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Få flere fisker

Effektivt 
wobblerfiske

FAST FISK: Nok en ørret 
har havna i håven etter å 
ha falt for fristelsen, en 
Rapala Team Esko rigget 
på en semiglidende, 
fritthengende krokfortom.



nr.  3 2010 Alt om Fiske 35

• • • • • • •

Wobblerfiske i elv er ofte ensbetydende med mange mistede fisker, 

enten på grunn av dårlig kroking eller den såkalte brekkstangeffekten. 

Her presenterer vi en enkel og genial løsning på problemet.

Den såkalte release-riggen, som vi skrev om i Alt om 
Fiske nr 4 2009, kan enkelt nedskaleres sånn at du kan 
oppnå de samme fordelene når du fisker etter ørret og 

laks med små, delikate wobblere. Den enkleste og beste løsnin-
gen er å bruke en halvveis glidende variant.

Den fungerer stort sett på samme måte som den fikserte 
varianten vi har beskrevet tidligere, bortsett fra på to viktige 
punkter: Ankerpunktet for den glidende wobbleren er semi-
fiksert ved hjelp av en silikon-duppstopper. Dette opphever 
den såkalte brekkstangeffekten. I tillegg vil jevn innspinning 
kombinert med vannpress sørge for at kroken blir hengende i 
riktig posisjon under wobbleren. Det er derfor ikke nødvendig å 
bruke en release-tube for å semifiksere den bakerste delen av 
krokfortommen. En fritthengende krokfortom gir både en bedre 
wobblerpresentasjon og bedre kroking, fordi kroken er så godt 
eksponert.

Hvorfor duppstopper?
Duppstopperen, som sørger for at wobbleren er halvveis gli-
dende, har mange viktige fordeler:

Bevegelig krok-effekten: Når en fisk biter over en van-
lig wobbler og låser den med kjeven, er det ikke mulig å sette 
kroken(e) med mindre du rapper til så hardt at du beveger selve 
wobbleren. Det er imidlertid ikke så lett i praksis, og som regel 
klarer du ikke å rikke noe særlig på wobbleren før fisken åpner 
kjeften, og da røsker du den jo bare ut. Når du legger press på 
den semifikserte release-riggen, vil kroken(e) bevege seg selv om 
wobbleren er låst helt fast mellom kjevene, fordi duppstopperen 
vil begynne å gli på fortommen, helt til kroken finner feste. Selv 
om wobbleren altså ikke har rikket seg en millimeter.

Full fleksibilitet: Muligheten til å flytte duppstopperen opp 
og ned på fortommen, gir deg ikke bare anledning til å justere 
lengden på fortommen, det gjør det også veldig kjapt å skifte 
wobbler. Det er bare å huke av den gamle og huke på en ny, 
og justere lengden på fortommen sånn at kroken(e) havner der 
den/de skal. Etter min erfaring lønner det seg å justere takkelet 
slik at (den bakerste) kroken havner 2–4 cm bak enden på wob-
bleren.

fordeler med frittHengende krok

Den fritthengende krokfortommen gir en del fordeler du ikke har 
med en «vanlig» wobbler:

Fritt krokvalg: Fordi krokfortommen i praksis fungerer helt 
uavhengig av wobbleren, er det mulig å bruke mye mindre og 
tynnere kroker enn normalt, fordi kroken uansett er helt ekspo-
nert. Ettersom denne måten å rigge wobbleren på eliminerer 
brekkstangeffekten, blir det dessuten mindre press på kroken, 
og mindre risiko for at den retter seg ut eller skjærer seg gjen-
nom vev. Av samme grunn er det selvfølgelig mulig å bruke 
en mye større krok enn normalt også. For eksempel har jeg 
ved flere anledninger brukt en Owner S-61 enkelkrok i str. 3/0 
sammen med en Rapala Team Esko på 7 cm, uten at dette har 
påvirket gangen negativt.

Fang og slipp: Denne måten å rigge wobblere på åpner 
også opp for å eksperimentere med sirkelkroker i for eksempel 
str. 2/0–5/0. Dette har jeg stor tro på i for eksempel lakseelver 
med påbud om gjenutsetting. Fordi krokfortommen arbei-
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ET LITE SNITT: Med en fintannet håndsag 
skjærer du et lite hakk midt i hakeskjea som 
«styrespor» for fortommen.

VERRE ER DET IKKE: Så enkelt 
forvandler du wobbleren 

din til en langt mer effektiv 
fiskefanger. Bruker du to 

kroker, som her, fester du 
den øverste kroken med en 

omvendt not-a-knot.
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der uavhengig av wobbleren, er det mye større sjanse for at 
kroken finner perfekt feste i kjevevinkelen. Fordi brekkstang-
effekten er lik null, og det blir mindre press på kroken, oppstår 
det også færre sårskader på fisken, noe som er en fordel i et 
gjenutsettings perspektiv. Det tar også mye kortere tid å fjerne 
kroken(e) når den/de ikke er festet til selve wobbleren.

slik gjør du det
Alt du trenger for å lage denne riggen, er kroker, noen duppstop-
pere og snappere (selv foretrekker jeg Jackson Easy Clip). For å 
optimalisere bevegelig krok-effekten og krokingen, prøver jeg 
hele tida å bruke en duppstopper som ikke gir mer friksjon enn 
nødvendig. Den skal sitte akkurat så tight at wobbleren ikke glir 
på fortommen under kast og innspinning, verken mer eller mindre.

Fisker jeg med små og lette wobblere i elver med rolig 
strøm, og jeg ikke trenger å kaste langt, bruker jeg ofte veldig 
myke duppstoppere, som for eksempel de semitransparente 
duppstopperne fra Zebco. I større elver med mer strøm, og 
der det kreves lengre kast, bruker jeg duppstoppere som sitter 
bedre, som for eksempel Drennans.

I elver der forholdene varierer en god del, bruker jeg ofte 
to–tre duppstoppere på fortommen, ofte en kombinasjon av 
myke og harde. Er det mye strøm, bruker jeg flere, og er det lite 
strøm, bruker jeg kanskje bare én. På denne måten blir riggen 
utrolig fleksibel. De stopperne jeg ikke bruker, skyver jeg bare 
ned til (den øverste) kroken.

Når det gjelder snapperen, er det som regel best at den 
åpne delen peker ned og ikke opp, som den gjør på en del av 
bildene i denne artikkelen. Dette fordi det gir minst risiko for at 
fortommen skal hekte seg opp.

Andre fordeler

Denne måten å rigge en wobbler på har også en rekke andre 
fordeler i forhold til vanlige wobblere. Én av dem er at du får 
plass til langt flere wobblere i skrinet når du slipper krokene. Du 
slipper også det evige irritasjonsmomentet med sammenfiltrede 
kroker… Det gir deg også mulighet til bare å stikke et par wob-
blere i lomma og dra på fisketur. Det gjør det også mye lettere 
å sørge for at du hele tida har sylskarpe kroker, fordi du kun 
har noen få kroker å forholde deg til, ikke 50–60. Finishen på 
wobblerne dine vil også holde seg lenger fordi wobbleren ikke 
befinner seg i kjeften på fisken under fighten. Og skulle du sette 
fast og ryke, vil wobbleren din flyte til overflata, sånn at det er 
en viss mulighet for at du kan hanke den inn igjen. Men viktigst 
av alt; du mister langt færre fisker.

MANGE FORDELER: Det er mange fordeler med at wobbleren 
er festet semiglidende på fortommen, i tillegg til at den ikke 
befinner seg i kjeften på fisken under fighten. Den viktigste 
er at «brekkstangeffekten» er null, og at sjansen for å lande 
fisken dermed øker dramatisk.

• • • • • • •


