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Fang flere fisker

GOD GLID: Artikkelforfatteren 
med nok en flott brunørret tatt 
på en glidende Mepps Aglia.

spinnere



nr.  2 2010 Alt om Fiske 23

• • • • • • •

Jens Bursell
Tekst og foto

Spinnere kan være utrolig effektive 

ørretfangere, men konstruksjonen 

har sine svakheter. Her viser Jens 

Bursell deg hvordan du med enkle 

grep kan optimalisere spinnerne 

dine på to ulike måter, sånn at du 

ikke mister så mange fisker.

Den såkalte brekkstangeffekten, som er et reelt problem 
med mange typer kunstagn, blir ofte brukt som forkla-
ring når fisk mistes under fighten. Og ofte spiller feno-

menet en viktig rolle når fisken klarer å kvitte seg med kroken 
ved å hoppe eller riste på hodet. Men grunnen til at brekkstan-
geffekten ender opp med å bli et problem, skyldes veldig ofte 
dårlig kroking fra begynnelsen av.

Dårlig kroking kan ha mange årsaker. Krokstørrelse, kroktype 
eller -form og tykkelsen på godset har stor betydning for hvor 
god kroking det er mulig å oppnå i en gitt fiskesituasjon. Jo stør-
re krok og jo tykkere tråd, desto mer kraft kreves det normalt 
for at krokspissen skal trenge inn til et punkt bak mothaken, selv 
om kroken i utgangspunktet er veldig skarp.

Fiskemunnens anatomi
Når vi snakker om ørret og laks, er det stor forskjell på hvor 
vanskelig det er å sette kroken i ulike deler av munnen. Hvis 
fisken er skikkelig på hogget og sluker agnet uten å nøle, blir 
den ofte kroket dypt og solid i enten tunga, svelget eller gjel-
lene, og der vil selv sløve og grove kroker ha en sjanse til å 
finne sikkert feste. Men når fisken tar agnet bakfra, er det stor 
risiko for at kroken fester seg i de fremre delene av kjeven, som 
er steinharde. Her er det langt verre å få krokspissen så langt 
inn at mothakene griper tak. Og her er vi framme ved kjernen: 
Veldig ofte er krokene på populære spinnere og andre kunstagn 
så tykke i godset at det er vrient å oppnå nok kraft i mothogget 
med vanlig haspelutstyr for å få krokspissene til å trenge langt 
nok inn i de harde munndelene på fisken. Resultatet er at fisken 
kun prikkes lett, og da går det som regel galt første gang fisken 
hopper eller rister på hodet.

«midt i 
mellom»-
problemet

Mange populære 
kunstagn til ørret er 
montert med kroker 
i størrelse 8–4. De er 
som oftest for tykke i 
godset til å trenge inn i 
kjevebeinet, og for små 
til å nå rundt kjevebei-
net og finne godt feste. 
Resultatet er som regel 
dårlig kroking. For å 
oppnå bedre kroking 
må du derfor enten bruke en veldig stor krok eller en veldig liten 
en som er tynn i godset.

Fluefiskere bruker ofte veldig små treblekroker på tubefluene 
sine, og oppnår ofte god kroking og et godt krokhold selv i de 
hardeste delene av kjevebeinet. Den viktigste grunnen til det er 
selvfølgelig at små treblekroker fra str. 10 og nedover ofte er så 
skarpe og tynne i godset at de er lette å sette selv med relativt 
myke stenger, i tillegg til at brekkstangeffekten ikke slår inn på 
tubefluer.

store kroker
En annen måte å komme rundt problemet med halvstore kroker, 
er å bruke en diger krok med vidt gap, som lettere kommer rundt 
kjevebeinet, slik at den kan finne feste i kjeverota eller kjeve-
vinkelen. Danske kystfiskere som jakter på sjøørret med smale 

Skreddersydde 

HELIKOPTEROFFER: 
Artikkelforfatteren 
med en flott laks tatt 
på en helokopter
rigget spinner med 
en Owner ST36 BC i 
str. 12. 

spinnere
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SMÅ ENDRINGER: Små, enkle grep er 
alt som skal til før spinneren blir en 
enda giftigere ørretfanger.

GLIDENDE 
MEPPS: 
En Mepps 
montert 
glidende. 

ROTERENDE 
MEPPS: En 
Mepps montert 
etter helikopter
prinsippet. 
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ENKELT OG GENIALT: 
Legendariske Mepps Aglia 
str. 3 oppgradert med en 
langt mer hensiktsmessig 
krok på en roterende 
fortom. 

sluker på 20–30 g har skjønt dette lenge, og 
det vanligste er å bruke en Owner S-61 i str. 
3/0. Trenden er også i ferd med å innta elve-
ne, der en del dyktige ørret- og laksefiskere 
har gått over til å bruke en enkeltkrok i str. 
1/0 på spinnerne sine.

Montert på vanlig vis er det imidlertid 
ikke alltid mulig å bruke en større eller 
mindre krok. Små kroker på store, brede 
agn betyr ofte at krokspissene blir for dår-
lig eksponert, mens store kroker på små og 
lette agn ofte betyr at den livlige gangen 
ødelegges. Når det gjelder spinnere, er det 
dessuten sånn at brekkstangeffekten faktisk 
øker hvis du bruker en mindre treblekrok. 
Hvis du monterer den på tradisjonelt vis vel 
å merke.

Genial løsninG
De siste årene har jeg eksperimentert mye 
for å finne en løsning på dette problemet, 
og sørge for bedre kroking og flere landede 
fisker. Den enkleste og beste løsningen når 
det gjelder spinnere, er å lage en såkalt 
helikopter-rigg, som vi ellers kjenner fra langdistansefiske etter 
karpe. Kort fortalt fester du kroken i en kort, roterende fortom 
som festes på spinnerens wiretråd rett over spinnerkroppen. 
Da oppnår du mer fleksibilitet i valg av krokstørrelse, overlegen 
eksponering av kroken og null brekkstangeffekt.
Slik gjør du det: 1) Fjern originalkroken. 2) Fest den lille treble-
kroken du vil bruke i enden av en kort nylonfortom på rundt 
0,38 mm med en Rapala-knute med en løkkelengde på 4–5 mm. 
3) Bind den andre enden av fortommen til en Jackson Easy Clip, 
som er perfekt for formålet, eller en såkalt fluesnapper med en 
Rapala-knute. Lengden på krokfortommen skal være så lang at 
kroken henger 2–3 cm bak spinnerkroppen. Jo større spinner og 
jo mindre krok, desto lenger bør fortommen ideelt sett være.  
4) Klikk snapperen inn på spinnerens wire rett over spinner-
kroppen, så er du ferdig og klar til kast. 

roterende krokFortom
Under kastet vil krokfortommen rotere rundt wiren, slik at den 
ikke hekter seg opp i snøret. Men unngå bruk av hempesvivler, 
som krokfortommen kan hekte seg opp i. Når du tar inn spinner-
en vil vannpresset/strømmen sørge for at kroken henger perfekt 
eksponert rett bak spinnerkroppen. 

Brekkstangeffekten blir som sagt opphevet 
ved å gjøre det på denne måten, og det er ikke 
noe problem å bruke små kroker selv på store 
spinnere. I tillegg vil gravitasjonskreftene og den 
løst hengslete fortommen, som skyldes bruken 
av løkkeknuter, øke sjansen for at kroken faller 
ned på tunga til fisken, der den lettere finner 
feste enn i eksempelvis ganen.

Glidende alternativ
En annen mulighet er å montere spinneren glidende på sena. Det 
vil også oppheve brekkstangeffekten. Det eneste du trenger er 
å kutte wiren de ulike spinnerdelene er festet på, og montere 
delene glidende rett på sena. Det vil si: Du må gjøre en liten 

BYGG SELV: 
Legg merke til 
plastrøret i bøyla på 
spinnerbladet, som 
beskytter sena mot 
slitasje. 

modifikasjon til, nemlig montere en liten, tynn plasttube i den 
roterende metalldelen spinnerbladet er festet til, slik at den ikke 
skader sena. Den låses i posisjon ved å smelte den lett i begge 
ender, slik at det dannes to krager. 
Den optimale diameteren på tuben er 
vanligvis 1 mm for spinnere under str. 
3, og 1,3–1,4 mm for spinnere i str. 
4–6. Det kan også være lurt å træ en 
tynn plasttube inn i spinnerkroppen 
for å beskytte sena not mekaniske 
skader også, og har du gode kontak-
ter i legemiddelindustrien er tynne 
teflontuber eller tuber laget av mate-
rialene Grilamid og Pebax supre! Den 
glidende montasjen opphever nesten brekkstangeffekten helt, 
men løsningen er ikke på langt nær så fleksibel som helikopter-
riggen når det gjelder valg av krokstørrelse. Den glidende mon-
tasjen bruker jeg derfor kun når jeg trenger en spesialdesignet 
spinner for å dekke et spesielt behov. For eksempel er det lett å 
montere et glidende bly på sena for å lage en tyngre spinner til 
kraftig strøm eller hvis det er mye vind. Et slikt oppsett gjør det 
også enkelt å legge til ulike attraktorer, som raslekuler, UV-perler 
og flashtuber. Her er det med andre ord bare å eksperimentere 
og lage sin egen favorittspinner!

GOD GLID: Artikkel
forfatteren med 
en flott brunørret 
tatt på en glidende 
Mepps Black Fury. 
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