
BETESFISK ÄR DET perfekta agnet för rovfisk. Det är
äkta vara som doftar rätt och rör sig naturligt. Det
är helt enkelt supereffektivt om du fiskar efter arter
som gädda, gös eller abborre. I alla fall när det gäller
att locka till hugg. Att kroka rovfiskarna bra är
betydligt svårare.

När en stor gädda hugger, så sitter betesfisken
ofta fullständigt fastlåst mellan rovfiskens käftar.
När agnet är stadigt placerat i gapet på gäddan så är
det ingen enkel sak att dra fast och kroka fisken.
Först när du rycker så häftigt i spöt att krokarna
river sig lös eller att både betesfisk och krokar rör sig
i munnen på gäddan, kan du kroka på riktigt.

Om du inte lyckas med ditt stenhårda mothugg
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så släpper rovfisken sitt järngrepp om agnet efter ett
par sekunder, för att den märker att något är galet,
varefter både bete och tackel spottas ut. Och uppe i
båten står du och blir allt mer frustrerad – särskilt
om det är den femte fisken i sträck som spottar ut
agn och tackel.

Lös tackling inte heller bra
Många gäddfiskare använder extremt kraftiga och
styva spön – fullständigt överdimensionerade − för
att de ska kunna göra bättre mothugg. 

Ett sätt att komma runt problemet är att sätta
krocktacklet så löst att det blir lättare att riva loss
krokarna i mothugget. Problemet är dock att en

Proffs-
 tacklet
SOM KROKAR FLER

Vid fiske med naturligt agn efter gädda, gös och abborre kan andelen
missade fiskar vara störande hög, speciellt om du använder större
betesfisk. Efter år av experimenterande kan vi nu presentera
lösningen som kommer ge dig en fantastisk krokningsprocent!

TEXT Jens Bursell redaktion@fiskejournalen.se

FOTO Jens Bursell & Peder Lichtenberg
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Artikelförfattaren med en releasetackel-
fångad storgädda. 124 cm lång och 16,05 kg

tung. Denna fisk var en av fyra gäddor på
denna fisketur, samtliga, alltså 100 procent av

huggen landade. Att jämföra med 25 procent
vid fiske med vanliga trekrokstackel i samma

sjö vid testfisket gången innan.



När flötesstoppet glidit ända ner till den översta
Twinex-kroken, efter att du landat en fisk, är det ett
tecken på att flötesstoppet har den rätta friktionen
mot tafsen. Om stopparen blir kvar på
originalplaceringen när du gör mothugg fungerar inte
tacklet som det är tänkt. Då får du montera ett mera
löst sittande flötesstopp.

En stor fördel med det glidande release-tacklet med Twinex-krokar är att den krok som fäster i betesfisken är så extremt tunn. Den håller sig
bättre, lockar bättre och kan fiskas längre.

massa betesfisk oavsiktligt faller av vid kast och
inspinning. Eller, ännu värre, att du sjösätter agnfis-
ken och så ramlar den av efter en liten stund –
varefter du ovetande fiskar utan agn på kroken.

När det är svårt att få tag i betesfisk finns inget
som känns surare än att mista dem för att krokarna
sitter för löst. Dessutom tar kanske betesfisken slut
halvvägs in på fiskedagen.

Specialkroken ger bättre krokning
Under flera år har jag diskuterat problem och
lösningar med min fiskekompis Søren Beck. Han
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NÄR EN STOR GÄDDA HUGGER, SÅ SITTER
BETESFISKEN OFTA FULLSTÄNDIGT FASTLÅST

MELLAN ROVFISKENS KÄFTAR.

Release med
stoppknut
➤ I stället för ett flötesstopp
kan du använda en vanlig
stoppknut. Kom bara ihåg att
kontrollera så att den glider
korrekt längs tafsen vid lätt
press, innan du sjösätter
betesfisken. Själva release-
effekten skapas av
Twinex-krokarna, som sitter
löst fastsatta i betesfisken.





föreslog att vi skulle göra några experiment med den
nya typen av ”Ryder-krokar”, till exempel Gamakat-
su Twinex. Det är en kroktyp där den ena av trekro-
karna är tunnare, mindre och vänd åt motsatt håll.
Fördelarna med dessa krokar är lika självklar som
nackdelarna. De krokar helt fantastiskt, för att den
krokspets där betesfisken är monterad är vänd åt
motsatt håll, så att den kan dras fri från agnfisken
med ett ganska lätt ryck i spöt. Men – precis samma
egenskap gör självklart att man inte kan kasta med
agnfisken, utan att den åker av.

När du fiskar från båt kan du ju försiktigt sätta ut
betet så att det inte rivs av i utkastet. Vi satte därför
genast igång med att testa idén vid flötestrolling
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som vi förlorade.
Efter de första experimenten med Twinex-krokar

prövade jag ett otal andra riggningar, utan att kunna
knäcka koden. Hur skulle man konstruera ett tackel
som släppte från betesfisken i mothugget – utan att
riskera att agnet faller av vid praktiskt fiske? Resul-
tatet blev en variant av ”release-tacklet” (som
beskrivs i förra numret av Fiskejournalen, nr 5/09),

från båt. I stället för vanlig trekrok monterade vi vår
betesfisk med Twinex-krokar. 

Redan efter första turen stod det klart att andelen
tappade fiskar hade minskat rejält. Men – vilket
också var rätt enkelt att förutse – så miste vi en hel
del betesfisk och fiskade emellanåt ineffektivt, för att
betet ramlat av krokarna, utan att vi märkt det. Så på
det hela taget vann vi kanske ungefär lika mycket

15FISKEJOURNALEN 6/2009

REDAN EFTER FÖRSTA TUREN STOD DET KLART ATT ANDELEN
TAPPADE FISKAR HADE MINSKAT REJÄLT.

Release-tacklet, med Twinex-
krokar, fungerar även helt
suveränt till abborrar, som den
här fina pjäsen på 1,6 kilo.

Jens Bursell med en snygg gös,
som knappt behövde mer än

snegla på de sylvassa Twinex-
krokarna, innan den hängde

säkert på kroken.
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TILLVERKA DITT EGET RELEASE-TACKEL
Du kan använda tafsmaterial som fluorocarbon, hardmono
(hållbart, kraftigt monofilmaterial) och flertrådig vajer. Ett
tvåkrokstackel av till exempel hardmono gör du så här:

1. Bind en Twinex-krok i tafsänden. 
2. Beroende på betesfiskens storlek binds nästa Twinex-krok, med en not-a-
knot, 7-15 centimeter längre upp längs tafsen.
3. Förbocka ändan av tafsen med en tång och dra ned flötesstoppet längs
tafsen, tills den sitter 5-7 centimeter från den främsta Twinex-kroken. 
4. Stick ändan av tafsen genom ögat på enkelkroken och låt den glida ner
längs tafsen. Krokgapet och spetsen ska vara vända mot betesfisken. 
5. Avsluta tafsen med ett lekande, som kan knytas eller häktas fast i
huvudlinan.
➤ Vill du kombinera vajerns hållfasthet kan du montera en vajer mellan de
båda bakre krokarna och därefter montera den ”osynliga” fluorocarbon- eller
hardmonodelen av tafsen i den främsta kroken.

Så här
gör du!



2. ... om du inte har
ett glidande
releasetackel med
Twinexkrokar vill
säga.

1. När rovfisken
håller betesfisken i
ett järngrepp är det
nästan omöjligt att
lyckas med
krokningen ...
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PÅ DET HÄR SÄTTET KAN DU PRESENTERA
DIN BETESFISK MINST LIKA EFFEKTIVT SOM

MED DE VANLIGEN ANVÄNDA TACKLEN – MEN
FÅNGA BETYDLIGT FLER FISKAR.

För att få den rätta effekten, så att krokarna kan röra
sig, även om betesfisken inte rör sig en millimeter, är
det viktigt att flötesstoppet inte sitter för hårt och att
den under fisket sitter minst fem centimeter framför
den främsta kroken. Jag har god erfarenhet av
halvgenomskinliga och ganska mjuka flötesstopp från
XPS och Quantum. 

där betesfisken monteras på en krok som kan glida
längs tafsen!

Ett tackel som löser problemet
Release-tacklet för betesfisk skiljer sig markant från
release-tacklet för vanliga beten. Själva release-
effekten skapas av Twinex-krokarna (a), som sitter
löst fastsatta i betesfisken, men samtidigt frigörs
otroligt lätt vid mothugget. För att undvika att
krokarna tappar greppet om betesfisken under själva
fisket, fäster man den rejält med en enkelkrok (b) i
överläppen.

För att Twinex-krokarna inte oavsiktligt ska ryck-
as loss under själva fisket, monterar man ett mjukt
och ganska löst flötesstopp (c) mellan enkelkroken
och den första Twinex-kroken. Flötesstoppet funge-
rar som en buffert mot mindre drag och ryck i linan,
men när du stramar upp i mothugget och betesfis-
ken är låst mellan rovfiskens käftar, kan krokarna
lätt ryckas framåt, så att de sätter sig ordentligt. De
bromsas bara av ett minimalt motstånd från flötes-
stoppet.

På det här sättet kan du presentera din betesfisk
minst lika effektivt som med de vanligen använda
tacklen – men fånga betydligt fler fiskar eftersom
det blir lättare att kroka fiskarna.
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