellt beten som sjunker långsamt.
Om du inte avbalanserar dem kan de bli flytande. 
➤ Bäst är att använda blytejp eller blytråd. Tejpen
fästes på ryggen eller buken på betet. Sker
monteringen ovanpå får du en högre grad av ”belly-
flash”, än om den sätts på buken. 
➤ Vill du ha betets tyngd punkt placerad precis som
originalet är det lättaste att snurra blytråd runt de
öglor där originalkroken plockats bort. När tråden virats runt
öglan lägger du på en droppe snabblim. Behåll alltid ett
originalmonterat bete, så att du har möjlighet att jämföra
sjunkhastigheten. 

»För att få maximal flexibilitet är release-tacklet
uppbyggt av flera delar, som sammanfogas med
ringar via trevarvs blodknutar. Kroktacklet monteras i
stålringen längst fram med en beteshake så att du lätt
kan byta tackel när du byter bete. Den bakre kroken
kan monteras i en fjäderring, men för att göra
presentationen mera elegant kan den också, som här,
bindas fast. Krokarna ska vara vassa och lätta, till
exempel Owner ST 36 X eller Gamakatzu T13.«

➝➝

j

Framtidsvisioner
➤ Det release-tackel som du
ser i denna artikel är bara
toppen av isberget. Dörrarna
är öppna för finjustering och
optimering. En superelegant
montering skulle till exempel
vara att fälla in eller limma en
magnet på betet som håller
kroktacklet på plats under
kast och inspinning. 
➤ Jag har experimenterat
med ett otal varianter av
release-tackel och i nästa
nummer får du ett par andra
varianter som gör fisket ännu
mer effektivt. 



Dessutom får mjukbetet en längre livstid, efter-
som det oftast hänger utanför gäddans mun, medan
du fajtar fisken. Som vi alla vet kan ju ett par grova
gäddor snabbt förstöra även den bästa shadjigg.

Det finns också nya och spännande möjligheter
för en lång rad olika skeddrag och pilkar. 

Det är endast fantasin som sätter gränser. Om du
till exempel skalar upp storleken på tackel och
krokar är jag bombsäker på att metoden kan fungera
till det mesta – ända upp till storviltfiske efter
tonfisk! Men det är en annan historia.

Det kräver lite tid och självövertygelse att bryta
traditionerna. Men, tro mig. Du kommer att landa
betydligt fler fiskar genom att montera bort krokar-
na från dina beten och fiska dem på olika varianter
av release-tackel. 

Fotnot: I nästa nummer av Fiskejournalen kan du läsa
mer om olika varianter av release-tackel, som anpassats
för andra former av fiske, till exempel efter abborre,
öring, gös och lax.

monteras med ”not-a-knot”. Det går snabbare att
tillverka, men håller till färre fiskar än titaniumver-
sionen.

Release-tackel genom vobblerskeden
Ett release-tackel kräver att vobblerskeden anpassas.
Om tacklet går utanför skeden kommer nämligen
vobblern att dra snett. Skruva fast vobblern i ett
skruvstäd, med skeden uppåt och såga en tunn skåra
(g) genom skedens mittlinje. Sedan limmar du en
kort bit av titaniumvajer (h) diagonalt över skeden
och skåran. 

Limma bara på ena sidan skåran. När kroktacklet
monteras skjuts tråden in genom skåran och bakom
vajern och säkrar tacklets placering under kast och
fiske. När fisken hugger kan tacklet enkelt glida ner
genom skåran och frigöras, så att vobblern kan glida
på linan.

Passar alla möjliga fiskarter
Release-tacklet passar särskilt bra till stora vobbler
och jerkbeten, men har också andra användningsom-
råden. Stora mjukbeten, som till exempel shadjiggar,
är ofta monterade med en stor, klumpig enkelkrok,
som sitter fast i blyet. Även på sådana mjukbeten får
du en bättre krokning och krokfäste genom att fiska
med mindre krokar, monterade på ett release-tackel. 
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BOMBER SLÅR ALLT! Rek ca pris 

Martin är proffsguide som fiskar 300 dagar, 3000 timmar 

– Här är mina fyra bästa!

I samma ögonblick som fisken
hugger frigörs betet från

kroktacklet och glider upp
längs tafsen, så att
hävstångseffekten

elimineras. Här är en stor
Freestyler i aktion. 

Så hör monterar du
vobblern på ett release-
tackel. Lägg märke till
skåran, som sågats
genom mitten på skeden,
för att vobblern inte ska
gå snett.

g
h

DET SOM BEHÖVS ÄR ETT SYSTEM
SOM FRIGÖR ALLA KROKARNA

FRÅN BETET.


