Effektivt agnfisktakkel

Krok flere

gjed

Fisker du med agnfisk etter rovfisk som
gjedde, må du regne

med å miste en del
fisk – særlig hvis du

bruker stor agnfisk.
Hvis du da ikke gjør

som den danske

sportsfiskeguruen

Jens Bursell.
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HOLDER PÅ FISKEN: Med Jens Bursells
geniale og enkle agnfisktakkel kroker
du flere gjedder.
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ABC: For å oppnå ønsket effekt, er det viktig at duppstopperen ikke sitter for
stramt, og at det er plassert minst 5 cm fra den forreste Twinex-kroken.

A

Jens Bursell
Tekst

Jens Bursell
og Peder
Lichtenberg
Foto

Twinex og
Lure Ryder

Gamakatsu Twinex markedsføres i Norge av Bios Norge

gnfisk er naturlig nok effektivt for å lokke fiskespisende rovfisk til hogg, men det kan til tider være vrient å
kroke fisken skikkelig med et standard tokrokstakkel.
Årsaken er ofte at når for eksempel ei stor gjedde setter tenna
i en stor mort, så sitter den fullstendig fastlåst mellom fiskens
kjever. Og når fisken sitter solid plantet i kjeften på rovfisken, er
det praktisk talt umulig å sette krokene. Først når du røsker så
hardt i stanga at krokene rives løs, eller både agnfisk og kroksett beveger seg i munnen på fisken, er det mulig for krokene å
trenge inn.
Vel så ofte skjer følgende: Fiskeren gjør mothogg, men for
løst til at krokene beveger seg i kjeften på gjedda. Etter noen
sekunder merker gjedda at det er noe galt, løsner jerngrepet om
agnfisken og spytter den ut. Og tilbake står du –lang i maska! Og
enda lenger hvis det er den femte fisken på rad som spytter ut
agn og takkel.

AS (www.biosnorge.no),

Det er bare ett problem...

og lagerføres i størrelsene

Løsningen er imidlertid enkel. Hvis du vet hvordan. Jeg har
i lengre tid eksperimentert med kroker som Gamakatsu Twinex,
en spesiell treblekrok der den ene kroken er tynnere, mindre og
vender motsatt vei av de to andre. Fordelene med disse krokene
er like opplagte som ulempene. De kroker fantastisk bra, ettersom den av krokene som agnfisken er festet i, vender motsatt
vei av de to frie krokspissene, og fordi den tynne monteringskroken enkelt frigjøres selv med et lett rykk stanga. Krokene
kan dermed finne feste selv om agnfisken sitter låst i kjeften
på fisken. Men medaljen har selvfølgelig en bakside: Det er ikke
mulig å kaste med agnfisken uten at den detter av, men til dorging, drifterduppfiske og ismeite går det greiere.
Allerede fra første tur var det åpenbart at jeg mistet langt
færre fisker med Twinex-krokene. Men jeg opplevde også litt

4, 6 og 8. O. Mustad & Søn
(www.mustad.no/norge)
selger en lignende krok,
kalt Lure Ryder, som fås i
de samme størrelsene. Lure
Ryder-kroken er imidlertid
ikke tilnærmelsesvis så skarp
som Twinex-kroken, dessuten er vinkelen på de to
overgrenene litt annerledes,
slik at den ikke gir like god
krokingseffekt.
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BRUTALT BEVIS:
Artikkelforfatteren
med et digert bevis på
at takkelet funker. Et
vanlig tokrokstakkel
resulterte i tre mistede
fisker av fire hogg. Et
bytte til agnfisktakkelet
med Twinex-kroker førte
til at fire av fire gjedder
ble landet, blant annet
denne på 16,05 kg og
124 cm.

GODT TEGN: Hvis duppstopper
en har glidd helt ned til den
forreste Twinex-kroken etter
at du har landet fisken, er det
et tegn på at friksjonen er
riktig. Hvis det ikke glir ned
til kroken i mothogget, virker
ikke takkelet etter hensikten,
så da må du montere en mer
løstsittende duppstopper.

SLIK VIRKER DET: Gjedda klapper igjen kjevene rundt agnfisken, som sitter låst fast. Men fordi Twinexkrokene sitter løst, og fordi enkelkroken glir ned til den forreste Twinex-kroken og fungerer som en
brekkstang, løsner krokene, slik at de kan finne feste i kjeften på rovfisken. Begge illustrasjoner: Carsten
Madsen

SUPERENKELT: Agnfisktakkelet,
som bygger på artikkelforfatter
ens release rig-prinsipper (se AoF
nr. 4/09), er svært enkelt å lage.
Her er det vist med tykk, stiv
mono som fortomsmateriale.

for ofte å miste agnfisken, og det å fiske med bare kroker, er jo
sjelden særlig effektivt. Særlig opplevde vi det ofte under dorgefiske, der rykk i båten som følge av for eksempel bølger, førte til
at agnfisken datt av. Dette problemet måtte løses!
Genial løsning
Løsningen på problemet ble en variant av release-takkelet (se
Alt om Fiske nr. 4/09), som sørger for at agnfisken frigjøres fra
krokene i mothogget, samtidig som agnfisken ikke detter av når
du f.eks. dorger.
Release-effekten skapes ved at Twinex-krokene (a) sitter
løst festet i agnfisken, slik at krokene frigjøres lett i mothogget. For å unngå at agnfisken løsner under praktisk fiske, fester
du agnfisken med en enkelkrok i overkjeven (b). For å hindre at
Twinex-krokene løsner fra agnfisken, fester du en relativt bløt

duppstopper (c) mellom enkelkroken, som skal gli på fortommen, og den forreste Twinex-kroken. Denne fungerer som en
buffer mot små rykk i snøret, men løser enkelt ut når du setter
mothogget. Enkelt og genialt!

JA, GJØRS! Takkelet
fungerer selvfølgelig
til gjørs også. Her er
artikkelforfatteren
med en flott gjørs
som satt godt på
Twinex-krokene.

Enkelt å lage
Takkelet kan du lage av forskjellige typer fortomsmateriale, alt
fra fluorkarbon og hardmono til flertrådet wire. Et takkel av for
eksempel hardmono lages på følgende måte: 1) Bind en Twinexkrok i enden. 2) Fest Twinex-krok nummer to med not-a-knot
7–15 cm opp på fortommen, avhengig av agnfiskens størrelse. 3)
Træ duppstopperen på fortommen, slik at den sitter 5–7 cm over
den forreste Twinex-kroken. 4) Træ innpå enkelkroken, og husk
at krokgapet og spissen skal vende mot agnfisken. 5) Avslutt
med en svivel, som hektes på eller bindes til hovedsnøret.
Takkelet er superenkelt å lage – så nå har du ikke lenger
noen unnskyldninger for å miste fisk som skyldes dårlig kroking!

TWINEX-ABBOR:
Det semi-glidende
agnfisktakkelet
fungerer like bra til
abbor, her med en fin
fisk på 1,6 kg tatt i
Maribo-sjøen.
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