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� NY TOPMETODE:

GEDDEFLUE
PÅ SPIN
Er du træt af tonsetungt geddefiskeri? Ku’ du tænke dig at sætte jerkbait-fetichisterne til vægs?
Hvis ja – så byt det tunge grej ud med en spinnestang og en gigantzonker, lyder det fra
Torbjörn Buster Odén – en af de største ikoner inden for skandinavisk jerkbaitfiskeri.

Tekst og foto: Jens Bursell

»I koldt vand er kæmpezonkers
fisket på spin overlegent i forhold
til jerkbait- og woblerfiskeri».
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– Geddespin med mega zonkers
er en hyper effektiv metode,
der overgår traditionelt gedde-
fluefiskeri i effektivitet og
selektivitet efter store fisk,
lyder det fra Buster.
– Ved spinnefiskeri er det nemlig
muligt at lægge mange flere kast
på en fiskedag, hvilket betyder at
flere fisk bliver præsenteret for
fluen. Desuden er det med
spinnegrejet muligt at kaste
meget større og dermed
tungerezonkers, end det er
muligt at kaste på en fluestang.

Spinnefiskeri med store fluer er
en teknik, hvor du roligt kan
regne med masser af action.
Her er det en fin svensk
skærgårdsgedde der letter med
en 25 centimeter lang zonker i
kæften.
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SPINNESTANGEN svirper i vinden,
idet Torbjörn Odén – opfinderen
af det legendariske jerkbait – Bu-
ster Jerk, placerer en zonker på
størrelse med et mindre tøjdyr tæt
på sivkanten. Vi er på læsiden af
en lille ø i Västerviks skærgård.
– Det er ikke lette forhold, fortæl-
ler vores guide, Daniel Whasser,
fra Västervik Fishing Camp.
– Klart vejr og svag vind er ikke
ligefrem optimalt. Men i det
samme skyder en fin gedde ud fra
grøden, spiler gællelågene ud og
indhalerer den ekstremt livagtige
zonker i et enkelt sug. Vandet er

ner til en lille dyst. Min plan var at
eksperimentere med en helt ny
teknik – inspireret af min holland-
ske fiskekammerat Evert Oost-
dam, som havde fanget masser af
spinnegedder på gigantzonkeren –
The Mouse. Det var præcis denne
idé i opgraderet form, som jeg
ville overføre til mit eget skandi-

stadig varmt, så fisken leverer en
forrygende fight på trods af den
beskedne størrelse.
– Det her bliver stort, rigtig

stort, griner Buster, der er overbe-
vist om, at spinnefiskeri med flue
vil gå hen og bliver den nye store
trend inden for geddespin. Ikke
blot fordi det er super sjovt – det
er også stinkende effektivt.

25 – 2 til zonkeren var det overra-
skende resultat af mit første forsøg
med at fiske store geddefluer på
spinnestangen, fortsætter Torbjörn
– I vinteren 2006 havde jeg udfor-
dret to af mine geddekompagno-

At zonkers er ekstremt effektive
på grund af deres ekstremt pulse-
rende bevægelser – selv ved ultra
langsom indtagning, det er ingen
nyhed. Men at de med stor succes

kan fiskes ubelastet på spinne-
grejet er noget de færreste skan-
dinaviske lystfiskere har prøvet.

Et udvalg af giftige farvekombi-
nationer til kæmpezonkers.
Bemærk acrylhovedet, der
afbalancerer trekrogen for enden
af røret, så fluen står vandret ved
spinstop.

Da Torbjörn og Henrik Sandahl i
maj 2008 deltog i skandinaviens
største geddekonkurrence – Pike

Challenge, vandt de med god
margin. Metoden som de fangede
størsteparten af deres fisk på var

ikke overraskende store
ubelastede zonkers fisket på
spinnestangen, der passede

perfekt til de svære forhold med
svag – ingen vind. På de to dage

havde de kontakt med 5-600
gedder, hvoraf de landede

137 fisk.

»Ingen gedde med respekt for sig selv kan stå for en elegant,
pulserende kæmpezonker, der fiskes ultra langsomt –

afløst af sitrende spinstop, hvor fluen svæver vægtløst i vandet».

GEDDER PA SPINFLUE
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naviske fiskeri. På en dags fiskeri
under svære forhold i en lokal sø
fangede jeg alene 25 gedder på
spinnestangenmed den ubelastede
zonker. Og imens jeg konstant
fightede fisk, blev mine venner
mere og mere lange i hovedet. Til-
sammen fangede de to erfarne
jerkbaitfiskere nemlig kun to ged-
der på jerkbait og wobler! Denne
oplevelse var skelsættende formin
tyrkertro på effektiviteten af spin-
flue i forhold til fx jerkbait og
woblerfiskeri. Først da fattede jeg
det enorme potentiale for spinflue-
fiskeri efter gedder.

– I KOLDT VAND ved vandtempera-
turer under 10 grader er en gigant-
zonker ofte alle andre kunstagn
overlegne – inklusiv jerkbaits,
woblere, softbaits, blink og spin-
nere, fortsætter Torbjörn. – Selv
tailbaits, som tit er helt suveræne i
koldt vand, har ikke nær så deli-

kate bevægelser ved langsom ind-
spinning, som det er muligt at
give en perfekt afbalanceret zon-
ker. Især når forholdene er svære
og fiskene er sky – eksempelvis i
klart vand, eller når der er vind-
stille, så er det meget lettere at få
gedderne til at hugge på fluerne
end på de store hardbaits. Det er
som om, at selv de fisk, der ikke
jager aktivt – alligevel bare skal
hen og smage på fluerne. Enten
fordi de bliver lækkersultne – el-
ler af ren nysgerrighed.

ZONKERS er som skabt til spinnefi-
skeri efter gedder. Men – hvor
trenden blandt de fleste danske
geddefluefiskere går mod store og
lette fluer, hvor man nemt kan slå
vandet fri af fluen i blindkastene,
så er det stik modsat, når det drejer
som om spinnefiskeri med flue.
Her er det en fordel med naturlige
materialer, der suger vandet, fordi
det giver en tungere flue, der er
lettere at kaste på spinnegrejet.
Her er det derfor ikke flash og syn-
tetiske fibre, som fungerer bedst.
Nej – her står den på zonkerstrips
og andre naturmaterialer.
Zonkers til geddefluespin kan

groft inddeles i tre typer.

– ENKELTKROGS ZONKEREN har
sin force, når man skal fiske tæt
op af vegetation – eller direkte
igennem siv, åkander eller anden
grøde, forklarer Torbjörn. – En-
keltkrogen gør, at man ikke så let
hænger fast, men giver også en
dårligere krogning. En anden

ulempe ved enkeltkrogen er, at
den slides hurtigere, fordi krogens
todimensionelle udformning gør,
at en større del af materialet kom-
mer i direkte kontakt med tæn-
derne under fighten.

– RØRFLUER bundet på cirka 15
centimeter lange plast- eller mes-

singtubes er en af de allermest ef-
fektive varianter. Førstnævnte er
idéel, når fluen skal fiskes suspen-
ding – dvs vægtløst i vandet.
Sidstnævnte anvendes, når fluen
skal være langsomt synkende.
Ved at tilføre fluen små jerkbe-
vægelser, kan man få den til at
skære sig cirka 1,5 meter ned i
vandet. Blot 1-2 grams vægtfor-
skel kan have stor betydning for,
hvor højt fluen kommer til at fiske
i vandet.

– DEN LEDDELTE RØRFLUE er opti-
mal, når man ønsker en ekstra stor
flue. For at få den rette bevægelse
i agnen – samt for at sikre den
bedste mulige krogning, deles

fluen i to løst hængslede rør, hvor
samlingspunktet samtidig bruges
til at montere en ekstra trekrog.
Herved kommer der til at sidde en
krog både på midten og i enden af
fluen. Den gennemgående wire,
leddet og fæstet til hhv den bager-
ste krog og forfanget, fremstilles
af pianowire.

BULLET STREAMERS er den sidste
type af geddespin fluer, som især
anvendes i Holland og andre ste-
der på det europæiske fastland.

Som det ses klasker den våde
zonker fuldstændig sammen over
vandet, og det er netop derfor den
kaster så godt.

Til fluespin efter gedde anvendes
et mellemstort fastspolehjul.
Bedst kast og mindst kludder fås
når lineoplægget som her er
perfekt.
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Her anvendes ofte bucktail – evt.
kombineret med store zonker-
strips. Bullet Streamers er belastet
med noget, der minder om et stort
conehead forrest på fluen, hvilket
teoretisk set burde forbedre kastet
en anelse. I praksis kaster de dog
ofte betydeligt dårligere end ren-
dyrkede megazonkers – blandt
andet fordi bucktail matererialet
ikke suger nær så meget vand.
Desuden klasker de ikke sammen
i våd tilstand over vandet som de
store zonkers gør det – og det be-
tyder meget for kasteegenska-
berne. Jo mere fluen klasker sam-
men i kastet, desto bedre kaster
den nemlig. Busters megazon-
kers, som kan være 20-25 centi-
meter lange, er nemlig ikke tyk-
kere end en blyant, når de kastes.
Først når fluen kommer ned i van-
det får den liv og fylde. Bullet
Streamers fås dog også i rene zon-
kerversioner, som kaster fint. –
Mega-coneheadet på bulletstrea-
mers giver fluen en jiggende
gang, som kan være god i varmt
vand, pointere Torbjörn. – Men
dette bevægelsesmønster er efter
min mening ikke optimalt, når
vandet først bliver rigtig koldt. En
for stor belastning forrest eller ba-
gerst på fluen, gør det nemlig
umuligt at fiske fluen suspende-
ret, så de står vandret og helt stille
ved spinstop. Og – da netop denne
egenskab er meget vigtig, når man
skal trigge de sløve vintergedder
til at hugge, er det vigtigt, at fron-
ten af fluen kun belastes, så den
lige akkurat afbalancerer vægten
af den bagerste krog. Omvendt –
bliver fronten for let, så hænger
den med bagdelen, hvilket giver
færre fisk, når der fiskes lang-
somt. Denne perfekte afbalance-
ring, hvor fluen står helt vandret
ved spinstop, opnås lettest ved at
konstruere fluen med et relativt
stort epoxyhoved forrest – eller

ved at placere en trekrog i det for-
reste øje også.

– FLUENS HALE skal helst bestå af
to tynde zonkerstrips på 10-15
centimeter, for at give den maksi-
male lokkeeffekt, understreger
den garvede geddefisker. – Tre el-
ler flere haler giver for meget
kludder – både under kast, indtag-

ning og fight. Farven kan variere,
og de fleste farvekombinationer
kan fange fisk. For bedre at kunne
følge fluen visuelt, foretrækker
jeg lyse haler, som står i kontrast
til den mørke bund. Det gør dels,

Zonkerne monteres bedst med str.
2/0 trekroge. Modhagerne skal
være små som på disse Gamkatzu
T13 for ikke at zonkerhelerne
fildrer for meget op på krogen.

Daniel Whasser, guide på
Västervik Fishing Camp, med en
smuk skærgårdsgedde taget på
spinflue. Området er som andre

typer af lavvandede områder
skabt til denne metode. Vil du

prøve kræfter med fiskeriet kan
du kontakte ham på

www.fishingcamps.se.

GEDDER PA SPINFLUE
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at man lettere opdager, hvis fluen
fisker ineffektivt, fordi halen er
filtret op. Men kontrastfarven er
også en fordel, fordi man lettere
opdager følgere, når man tydeligt
kan se fluen. Og – ved man at der
er en fisk lige bag fluen, så er det
lettere at time de helt rigtige be-
vægelser, som udløser hugget.

end de længere stænger. 9 fod er
derfor et godt kompromis, når
man skal afveje præsentation og
kastelængde.

– LINEN skal ikke være alt for tyk.
De bedste resultater har jeg haft
med 0,15 fletline som fx Power
Pro. Jeg foretrækker gul line, så
man lettere kan se linens bevægel-
ser. Af og til opdages hugget nem-
lig ved, at linen bevæger sig una-
turligt i forhold til vind og drift –

og så er en god kontrastfarve mod
det mørke vand helt essentiel.

– FORFANGET til fluespin har om
muligt endnu større betydning
end ved fiskeri med tunge hardlu-
res, netop fordi fluens afbalance-
ring, gang og bevægelse er ekstra
delikat. Nogle foretrækker fluoro-
carbon, men jeg har mistet for
mange store fisk på dette, til at jeg
vil risikere det. Mit favoritforfang
er 30 lbs no-kink titanium – ek-
sempelvis Boa. Det er markant
lettere end normal geddewire,
hvilket er med til at sikre den ele-
gante præsentation. Desuden hol-
der titanium til mange flere fisk
end wire og fluorocarbon, hvilket
er en stor fordel, når først musik-
ken spiller. Montering til hovedli-
nen sker med en tre tørns blod-
knude til en lille, let svirvel, der
bindes til hovedlinen. På en spin-
nestang med 20-70 grams kaste-
vægt er det alligevel umuligt at
lægge meget mere end 3-4 kilos
pres på fisken, hvilket betyder, at
der ikke er nogen grund til at over-
dimensionere samlingen til hoved-
linen. For at give den mindst syn-
lige præsentation bruger jeg en
hægte uden svirvel yderst.

ULEMPEN ved fluespin kontra
nogle af de helt tunge spinnetek-
nikker som fx jerkbait er, at grejet
er lidt lettere. Det kan i enkelte til-
fælde gøre det sværere at lægge et
voldsomt pres på en stor fisk tæt
på snags. Men da metoden især
sigter på fiskeri over max 2-3 me-
ter vand, hvor man ved bådfiskeri
ofte har gode chancer for at redde
fisken fri af siv eller åkander ved
blot at følge efter fisken – så er det
ikke noget, der reelt set begrænser
fiskeriet i praksis. Faktisk giver
det bare en mere heftig fightople-
velse, hvor det i nogle tilfælde ta-
ger lidt længere tid at få fisken
ind. Men hvad betyder det, hvis
man kroger mange flere fisk? I
meget kraftig blæst kaster fluerne
en anelse dårligere end store,
strømlinede og kompakte jerkba-
its, men ved normale vindforhold
er der reelt set ikke den store for-
skel i kastelængden. Årsagen er
den tynde lines bedre kasteegen-
skaber – kombineret med det fak-
tum, at en ni fods spinnestang ka-
ster markant bedre end en kort og
stiv jerkbait stang, slutter Tor-
björn Odén, der er sikker på at den
nye spinflueteknik kommer til at
sætte nye standarder indenfor
skandinavisk geddefiskeri.

Mine foretrukne materialer er
zonkertrips fra hare, kanin, polar-
ræv eller vaskebjørn. Sidstnævnte
tåler flest tæsk af skarpe gedde-
tænder, men kaninstrips er helt
klart dem, der giver den mest pul-
serende bevægelse i vandet.

– KROGVALGET til zonkerfiskeriet
er lidt anderledes end, hvad jeg
normalt foretrækker til fx jerk-
baitfiskeri. Til store hardlures er
min favorit trekrog VMC 8650,
men når først halens mange tu-
sinde fibre filtrer op på krogen un-
der fighten, er modhagerne på
VMC’en simpelthen så store, at
det bliver alt for besværligt at fil-
tre dem ud. Her er det en stor for-
del at have en syleskarp trekrog
med micro-modhager – eksem-
pelvis Gamakatzu TR 13 i str. 2/0.

– DEN OPTIMALE STANG til flue-
spin efter gedder har en kastevægt
på 20-70 gram. Man skulle ikke
tro det, men når først vandet er su-
get ind i dine zonkerstrips, så vil
de typisk veje 30-60 gram. Stan-
gen skal desuden have en følsom
og tynd top, der er så stiv, at man
let kan give fluen en sitrende be-
vægelse under spinstoppet – samt
sætte krogene i modhugget. Sam-
tidig skal den også være så
følsom, at man let registrerer det
ofte følsomme hug. Gedderne
hugger nemlig ofte markant mere
afdæmpet end på store hardbaits.
9-10 fod giver de længste kast,
men 10 fod går let hen og bliver
lidt klodset. 8 fod er egentlig
bedst til at give fluen den rette be-
vægelse, men giver kortere kast

»Under de normale forhold
kaster en ubelastet

kæmpezonker næsten lige
så langt som et stort

jerkbait«.

Jens Bursell med en fin gedde,
der to en af busters megazonkers
i gul/brun på blot 30 centimter

vand.

Daiwa Powermesh 9 ft, 20-70
grams kastevægt er helt ideelt til
geddespin med zonkers, fortæller

Torbjörn. Den er stiv nok til at
give fluen den rette bevægelse,
men samtidig let og følsom nok
til at registrere det mindste hug.

TEKNIK

– INDSPINNINGSTEKNIKKEN kan va-
rieres. I koldt vand under 10 grader
har jeg normalt bedst resultater
med at spinne fluen 30-50 centi-
meter ind – ganske langsomt. Her-
efter jeg holder et langt spinstop,
hvor jeg forsigtigt vibrerer med
stangtoppen, så fluen hænger
næsten helt stille, mens hårene på
fluen sitrer lokkende i vandet.
Husk hele tiden at have god kon-
takt med fluen. Linen skal derfor
hele tiden være så stram, at man
hurtigt får en indikation af selv for-
sigtige hug. Ofte bliver fluen suget
forsigtigt ind, og her skal man
være vaks ved havelågen for at
kroge gedden, inden fisken spytter
zonkeren ud igen. Er vandet over
10 grader giver det ofte bedre med
en lidt hurtigere rykvis indspin-
ning.

TEKNIK
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