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V  i har alle opplevd det: Du har et par fiskekontakter, 
men langtfra alle resulterer i fast fisk, og når fisken 
endelig sitter, ender fighten i din disfavør fordi fisken 

bruker sluken, wobbleren eller jerkbaitet som brekkstang for å 
frigjøre seg fra krokene. Og ikke sjelden er det dagens største 
fisk som forsvinner på denne måten...

Noen ganger misser du kanskje bare 5–10 % av hoggene, 
mens du i andre tilfeller, særlig hvis du fisker med store jerk
baits eller wobblere etter sky, men hardtkjempende og «hode
rystende» fisk, kan komme opp i en tapsprosent på rundt 50. 
Blant sjøørretfiskere som bruker vanlige sluker, er det ikke 
uvanlig å miste halvparten av fiskene som følge av blant annet 
brekkstangeffekten.

De aller fleste bortforklarer at de mister fisk som uflaks, 
tilfeldighetenes spill og så videre. Sannheten er imidlertid ofte 
at det er noe galt med fisketeknikken. Mister du halvparten av 
fiskene du er borti, så betyr det faktisk at du kan doble fangsten 
hvis du maksimerer krokingseffekten og sørger for at krokfestet 
ikke glipper.

Revolusjonerende release-takkel

rovfisk
Fiske med store kunstagn er ofte 

ensbetydende med middelmådig 

kroking og mange mistede fisker. 

Jens Bursell har imidlertid funnet  

en genial løsning også på det  

problemet.

Jens Bursell
Tekst og foto

ALLSIDIG: Release-
takler kan brukes 
på stort sett alle 

kunstagn, og 
temaet kan varieres 

i det uendelige. 
Denne gjedda 

falt for en Zam Z 
med en jigghale 
på den bakerste 

trippelkroken. 

Fangmer

• • • • • • •
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SPORTSFISKETS 
PETTER SMART: 
Oppfinneren, Jens 
Bursell, med enda et 
bevis på at takkelet 
fungerer som det 
skal. 

««På noen dager lander 
du kanskje bare 5–10 % 
flere fisker, men det vil 

garantert komme dager 
hvor du kanskje fanger 

opptil dobbelt så  
mange fisker som du 

ellers ville gjort!
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En milEpæl

Det er ingen nyhet at brekkstangeffekten er skyld i et stort 
antall mistede fisker, og opp gjennom tidene er det gjort mange 
kreative forsøk på å komme problemet til livs. I den sammenhen
gen er for eksempel de klassiske gjennomløpsslukene til sjøørret 
en milepæl. Disse glir som kjent på snøret når fisken rister på 
hodet for å frigjøre seg fra kroken, og opphever dermed brekk
stang effekten. Problemet med sluktypen er at det blir tungvint 
å skifte sluk, fordi du må kappe snøret og knyte om på nytt 
hver gang. Bytter du sluk et par ganger i løpet av en fiskedag, er 
det til å leve med. Hvis du liker å eksperimentere med farger og 
fasonger, blir det fort irriterende...

Brekkstangeffekt og dårlig kroking er særlig et problem når 
du fisker med jerkbaits og wobblere, som ofte har to–tre trip
pelkroker. De aller største gir ikke bare maksimal brekkstan
geffekt, de er ofte oppsatt med store, grove og halvsløve 
kroker i tillegg.

Trang fødsEl
«Det er mulig å finne løsninger på alt, bare man tenker 
seg om lenge nok», tenkte jeg for drøyt to år siden 
etter at jeg akkurat hadde mistet ei stor gjedde på jerkbait 
som følge av dårlig kroking kombinert med brekkstangeffekt. 
Siden den gangen har jeg brukt utallige timer på å knekke koden 
og utvikle en metode som kan forbedre krokingen og eliminere 
brekkstangeffekten på wobblere, jerkbaits og andre kunstagn.

Målet var å konstruere en krokmontasje med følgende 
egenskaper: 1) det skal kroke bedre enn agnets originale krok
sett, 2) krokene skal monteres slik at de sitter fast under kast og 
innsveiving, men frigjøres i samme øyeblikk som fisken hogger, 
3) agnet skal kunne gli oppover på hovedsnøret, for å eliminere 
brekkstangeffekten, 4) takkelets konstruksjon skal gjøre det 
vanskeligere for fisken å kvitte seg med agnet før krokene har 

STOR FLEKSIBILITET: Release-
takkelet er satt sammen av flere 
ulike deler, noe som gjør det 
veldig fleksibelt.  

PRINSIPPET I 
PRAKSIS: Når fisken 
hogger, frigjøres 
kunstagnet fra 
kroktakkelet, og 
skyter oppover 
fortommen eller 
hovedsnøret, slik at 
brekkstangeffekten 
elimineres. At agnet 
ikke har kontakt 
med tennene under 
fighten, har også den 
fordelen at slitasjen 
på lakk og maling blir 
minimal. 

• • • • • • •
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Takkelet monteres/semi-
fikseres ved å dytte 

svivelen på kroktakkelet 
opp i release-tuben.

Release-tube steg for steg

Stikk en bit ståltråd gjennom tuben fra den enden 
hvor hullet er minst, og deretter gjennom øyet 
på svivelen (den ene enden klipper du av med en 
avbiter).

Før ståltråden tilbake gjennom tuben. Trekk svivelen opp i tuben med en nebbtang e.l.

Wobbler 
med  
splittet 
hake
For å kunne benytte dette systemet med wob-
blere, krever det en modifikasjon av hakeskjea. 
Hvis takkelet går utenom skjea, vil wobbleren 
nemlig trekke til siden.

Det første du gjør, er å plassere wobbleren 
i ei skruestikke med hakeskjea opp. Sag så en 
smal slisse (g) midt på skjea med en baufil. Så 
limer du en 4–5 cm lang bit av 40–60 lbs enkelt-
trådet titanwire (h) diagonalt ned over skjea og 
slissen. Kroktakkelet skyves inn bak wiren og 
opp i slissen, slik at det sitter i riktig posisjon 
under kast og fiske. Når fisken hogger, glir krok-
takkelet ut av slissen, slik at wobbleren kan gli 
oppover snøret.

DETTE TRENGER DU: Et lite utvalg av deler som er kjekke å ha hvis du skal 
lage release-takler. Rig-sleeves, som disse fra Korda, fås kjøpt i velassorterte 

sportsfiskeforretninger eller på nettet. De kan variere litt i størrelse, men 
passer som regel sammen med svivler i str. 6 eller 8. Løsner taklet under 
kastet, velger du en strammere sleeve eller en større svivel. Helt enkelt. 
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funnet feste, 5) montasjen skal kunne brukes til alle kunstagn
typer, og det skal være mulig å skifte agn uten å være nødt 
til å knyte om alt på nytt, 6) krokmontasjen må ikke påvirke 
kasteegenskaper eller agnets opprinnelige, lokkende bevegelser 
negativt og 7) konstruksjonen skal være fleksibel, sterk og ikke 
føre til kluss.

KrEvEr omsTilling
Dette releasetakkelet (se bilde på forrige side), og ulike 
varianter over samme tema, oppfyller alle ovenstående krite
rier, og er et resultat av eksperimentering og testfiske over en 
toårsperiode. Konklu sjonen er klar: For å oppnå perfekt kroking 

og krokhold med kunstagn, må du bryte med den etablerte 
forestillingen om at krokene skal sitte fastmontert på agnet. Nei, 
kunstagnet skal fiskes glidende, og krokene skal ikke monteres 
på kunstagnet, men på fortommen!

I praksis betyr det at du i stort sett alle fiskesituasjoner vil 
lande langt flere fisker hvis du fjerner krokene og erstatter dem 
med et releasetakkel isteden. På noen dager lander du kanskje 
bare 5–10 % flere fisker, men det vil garantert komme dager hvor 
du kanskje fanger opptil dobbelt så mange fisker som du ellers 
ville gjort! Og kanskje vel så viktig: Den dagen storfisken hogger, 
vet du at det er minimal risiko for at krokholdet glipper.

prinsippEnE baK
Ideen bak releasetakkelet er å feste kunstagnet i en hempe
svivel (a), som er montert glidende på fortommen eller hoved
snøret. Krokene, som helst bør være mindre, tynnere i godset og 
skarpere enn originalkrokene (f.eks. Owner ST36 og Gamakatzu 
T13), monteres på et takkel som henger løst under agnet. Da 
henger de godt eksponert og sikrer perfekt kroking når fisken 
tar agnet.

Fordi krokene ikke er fastmontert på agnet, og brekkstang
effekten er eliminert, utsettes verken kroker eller svivler for noe 
i nærheten av så hardt press som hvis de var montert på vanlig 
vis. Derfor kan du gå ned i krokstørrelse og forbedre krokings
egenskapene uten at det går ut over takkelets styrke.

Kroktakkelet festes til den bakerste delen av kunstagnet 
via en såkalt releasetube (b) av bløt silikon (bruk for eksempel 
såkalte rig sleeves, som fås i velassorterte sportsfiskeforret
ninger), slik at kroken henger i perfekt avstand fra agnet, også 
under spinnstopp. Akkurat denne lille detaljen kostet meg mye 
hodebry. Utløsermekanismen, som bygger på semifikserings
prinsippet noen kanskje kjenner fra karpefiske, må nemlig ikke 

IKKE BARE GJEDDE: 
Release-takler 
har også et stort 
potensial til 
elvefiske, og med 
nedskalerte varianter 
kan du få selv 
wobblere på 3 til 5 
cm til å gå perfekt.  

LITEN DETALJ, STOR BETYDNING: 
Release-tuben, som du monterer 
bakerst på kunstagnet, sørger 
for at kroktakkel og agn skiller 
lag når fisken hogger. Det sikrer 
bedre kroking og bedre krokhold. 

• • • • • • •
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løse ut under kast eller eksempelvis kraftige jerkbevegelser, 
samtidig som den skal løse ut umiddelbart idet fisken hogger.

biT for biT
Den enkleste og beste måten å gjøre dette på, er å sette en 
svivel på kroktakkelet (c), som så dyttes opp i den lille tubebiten 
(b), som er festet til et av kunstagnets øyer (d). På noen agn er 
det bakerste øyet optimalt, mens det på enkelte flerleddete agn 
kan lønne seg å bruke det forreste, for ikke å ødelegge agnets 
bevegelse.

Svivelen som sitter på kroktakkelet, fikseres på kroktakkelet 
ved hjelp av en duppstopper på hver side (e og f). Disse kan for
skyves, slik at hele montasjen kan «fintunes».

Når fisken hogger, rives svivelen ut av releasetuben. Presset 
fra stanga forplanter seg da direkte ned til krokene, slik at de 
setter seg perfekt. I de tilfellene fisken gaper over et stort 
kunstagn uten at krokene finner feste, og fisken forsøker å 
spytte agnet ut igjen, vil den glidende monteringen av kunstag
net i mange tilfeller skape det man i karpefiskekretser ofte kaller 
en anti ejecteffekt. Når agnet spyttes ut, vil det gli oppover på 
snøret, mens krokene blir værende i kjeften på fisken (se illu-
strasjoner) eller fortsette med en viss forsinkelse ut gjennom 
kjeften på fisken med krokspissene pekende forover, slik at de 
lettere finner feste.

flErE fordElEr
Det at kunstagnet og kroksettet skiller lag idet fisken hogger, 
har også flere andre fordeler. Store og tunge agn gir ofte relativt 
store kroksår hvis fisken rister kraftig på hodet. Med release
takkelet er problemet løst, slik at det både er større sjanse for å 
berge fisken, i tillegg til at det blir lettere å gjenutsette den uten 
sår og skader.

Det er helt nødvendig å forbinde agn og kroktakkel når du for 
eksempel fisker med langsomtsynkende wobblere eller jerkbaits, 
som krever at du foretar jevnlige spinnstopp. Hvis ikke vil kroktak
kelet synke ned og bort fra agnet når du slutter å sveive. Men 
hvis agnet er i konstant bevegelse, vil vannmotstanden sørge for 
at takkelet blir hengende like under. I slike tilfeller er det snarere 
en fordel ikke å semifiksere det. Et løsthengende takkel vil nemlig 
både forbedre krokingen og anti ejecteffekten. Og stikk i strid 
med det man kanskje skulle tro, så blir det sjelden kluss.

Gode eksempler på fiskesituasjoner der et løsthengende tak
kel kan være en fordel, er dorging samt tverr og nedstrømsfiske 
i elv.

sElvE KroKTaKKElET
Takkelets oppbygning kan varieres etter behov. Den øverste 
delen (i), som kunstagnet glir på via en hempesvivel (j), kan 
være alt fra fluorkarbon eller stiv mono til titan og vanlig wire. 
Fortommen bindes til hovedsnøret med en vanlig svivel. Over 
den glidende svivelen (j) på fortommen, monterer du en stor og 
bløt gummiduppstopper (k), for å hindre at kroktakkelet blir hen
gende for lavt under spinnstopp. Denne stopperen sitter likevel 
ikke hardere enn at agnet glir lett oppover på snøret når fisken 
hogger. 

På den andre siden monterer du en gummiperle (l) etter
fulgt av en stålring (m), som fungerer som en stopper for det 
glidende agnet. I stålringen monteres så selve kroktakkelet (n), 
tilpasset agnets størrelse. For å kunne skifte kroktakkel hurtig, 
er en enkel og elegant løsning å bruke en sterk snaplock (o) som 
bindeledd.

Det er ofte lurt å bygge opp kroktakkelet av flere deler. Det 
gir større fleksibilitet og lavere materialforbruk. På den måten 
kan du for eksempel lett bytte ut en defekt krok, uten at du 
behøver å lage et helt nytt takkel.

Til gjeddefiske har jeg hatt størst suksess med å bygge opp 
takkelet av 40–50 lbs BFT Titanium Wire (p) og stålringer (q), der 
krokene er montert med splittringer (r).

MINDRE PLASSKREVENDE: Uten 
digre, fastmonterte kroker tar de 
store kunstagnene mye mindre 
plass i slukboksen. 

HVORFOR IKKE? Store 
shadjigger kan også 
med fordel fiskes på 
et release-takkel. Det 
gir bedre kroking, 
og sparer dessuten 
jiggkroppen. 
Jigghodet som er 
brukt, er BFT’s 
FlexXHead. 

illustration: Carsten Madsen


