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VI HAR ALLE PRØVET DET på en
dårlig dag. Du har et par kontak-
ter, men det er langt fra dem alle,
der resulterer i fast fisk, og når du
så endelig fighter den vildeste
gedde, sandart, havørred eller laks
– så ender seancen måske med, at
fisken bruger agnen som bræk-
stang til at få krogen ud – og hop-
per af krogen. Og – det er ikke så
sjældent, at det netop er den
største, der ryger på denne
konto... Nogle gang er det måske
kun 5-10% af fiskene dumister – i
andre tilfælde, hvor der fx fiskes
store jerkbaits eller woblere efter
sky, men velfightende og hoved-
rystende fisk, kan det på grelle
dage måske være helt op til over
halvdelen af dine fisk du mister.
Langt de fleste accepterer mi-

stede kontakter som uheld eller
tilfældighedernes spil. Men sand-
heden er efter min mening ofte en
hel del mere jordnær – nemlig at
der er noget galt med fisketeknik-
ken. Mister du eksempelvis på en
rigtig dårlig dag halvdelen af dine

kontakter, betyder det i praksis, at
du ved at maksimere krogningsef-
fekten – og især eliminere risi-
koen for mistede kroghold – reelt
set måske kan gå hen og fange
dobbelt så mange fisk?

BRÆKSTANGSEFFEKTEN er vel-
kendt blandt gedde, sandart, hav-
ørred, lakse- og andre predatorfi-
skere, som én af de hyppigste år-
sager til mistede fisk. Og mistede
fisk står ikke højest på ønskeli-
sten, når man har fisket talløse ti-
mer i regn og slud – drevet af
drømmen om at lande sit livs
fangst.
Gennem tiden er der gjort

mange krumspring for at komme

“BRYD MED
DOGMET – FISK DIT
HARDBAIT
GLIDENDE PÅ ET
TAKEL OG FANG
FLERE ROVFISK”.

Release-takler kan anvendes på
stort set alle kunstagn og temaet

kan varieres i det uendelige.
Her er det en smuk mosegedde,
der faldt for tailbaitet Zam Z.

Jerkbait og woblerfiskeri er ofte synonymt med middelmådig krogning og
mange mistede fisk – bl.a. på grund af brækstangseffekt. Her får du en helt ny
metode, som uanset hvem du er, og hvor du fisker – giver dig mulighed for
kroge og lande markant flere fisk. Opskriften er simpel: bedre krogning, ingen
brækstangseffekt og dermed perfekt kroghold.

Tekst og foto: Jens Bursell

FANG FLERE
ROVFISK

� RELEASE-TAKLER:

Via release-tuben, som du monterer bagerst på
hardbaitet, frigøres taklet fra agnen under fighten,
hvorved du får et bedre kroghold.

uden om problemet. En klassiske
milepæl har uden tvivl været de
klassiske gennemløbsblink til fx
havørredfiskeri. Her er der et cy-
lindrisk hul gennem agnen, så den
kan glide op ad hovedlinen, når fi-
sken rusker med hovedet for at
gøre sig fri. Denne opfindelse har
sparet mange fiskere for at miste
deres livs fisk. En anden velkendt
metode til at mindske problemet
ved blinkfiskeri er at montere kro-
gen i flere springringe. Jo løsere
hængsling og bedre mulighed for
rotation af krogen i forhold til
blinket – desto mindre er risikoen
for, at fisken kan brække krogen
ud af munden på sig selv.

GENNEMLØB ER GENIALT, når man
skal undgå brækstangseffekt, men
de traditionelle gennemløbskon-
struktioner har et problem: Hvis
man vil skifte blink, bliver man
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nødt til at klippe linen over, tråde
den igennem et nyt blink – og
binde en knude til krogen. Skifter
man kun blink et par gange om
dagen er det til at overleve, men
eksperimenterer man meget med
farver og forskellige blinktyper,
kan det gå hen og blive lige lovligt
besværligt.

BRÆKSTANGSEFFEKT og dårlig
krogning er især et udtalt pro-
blem, når man fisker med jerk-
baits eller woblere, hvor der oftest
er monteret to-tre trekroge. Helt
grelt står det til med de største
hardbaits, som udover at give

maksimal brækstangseffekt også
ofte er monteret med grove og
halvsløve kroge. Enkelte produ-
center har igennem tiden forsøgt
sig med gennemløbsversioner af
fx woblere og jerkbaits, men pro-
blemet er efter min mening aldrig
rigtig løst tilfredsstillende på agn,
der er monteret med mere end én
trekrog. Der har nemlig aldrig væ-
ret konstrueret et system, som fri-
gør samtlige kroge fuldstændig
fra agnen under fighten – samtidig
med, at systemet kan bruges på
alle typer af agn, så man ikke skal
til at udskifte alle sine kunstagn,
for at kunne anvende systemet.

– ALT ER DOG MULIGT. Sådan
tænkte jeg for godt to år siden,
mens jeg rev mig selv i håret efter

at have mistet en grov gedde på
jerkbait. Årsagen til den mistede
fisk er uden tvivl en halvdårlig
krogning kombineret med bræk-
stangseffekt. Siden da har jeg
brugt talløse timer på at knække
koden og udvikle en metode, der
kan forbedre krogningen og eli-
minere brækstangseffekten på
woblere, jerkbaits og andre kunst-
agn.
Målet har været at konstruere

en krogmontage med følgende
egenskaber:
1) Taklet skal kroge bedre end

hardbaitets originale krogsæt.
2) Krogene skal monteres, så

de er fastsiddende under kast og
indspinning, men frigives i
samme øjeblik, agnen angribes af
rovfisken.
3) Hardbaitet skal kunne glide

op ad hovedlinen, så brækstangs-
effekten elimineres.
4) Taklets konstruktion skal

Når dine hardbaits ikke er fast-
monteret med kroge, fylder de
betydeligt mindre i grejboksen –
så du kan medbringe flere agn,
uden at krogene kludrer ind i hin-
anden. Desuden kan du opbevare
dem i lommen, hvilket er en for-
del, når du fx vadefisker efter
brakvandsgedder. Så behøver du
ikke længere at vade ind til land,
åbne rygsækken og finde grejbok-
sen, hver gang du skal skifte agn.
Øverst ses en lille box til takler.

I det samme fisken hugger,
frigøres hardbaitet fra krogtaklet
og skyder op ad forfanget,
så brækstangseffekten elimineres.
Her er det en stor Freestyler i ak-
tion. Det, at agnen ikke har kon-
takt med tænderne under
fighten, nedsætter slitagen på lak
og maling markant.

Release-takler har også stort
potentiale til åfiskeri, hvor man
med nedskalerede varianter over
taklet kan få selv 3-5 centimeters

woblere til at gå perfekt.
Til bækørred laves krogtaklet
eksempelvis af 0,15 Fireline

Clear kombineret med en enkelt
let trekrog – fx Owner ST-21 str. 8
eller 10. Læs mere om release-

varianter i de kommende numre.

gøre det sværere for fisken at
spytte hardbaitet ud.
5) Det skal være muligt at

bruge alle almindelige kunstagns-
typer, og man skal kunne skifte�
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mellem flere forskellige farver og
agntyper på en simpel og fleksibel
måde, der ikke involverer, at man
skal til at binde nye knuder.
6) Krogmontagen må ikke in-

fluere negativt på kasteegenska-
ber og agnens oprindelige lok-
kende gang.
7) Konstruktionen skal være

fleksibel, stærk og må ikke give
mere kludder end de originale
hardbaits.

RELEASE-TAKLET, som du ser til
højre – samt forskellige varianter
over samme tema, opfylder samt-
lige af ovenstående kriterier. Tak-
let, som er mit bedste bud på det
perfekte hardbait-rig, er resultatet
af eksperimenter og praktisk fi-
skeri gennem to år. Min konklu-
sion er klar: For at opnå perfekt
krogning og kroghold på kunst-
agn, skal man bryde fuldstændig
med dogmet om at, at kroge er no-
get, der monteres på kunstagnen.
Nej – kunstagnen skal fiskes gli-
dende på forfanget, og krogene
skal ikke være monteret direkte i
agnen, men i forfanget. I praksis

fekt krogning, når fisken angriber
agnen.
Netop fordi krogene ikke er

fastsiddende på agnen og bræk-
stangseffekten elimineres, udsæt-
tes kroge og svirvler ikke for til-
nærmelsesvis så hård belastning,
som hvis de var monteret normalt.

Derfor kan man gå markant ned i
krogstørrelse og forbedre krog-
ningsegenskaberne, uden at gå på
kompromis med taklets styrke. Er
du i tvivl om rigtigheden af dette,
så tænk på, at størsteparten af alle
store 10-15 kilo+ gedder taget på
død agn fightes og landes på str. 8
– 6 kroge, mens man til præcis de
samme fisk ofte bruger str. 1/0 –
2/0 på hardbaits. Vil du gå med
dobbelt livrem og seler kan taklet
naturligvis også fiskesmed de ori-
ginale kroge, men det vil sjældent
vil være en fordel.

KROGTAKLET fasthæftes i den ba-
gerste halvdel af hardbaitet med en
udløsermekanisme (b), så krogen
hænger i perfekt krogningsafstand
fra agnen – også under spinstop.
Præcis denne lille detalje kostede
mig mange eksperimenter at få til
at fungere i praksis. Udløsermeka-
nismen må nemlig ikke udløses
utilsigtet – hverken under kast eller
kraftige jerkbevægelser. Omvendt
skal den frigøre taklet fra hard-
baitet, idet øjeblik fisken hugger.
Den letteste og mest kludder-

sikre løsning er at montere taklet
ved at sætte en svirvel (c) på krog-
taklet, som herefter klemmes op i
det lille stykke tube (b), der er
monteret i et af hardbaitets øjer
(d), med en springring. På nogle
baits er det bagerste øje optimalt,

Taklet frigives fra release-tuben
når gedden angriber hardbaitet,
hvorefter det skydes ud af mun-
den og op ad forfanget. Alene det,
at krogene hænger som et løst ta-
kel under agnen giver ofte en
bedre krogning end med normale
hardbaits. Men – skulle agnen
blive grebet uden at kroge i første
omgang, så er det også ekstra
svært at spytte den ud, fordi
agnen er monteret glidende i et
punkt, hvorved der opnås en
»anti-eject effect«.

Et udvalg af nødvendige rig-bits
til release-taklet. Rig-sleeves som
disse fra Korda, kan købes hos
velassorterede butikker med
karpegrej – fx Sport Dres. De kan
variere lidt, men passer ofte godt
med str. 6 og 8 svirvler. Hvis
taklet frigives i kastet, skal du
vælge et strammere sleeve eller
en større svirvel.

�

RELEASE-TAKLER

“RELEASE-TAKLER
GIVER BEDRE
KROGNING, GØR
DET SVÆRERE FOR
FISKEN AT SPYTTE
AGNEN UD – OG
ELIMINERER
BRÆKSTANGS-
EFFEKTEN. ELLER
SAGT PÅ EN
ANDEN MÅDE – DU
LANDER, OG
DERMED FANGER
FLERE FISK”. �
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betyder det, at du i langt de fleste
fiskesituationer vil lande og der-
med fange markant flere fisk ved
at afmontere krogene på dine ori-
ginale hardbaits – og fiske dem på
varianter over release-takler i ste-
det.

IDÉEN med release-taklet, som du
kan se et stort foto af på næste op-
slag er, at fæstne hardbaitet i en
blinklås (a), som er monteret glid-
ende på forfanget eller hovedlinen
i en svirvel (j). Krogene, der helst
skal være mindre, tyndere og
skarpere end originalerne, monte-
res i et takel, der hænger løst un-
der hardbaitet. Herved bliver de
ekstra godt eksponeret for en per-

Store shadjigs som denne kan med fordel fiskes på et release
takel. To stingerkroge er via en snap-lock monteret i

stålringen. Jighoveder med store fastmonterede kroge
øger brækstangseffekten, og jeg foretrækker derfor

monteringer a la denne, hvor jighoveded skrues ind
i gummiet og de eneste kroge er stingerkroge. På
billedet ses BFT’s FlexXHead. Denne monte-
ring giver endvidere længere levetid på soft-
baitet, fordi det oftest hænger uden for

geddekæften under fighten.
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mens det på visse flerdelte hard-
baits er bedst at montere den i det
forreste, for at bibeholde den ori-
ginale bevægelse i agnen. For at
illustrere, at der er forskelle fra
agn til agn kan Savage Gear 4-
Play godt monteres i det bagerste
øje, mens fx Butch skal monteres i
det forreste for at virke perfekt.

RELEASE-TUBEN (b) skal for opti-
mal fleksibilitet være lavet af blød
silicone eller lignende. Til større
jerkbaits og woblere har jeg an-
vendt en tube, der anvendes til
karpetakler. Fordelen ved disse
såkaldte rig-sleeves er, at de er
konstrueret som fasthæftelse og
udløsermekanisme på nogle af de
mest almindelige karpetakler –
nemlig semi-fikserede boltrigs.
Her er krogtaklet fikseret under
kast og fiskeri, samtidig med, at
det kan frigives under fightenmed
fisken.
Semi-fikseringen af krogtaklet

via en svirvel, på selve taklets
wire, giver med hjælp fra to
flådstop (e-f) desuden mulighed
for at justere krogstaklets afstand
fra hardbaitet – samt forskyde den
bagerste krog en smule bagud,
hvis fiskene hugger forsigtigt ef-
ter hardbaitets bagende.

NÅR FISKEN HUGGER rives svirv-
len ud af release-tuben, hvorved
presset fra stangen forplantes di-
rekte ned til krogene, så de sætter
sig helt perfekt. I de tilfælde, hvor
fisken har fået fat i hardbait’et
uden at krogene har sat sig – og fi-
sken forsøger at spytte agnen ud,
så vil den glidende montering af
kunstagnen i mange tilfælde
skabe det, som man inden for kar-
pefiskeriet kalder »anti-eject ef-
fekt«. Når agnen spyttes ud, vil
den nemlig glide op ad forfanget
eller hovedlinen – mens krogene
bliver inde i munden – eller fort-
sætter langsommere og med en
vis forsinkelse ud gennem mun-
den med krogspidserne pegende
fremad. På denne måde får de let-
tere fat, inden det er for sent.
Det, at hardbaitet frigives fra

krogene modvirker som sagt
brækstangseffekten, men det har
også flere andre fordele. Store og
tunge agn giver ved kraftige ho-

for dannelsen af store krogsår,
hvilket ydermere nedsætter risi-
koen for at miste fisken – samt gør
det lettere at genudsætte den uden
store sår. Og – netop fordi kro-
gene ikke sidder på selve agnen,
bliver det desuden nemmere at
løsgøre dem fra fiskens mund
uden at skade sig selv eller fisken.

FASTHÆFTNING af taklet i release
tuben (b) er som sagt nødvendigt,
når der fx fiskes langsomt syn-
kende woblere eller jerkbaits,
hvor man ofte foretager spinstop.
Hvis ikke taklet er hæftet til ag-
nens bagerste halvdel, vil taklet
nemlig ved spinstop synke væk
fra agnen. Men – fisker du agnen i
konstant bevægelse, så bevægel-
sen af taklet får det til at hænge i
perfekt afstand lige under agnen,
så er der faktisk ingen grund til at
semi-fiksere taklet. Krogningen
og »anti-eject-effekten« på relea-
setaklet bliver nemlig endnu

hverken under kast eller fiskeri.
Gode eksempler på fiskesituatio-
ner, hvor det løsthængende relea-
setakel kan være en fordel er spe-
edspin i forsommeren, dørg og
trolling samt tvær- og nedstrøms-
fiskeri i åen. Opstår disse situatio-

ner spontant kan man bare lade
være med at montere svirvlen (c) i
release-tuben (b), men fisker man
udelukkende disse metoder, får
man selvfølgelig en mere elegant
præsentation ved helt at undlade
release-tube og svirvel på taklet.

WOBLERFISKERI med release-
takel kræver en tilpasning af skeen.
Hvis taklet går uden om skeen, vil
wobleren nemlig trække skævt og
gå forkert. Fremgangsmåden er
følgende (th): Sæt wobleren i en
skruestikmed skeen opad og sav en
tynd slids (g) ned igennem skeens
midterakse med en ganske almin-
delig nedstryger. Herefter limer (s)
du et 4-5 centimeter langt stykke
40-60 punds enkelt trådet titanium
wire (h) diagonalt ned over skeen
og revnen.Når krogtakletmonteres
skydes forfanget ind bag wiren og
op i slidsen, som sikrer taklets pla-
cering under kast og fiskeri. I det
samme fisken hugger, kan taklet
svinge ud igennem slidsen og fri-
gøres, så wobleren frit kan glide op
ad linen.

vedrusk ofte relativt store krogsår.
Men – fordi agnen glider på linen,
fungerer systemet som en buffer

bedre, når taklet er fuldstændig
løsthængende. Og modsat, hvad
man måske skulle tro, så giver det
i praksis ikke mere kludder –

TAKLETS OPBYGNING kan varieres
efter forholdene. Den øverste del
(i), hvorpå kunstagnen glider via
en blinklås/svirvel (a+j) kan være
lavet af alt lige fra fluorocarbon
eller hardmono – til titanium og
normal wire. Selv foretrækker jeg
ofte hardmono – fx Climax. Tak-
let bindes til hovedlinen med en
normal svirvel. Mellem svirvel og

Jens Bursell med en fin
mosegedde, der tog en Buster
Jerk fisket på release-takel.
Selv smågedder på 1-2 kilo bliver
med denne metode kroget
klokkerent i første hug –
selv med store hardbaits
på 30-40 centimeter.
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den glidende svirvel (j) monteres
et stort og blødt gummi flådstop
(k) fx XPS, for at hindre at krog-

taklet kommer til at hænge for
lavt under agnen ved spinstop.
Når fisken hugger, er stoppet dog
så løst, at agnen let kan glide op ad
linen, når fisken rusker med hove-
det. På den anden side af den glid-
ende svirvel (j) monteres en gum-
miperle (l) efterfulgt af en stålring
(m), der fungerer som stop for den
glidende kunstagn. I stålringen
monteres så selve krogtaklet (n),
der tilpasses agnens størrelse. Til
eksempelvis geddefiskeri, vil
man kunne klare sig med 3-5 tak-

Træk svirvlen op i tuben.Stik ståltråden tilbage.Release-tuben fremstilles
således: Stik et stykke ståltråd
igennem tuben fra den ende hvor
hullet er mindst. Tråd svirvlen,
hvor den ene ende er bidt af med
en tang.

For at give maksimal fleksibilitet er standard release-taklet opbygget af flere dele, der er
samlet i rig-rings (q) med 3-tørns blodknuder. Krogene monteres i stålringen med en svirvel,

så man kan skifte krogstørrelse efter forholdene. Den bagerste krog kan også monteres i en
springring, men for at gøre præsentationen mere elegant kan den også som her bindes på.

Krogene skal være skarpe og lette – fx Owner ST 36 og Gamakatzu T13.

Sådan monteres din wobler på et release-takel.
Bemærk slidsen, der er savet ned igennem
midten af skeen, for at wobleren ikke skal trække
skævt. Gode svejsede rig-rings kan du fx få ved
at bide ringen fra Mustad’s kuglelejesvirvler af
med en tang.

�

r

p

b

e

d

f

c

s

g
h

�

�

Taklet monteres/semi-fikseres
ved at skubbe svirvlen op i

release-tuben.
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ler, der dækker hele spektret fra de
mindre woblere og op til de helt
grove jerkbaits. For at man hurtigt
kan skifte krogtaklet, er det lettest
og mest elegant at påhægte den til
stålringen med en lille, men stærk
snaplock fx fas-snap (o). Alterna-
tivt, men lidt mere klodset kan
man bruge en blinklås.

KROGTAKLET (n) kan med fordel
være opbygget af flere dele – dels
for at give maksimal fleksibilitet
og minimalt materiale forbrug,
men også for lettere at kunne
skifte en defekt krog eller et hær-
get stykke wire – uden at skulle
lave hele taklet om. Til geddefi-
skeriet har jeg haft størst succes
med at opbygge krogtaklet af 40-
50 lbs BFT Titanium Wire (p) og
stålringe (q), hvor i krogene er
monteret med springringe (r).
Krogtaklet kan naturligvis også
fremstilles af flurocarbon, hard-
mono eller flertrådet wire, hvor

Release-takler kan som her
anvendes til både swimbaits og

jerkbaits, men har også
potentiale til fiskeri med fx store

blink.
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For at kunne køre et stort gummi
flådstop på et kraftigt forfang af
fx hardmono eller wire, skal en-
den af forfanget forbukkes med
en tang, hvorefter stoppet forsig-
tigt presses op over knækket og
ned på forfanget.

krogene er monteret med en not-
a-knot. Det er hurtigere at lave,
men holder til betydeligt færre
fisk end titaniums versionen.
Det vil sikkert kræve lidt over-

vindelse at bryde traditionerne,
afmontere originalkrogene og
binde et par release-takler. Men
tro mig – du vil ikke fortryde, når
du indser, at du lander en markant
højere procentdel af huggene – og
dermed fanger flere fisk.

Få Fisk&Fri i de næste
3 måneder
og en fiskevægt
for kun

kr. 49,50-
Normalpris kr. 277,50

Fisk & Fri er Danmarks mest læste fiskeblad og
udkommer 10 gange om året med mere end 1000 sider
spændende læsestof. Du kan starte med et af
vores prøveabonnementer på tre numre eller
vælge et af de mange andre gode
abonnementstilbud på vores
hjemmeside.

Se mange flere tilbud og bliv abonnent på www.fiskogfri.dk
eller ring til Morten på 33 11 14 88 og få tilsendt et girokort.

Få Fisk&Fri i de
næste 5 måneder
og en Scierra
Softshell Jacket
for kun

kr. 499,-
Normalpris kr. 1344,-

SPARkr. 845,-

SPAR
kr. 228,-

Rigtige lystfiskere abonnerer på Fisk & Fri...


