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FROSTEN BIDER i ansigtet, og
mine fingre dunker helt ud i spid-
serne af kulde. Der er ingen tvivl
om, at det er ved at være sidste
chance, inden Kong Vinter lægger
låg på småvandene.
Sneen vælter ned og hver ene-

ste lille kvist er dækket at et fint
lag sne. Mens jeg rigger flyderin-
gen op, bliver jeg betragtet af en
lille rødkælk, der sidder og skutter
sig i ly under et væltet piletræ.
Med en overbærende mine puster
den fjerdragten op, og signalerer
med al ønskelig tydelighed, at den
i hvert fald ikke skal ud i snevej-
ret. Men det skal jeg, og der er in-
tet, som kan stoppe mig. Den sid-
ste dag inden isen lægger låg på er
nemlig en dag, hvor de større ged-
der ofte er i hugget.

ALLEREDE i første kast signalerer
et kraftigt ryk i linen, at gedderne
er oppe på dupperne. En fin treki-
los fisk har nappet den papegøje-
farvede geddeflue, men på trods
af en solid gang luftakrobatik er
den hurtigt klar til afkrogning.
Den lille str. 8 trekrog sidder per-
fekt yderst i den hårde del af un-
derkæben, og er derfor let at få
fri.
Krogtaklet har under fighten

sluppet selve fluen. Inden jeg
lægger mit næste kast, skubber
jeg derfor release-tuben tilbage
over den afbidte krogbøjning og
justerer afstanden mellem krog og
flue ved at hive i tampen, så den
lille skarpe trekrog hænger per-

fekt eksponeret lige under fluen.
Tre-fire kast senere gentager
scenariet sig, og sådan bliver det
ved et stykke tid, indtil jeg har fået
en fin håndfuld mindre gedder,
hvorefter fiskeriet går fuldstæn-
dig dødt i en times tid.
Det er som om fiskene er gået i

koma i denne del af søen, så jeg
beslutter mig for at prøve et nyt
område. Fuld af forventninger
padler jeg løs med svømmefød-
derne, og inden længe befinder
jeg mig på den modsatte side af
søen.

OPTIMISMEN over det nye spot
bliver ikke mindre, da overfladen
pludselig brydes af småfisk, der i
vild panik flygter til alle sider. Når
først dette scenarie udspiller sig,
gælder det om at være på pletten:
Få sekunder efter lander fluen
med et plask lige ved siden af
pilegrenene, og jeg har næppe ta-

Når fisken er sikkert kroget som
her, er der mindre at være nervøs
for, når gedden laver sin klassiske

hovedrysten lige inden
landingen.

Brug en lille pean til at
skifte fluen i snaplock’n.

� RELEASEFLUEN:

Geddefluer er normalt bundet på meget kraftige
og langskaftede kroge, der har svært ved at
trænge ind i den hårde geddekæft – og giver en
stor brækstangseffekt. Men det kan du let ændre:
Klip krogspidsen af, monter en markant mindre og
skarpere krog på forfanget i stedet – og fang flere
fisk.

Af Jens Bursell

KROG FLERE
GEDDER

get mere end én meter line ind, før
en massiv hvirvel og et voldsomt,
tungt ryk i stangen signalerer, at
en grov fisk har taget fluen.
Sekundet efter står min # 8 ged-

defluestang spændt til bristepunk-
tet, mens fisken dunker tungt og
dybt i stangen. Til at startemed føl-
ger den lidt med, men pludselig ta-
ger fanden ved fisken. Med en
voldsom kraft sætter den kursen
direkte mod nogle pilebuske, og
selv om jeg læger fuldt pres på fi-
sken og blokker bremsen, sker der
blot det, at flyderingen med fare-
truende fart følger med ind mod de
forræderiske sunkne pilebuske.
Til alt held lykkes det dog at

presse fisken fri, men det er ikke
let, for til sidst ligger flyderingen
helt inde mellem pilegrenene. Et
lettelsens suk går derfor over mig,
da fisken kort efter pisker ud over
åbent vand. Jeg følger lige så stille
med, men kort efter opstår der et



den bløde del af svælget, har den
givet et sikkert kroghold, der kla-
rede mosten under den hårde fight
– præcis som de mange andre
gedder jeg har fanget på release-
fluen. Til dato er det faktisk ikke
lykkedes mig at miste en eneste
geddekontakt på release-fluen, så
det er med stor tilfredshed, jeg
padler jeg ind til land for at foto-
grafere den fine fisk, der vejer
cirka ni kilo. Uanset hvad man
gør, vil man selvfølgelig kunne
miste en gedde – selv med denne
metode. Men – jeg er overbevist
om, at jeg ved at montere min flue
på dette simple og lette release-ta-
kel øger chancen for at lande ged-
derne ganske betragteligt.

RELEASEFLUEN er ekstremt simpel
at rigge op, og du kan sagtens
bruge de geddefluer, som du alle-
rede har i forvejen: Klip krogspid-
sen af midt i krogbøjningen med
en bidetang – og monter en lille,

Jens Bursell med en smuk
mosegedde, der bød på en brav
kamp i den begyndende nyis.
Fisken huggede en sort/lilla

flashflue fisket på
release-takel med en

str. 8 trekrog.

andet problem. Fisken tager flug-
ten ind under et større område
med grød- og nyis, hvilket gør, at
jeg kun har direkte kontakt til fi-
sken ved at sænke stangen under
vandet.
Med et konstant pres på fisken

lykkes det dog at få gedden helt
hen til flyderingen, og efter et par
mislykkedes forsøg får jeg fat i
underkæben med min lipgrip. På
trods af, at fisken har inhaleret
fluen, så den lille trekrog sidder i

DEN RIGTIGE TUBE

Tuben skal sidde så stramt, at
krogtaklet ikke frigives under kast
og indtag – samtidig med at den ri-
ver sig løs, hvis den belastes under
fighten. Det er derfor vigtigt at
vælge den rette tube. Sidder den
for løst, vælges en lidt mindre dia-
meter, et sejere materiale – eller et
lidt længere stykke. Et godt ud-
gangspunkt til geddefluer er
FlyCo’s 2/1 mm siliconetube.

Det er pærelet at fiske din gedde-
flue som releaseflue. Modhagen
på den lille krog trænger lettere
ind – og det giver kontant afreg-
ning i form af færre mistede fisk.
Bemærk den lille hægte, der gør
det let at skifte fluen. Her er
det Kinetics Pikefly der har
fået boosted sin penetra-
tionsevne med 3-500%.

Fiskes fluen med høj indtagnings-
hastighed i fx varmt vand går re-
leasefluen bedst monteret løkke

til løkke som vist her.
I koldt vand med langsom indtag-

ning er monteringen vist til
venstre lettere og lige så god.

skarp trekrog på et stykke wire el-
ler 30-40 lbs hardmono forfang.
Trekrogen - fx Owner ST36 BCX
str. 8 - bindesmed en trekrogs not-
a-knot. Monter et stykke silicone�
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tube på tampen bag krogen, bind
en kællingeknude bag tuben og
lad 6-7 mm forfang stå bag kæl-
lingeknuden.
Skub tuben op på den tilbage-

værende stump af krogbøjningen,
monter dit forfang, og du er klar
til at fiske.
Denne version af taklet med

trekrogs not-a-knot er perfekt til
lidt større kraftigt dressede fluer
med lange fibre. Alternativt kan
man montere krogen i en løst-
hængslet loop fx en ophænger- el-
ler en rapalaløkke, hvis der er tale
om mere sparsomt dressede fluer
med kortere fibre. Som udgangs-
punkt vil jeg dog anbefale først-
nævnte, da det er lettest og bedst
som allround løsning på flertallet
af geddefluer.

Sådan binder du en trekrogs
not-a-knot
1) Kør forfanget ind gennem øjet
og læg den korte tamp parallelt
med skaftet, så der stikker 8-10
cm ud bag krogen.

2) Sno den forreste del af
forfanget 5-6 tørn tilbage langs
krogskaftet.

3) Kør forfanget tilbage gennem
øjet, stram til og giv en klat
sekundlim.

4) Kør en snaplock på forfanget
og bind en stopknude af elastik-
tråd – her 11 lbs Powergum fra
Gardner - bag den (x). Det er vig-
tigt, at snaplock’en vender som
vist – her Pikefighter Deadbait
Jig Snap fra SPRO.

5) Kør et 4-5 mm silicone tube (y)
på tampen bag krogen – og bind

en stor kællingeknude (z)
bagerst, så tuben ikke glider af.

MINDRE KROGE KROGER
BEDRE

Med en # 8 geddefluestang
lægger du maksimalt cirka to
kilos pres på fluen i modhugget,
men i praksis normalt snarere
1-1,5 kilos pres på selve
krogspidsen, når man tager højde
for linebuer, af fluen ofte fastlåses
mellem geddens kæber samt det
faktum, at fisken sjældent står
bomstille i modhugget.
For at illustrere forskellen på

indtrængningsevnen af en str. 5/0
krog og en lille str. 8 krog, ses
ovenfor en standard geddeflue-
krog str. 5/0 belastet med et træk
på 1,5 kilo. Materialet er stearin,
der er lidt blødere end de hårde
dele i en geddekæft. Som det ses –
er modhagen ikke trængt ind.

En str. 8 trekrog belastet med et
træk på 1,5 kilo på én krogspids.
Som det ses, er modhagen fuld-
stændig begravet. Modhagen
trænger faktisk allerede ind ved
500 grams belastning med én
krogspids og 750 grams belast-
ning på to krogspidser. Til sam-
menligning skal der cirka 2,5 kilos
træk til at begrave modhagen på
en str. 5/0 enkeltkrog. Eller sagt
på en anden måde – en str. 8 tre-
krog trænger i grove tal 3-5 gange
lettere ind end en standard gedde-
fluekrog str. 5/0. Forestil dig, hvad
det kan betyde for din krognings-
effektivitet.

“EN LILLE STR. 8
TREKROG
TRÆNGER 3-5
GANGE LETTERE
IND END EN
STANDARD
GEDDEFLUEKROG
STR. 5/0 – OG ER
RIGELIG STÆRK TIL
AT LANDE EN
KÆMPEGEDDE.
FORESTIL DIG,
HVAD DET KAN
BETYDE FOR DIN
KROGNINGS-
EFFEKTIVITET”.

�

GEDDER

Kommer der den mindste smule brækstangs-effekt på den lille krog, fri-
gives krogtaklet fra bagenden af release-fluen. Dette kombineret med,
at den lille trekrog rager godt ud fra bunden af fluen, gør det
muligt at udnytte de store krogningsmæssige fordele, som små og
skarpe trekroge giver.

MINDRE KROGE KROGER
BEDRE
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