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SOLEN er netop stået op bag
træerne, da min lille båd glider
gennem åkanderne og ud på
skovsøens åbne vand. Vandet er
blikstille og i det klare vand kan
jeg se, at grøden når helt på til en
halv meter under overfladen –
selv ude på 3 meter vand. Søen
oser langt væk af et underhol-

Jerk på min ultra lette og korte
Godfather vertikalstang. 

Jeg er træt af tonsetungt jerk-
baitfiskeri og har fået lyst til at
prøve kræfter med de samme lok-
kende jerkbaits, som jeg fisker
med normalt – blot fisket på bety-

deligt lettere udstyr. Formålet er
klart – det skal også være sjovt at
fange alle de mange fisk i 2-5 ki-
los klassen, der trods alt er den
mest almindelige fangst for de fle-
ste lystfiskere. Fisk på denne stør-
relse giver nemlig ikke meget
fightglæde og bukker knapt nok
stangtoppen, når der fiskes med
en extra heavy jerkbaitstang, som
er så stiv og tyk, at man ville
kunne lande en velvoksen malle
med den. Selv de rigtig store ged-
der resulterer ofte kun i en ynkelig
svag bøjning af den kraftige jerk-
klinge – med tilsvarende halvke-
delige fight som resultatet. Nej –
jeg vil ha’ direkte kontakt og fuld
flex på klingen – selv med de min-
dre fisk. 

Trænger du til noget
finlir med dine
jerkbaits? Er du træt af
dit kæmpe mulihjul og
din jerkstang, der i alt
for høj grad minder om
et kosteskaft? Vil du
have fuld valuta for
pengene, når gedden
hugger – så følg med på
de næste par sider.
Tekst og foto: Jens Bursell

Endnu en god gedde faldt for den
lille slider Belly Buster i
UL-modificeret version.

Jerkbaitfiskeriet i maj kan være
helt forrygende – gedderne er

sultne oven på legen og kan
levere en helt utrolig fight.

JERKBAIT LIGHT
■ GEDDEPREMIERE:

Mindre jerkbaits som denne
10 centimeters Micro Gremlin

fra Fox kan sagtens fiskes uden
wire-extensions – selv med ret let

udstyr

Alle former for jerkbaits kan
modificeres med tyndere kroge
på wire-extensions, så de kan
fiskes på langt lettere udstyr,
end man er vant til ved 
traditionelt jerkbaitfiskeri. 
Fra venstre øverst mod højre:
Nils Master jerkbait, Strike Pro
Belly Buster og Zalt Z. 

Nederst Strike Pro’s Buster Jerk.
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dende geddefiskeri, så det er med
store forventninger, at jeg monte-
rer en modificeret 4-play Swim &



»Jeg vil ha’ direkte kontakt og
fuld flex på klingen – selv

med de mindre fisk.«
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ALLEREDE i andet kast hen langs
grøden rejser vandet sig i en bølge
bag 4-play’en, og et splitsekund
efter smasker en fin gedde hidsigt
kæberne sammen om fiskeimitati-
onen. Den tynde klinge bukker
fuldstændig sammen, og så går
det ellers for fulde gardiner der-
udaf. Fisken thrasher rundt i over-
fladen, springer og ruller om sig
selv, for derefter at tage et pænt
lille udløb ind under båden og ud
på den anden side. Men til sidst
må den give og lade sig lande i et
gællegreb langs bådsiden. Fisken
er kun cirka 3 kilo, men har givet
en super fed kamp. En fight der
ikke havde været tilnærmelsesvis
lige så sjov på det kraftige jerk-
grej. Og sådan fortsætter fiskeriet
i timevis med utallige fine fights
på det lette grej.

DA JEG på et tidspunkt kommer
ned til den ende af søen, hvor
søens største gedde efter sigende
skulle stå, skifter jeg til en lidt

kraftigere, men stadig let stang –
en BFT Medium Walker, der har
rygrad nok til at klare en større
fisk. En modificeret Belly Buster
flyver ind over pladsen, men i ste-
det for den store kommer jeg til at
afslutte dagen med en fin fire kilos
fisk, der lige som sine fætre giver
en fed fight på det lette grej. Jo –
der er ingen tvivl. Man kan sag-
tens fiske jerkbait med meget let-
tere udstyr, end det man normalt
anvender – og fange mindst lige så
mange fisk. Over det sidste års tid
har jeg udelukkende fisket med
modificerede jerkbaits kombine-
ret med lette stænger og små hjul
– og fanget massevis af fine ged-
der på teknikken. 

VED NORMALT jerkbaitfiskeri an-
vendes ekstremt kraftigt grej,
hvilket der selvfølgelig er en god
grund til. Eller er der nu også det?
Store jerkbaits betyder, at man
skal anvende tilsvarende store
kroge for at krogspidserne bliver
ordentligt eksponeret. Og når
store, kraftige kroge skal sættes i
en benhård geddemund – ja så
kræver det en kraftig og stiv stang.
Tilsvarende skal stangen have en

Sådan monteres din wire-
extension - 1: Afklip et 20 centi-
meter langt 30 lbs coated wire.
Bind en knude for enden, der
virker som anker – både for
knude og evt splithagl. 
Stik wiren gemmen krogøjet.

2: Mens krog og wiretamp holdes
mellem venstre hånds pege- og
tommelfinger køres wiren tilbage
fra øjet og bag om en af grenene
på trekrogen.

Ved at montere mindre, tyndere
og skarpere kroge på dine 
jerkbaits – her Buster Jerk, kan
du fiske med langt lettere udstyr,
fordi det er lettere at kroge fisken. 
Hjulet er et Daiwa Viento og
stangen er en BFT Walker 
medium.

En fin fisk efter en god tur i
grøden – agnen var en

UL-modificeret udgave af
livagtige 4-Play Swim & Jerk –

Savage Gear.
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JERKBAIT



Fisk&Fri · 7

vis stivhed for at få jerkbevægel-
serne i stangen til at forplante sig
hele vejen ud til jerkbaitet. Men –
præcis denne klassiske kraftige og
stive klinge giver desværre en fø-
lelse af at stå med en grov hav-
stang – og når fighten begynder,
skal man være heldig hvis den
bukker så meget som en centime-
ter... Eller sagt på en anden måde
– hugget er altid spændende, men
at fighte fisk på en grov jerkstang,
det er der ikke meget spræl i.

Jerkbaitfiskeri fra båd er et
groft fiskeri, hvor linen kan få en
del tæsk. Dette – kombineret med,
at man ikke ønsker at linen skal
knække som sytråd, hvis man får
overløb, gør at mange jerkbaitfi-
skere anvender 0,35 fletline. Og
skal man have rigeligt med så

kraftig line på hjulet, så havner
man automatisk med en ordentlig
kaffemølle af et multihjul. Så efter
en hel dag med det tunge jerkud-
styr, kan man godt blive lidt halv-
stiv i skulderen. Men det er der
råd for. 

IDEEN bag mit UL-jerkbait kon-
cept har været at udvikle en me-
tode, hvor selve fiskeriet og
fighten bliver sjovere – også når
det drejer sig om de mindre fisk,
der trods alt er flest af. Grejet skal
være lettere og ligge bedre i
hånden, så man i højre grad får en

fjerlet fornemmelse af finlir, når
man med minimal kraftanstren-
gelse kan jerke stangen og se sit
jerkbait flakse perfekt gennem
vandet – tæt forfulgt at en gedde.
Metoden skal altså give mulighed
for at anvende markant lettere

stænger, hjul og liner – samtidig
med, at man stadig kan fiske med
traditionelle store jerkbaits efter
devicen »store agn til store fisk«.
Men – grejet skal selvfølgelig
være så kraftigt, at man også har
en chance for at styre en solid
storgedde.

Ved at bruge betydeligt mindre,
tyndere og skarpere kroge, bliver

det meget nemmere at
sætte krogene i fisken,
hvorved man kan
bruge markant lettere
stænger. Men – sætter

man en mindre trekrog fast med
en normal svirvel på jerkbaitet, så
vil det selvfølgelig give en elen-
dig krogning, fordi krogspidserne
ikke bliver ordentligt eksponeret.
Det er dog yderst simpelt at kom-

Til venstre normale jerkbaitkroge
fra hhv. The Pig (vist) og Buster

jerk. Til højre mindre, lette kroge
til UL-jerkbaitfiskeri i str. 1, 2 og

4. Det er indlysende, at det ikke
kræver så meget kraft i

modhugget at sætte de små lette
kroge i højre side at billedet.

Jens Bursell med en fin gedde på
det helt lette jerkbaitudstyr der

var modificeret med Zalt Z,
der gav 26 gedder på

4 timers fiskeri.
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3: Træk wiren fremefter. 4: Kør wiren rundt om krog-
skaftet 6-8 tørn.

5: Kør enden af wiren ud gennem
øjet og stram til.

7: Den færdige trekrogs 
not-a-knot.



pensere for. Efter nogle eksperi-
menter fandt jeg ud af, at alt hvad
man behøver at gøre for at få en
god krogning med de små kroge,
er at montere krogen i et lille
stykke wire, så den kommer lidt
længere ud fra jerkbaitet. Monte-
ret på denne måde fås en helt emi-
nent krogning med kroge, der er
så små og tynde, at man let kan
sætte dem – selv med stænger,
hvis kastevægt kun er 20-30% af
traditionelle jerkbaitstængers ka-
stevægt.

Så langt, så godt. Gennem det
sidste års tid har jeg testet et utal
af forskellige wiremonteringer,
og det har vist sig at den mest sim-
ple, som jeg startede med, har vir-
ket klart bedst – se i fotoserien
hvordan de monteres.

På langt de fleste jerkbaits, som
jeg har prøvet til dette fiskeri, har
de noget lettere wiremonterede
kroge ikke haft nogen negativ ind-
flydelse på gangen overhovedet.
Den eneste forskel er, at agnen går
lidt højere end normalt. Ønsker
man, at jerkbaitet skal gå i præcis

samme dybde som originalen, kan
man let afbalancere dem med bly-
tråd, kobbertråd eller evt. et lille
splithagl på wiren under krogen. 

Alle former for tynde og skarpe
kvalitetskroge kan bruges til wire-
extensions på jerkbaits. Jeg har
primært brugt Owner STN og
ST36 BC X. Især sidstnævnte er
rigelig stærk til selv den groveste
fisk. Blot for at du kan få en idé
om vægtforskellen på jerkbaits
monteret med wire-extensions vs.
normale kroge, så får du her et par
vægteksempler. Standard krogen
på Buster Jerk vejer 2,8 gram.
Owner ST36 BC i str. 1 og 2 vejer
1,2 gram incl wire og crimp.
Owner STN str. 4 vejer 0,8 gram
incl. wire og crimp. Dit jerkbait
vil altså typisk blive cirka 3 gram
lettere af at montere mindre kroge
som disse.

Hvor små kroge man kan gå ned
i afhænger selvfølgelig af jerkbai-
tets form. Det er især jerkbaitets
bredde, der dikterer krogstørrel-
sen. Jo bredere baitet er, desto
større og bredere krog er nødven-
dig for at eksponere krog- spid-
serne ordentligt. Til de fleste gli-
ders som fx Buster Jerk eller Devi-
ator samt gliders som fx Belly
Buster er krog str. 1-2 et godt valg.
Da der reelt set ikke er nogen stor
vægtforskel på str. 1 og 2, vælger
jeg normalt en str. 1 til bugkrogen

blot betydeligt lettere i godset.
Præcis disse egenskaber har nogle
af de stænger, der anvendes til
vertical jigging.

Mine første eksperimenter med
UL-jerkbait foregik derfor med –
Henk Simonsz Godfather fra
SPRO og Shimanos Speedmaster
Jigging/jerk 180 mh på h.h.v. 14-
28 gram og 7-28 grams kaste-
vægt. Stænger som disse er super

JERKBAIT
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1: Når din krog er monteret med
not-a-knot, trådes en wirelås på
wiren, som stikkes igennem
jerkbaitets øje.
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2: Før wiren tilbage gennem låsen. 
Dine extensions skal være så korte 
at de akkurart ikke hægter op på 
hinanden eller forfanget.

Ønsker man at afbalancere baitet til 
normal vægt kan det fx gøres med kobber eller blytråd.

3: – samt en enkelt gang tilbage
igen gennem låsen.

4: Mas wirelåsen flad med en 
fladtang.

5: Klip wiretampen af.

samt en lidt mindre 2’er til hale-
krogen, der nærmest pr. definition
altid er bedre eksponeret. Big
Bandit er længere end sin fætter
Buster Jerk – men har præcis
samme bredde. Her bruger jeg
derfor også str. 1 og 2. Til nogle af
de bredeste jerkbaits som fx The
Pig og Zalt Zam Z skal man helt
op i 1/0 kroge som bugkrog for at
sikre en god krogning. 

Det ultralette jerkbait fiskeri
kan også dyrkes med

fastspolehjul.
Her er der anvendt en let

vertikalstang.

STANGEN til UL-jerkbaitfiskeri
skal principielt set have nogen-
lunde samme egenskaber som en
rigtig jerkbaitstang. Den skal
være stiv og kort – fx 6 fod, men
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lette, men på trods af det, så er de
stærke nok til, at man uden pro-
blemer kan kaste en almindelig 75
gram Buster Jerk. Samtidig er de
stive nok til at man kan få den
rette bevægelse i agnen, hvis man
lærer at udføre sine jerkbevælger
som et lynhurtigt, kort og kontant
»piskeslag«. Dette er slet ikke så
svært – netop fordi grejet er mar-
kant lettere og mere handy. For at
være helt præcis så er UL grejet
ca. 20% lettere end et normalt
jerksæt.  

Siden hen forsøgte jeg mig med
Berkley Skeletor 6 fod, 8-36 gram

Løsningen fandt jeg i en 6 fods
20-40 grams stang i den nye Pike-
fighter stangserie fra SPRO – en
helt eminent stang til dette fiskeri.
Stangen er stærk, uhyre let, super
stiv – og samtidig så fleksibel, at
der er fuld fightglæde selv på min-
dre gedder. Pikefighteren er ube-
stridt den bedste stang, jeg har
prøvet til dette fiskeri, og har ikke
haft problemer med at kontrollere
selv store fisk under fighten.

En del at mit jerkbaitfiskeri
foregår fra land i små moser, og
når først man står i vand til livet
ude i sivene, så er det komplet

Til dette formål har jeg haft rigtig
gode resultater med en stang som
fx Butch Light på 6,9 fod med en
kastevægt på 15-50 gram.

HJULET til det lette jerkbaitfiskeri,
bør efter min mening være et lille
low-profile baitcaster multihjul.
Disse hjul ligger med deres lave
gavl helt perfekt i hånden og giver
en rigtig god følelse med stangen.

Da jeg startede mine UL-jerkbait
eksperimenter fiskede jeg med li-
ner, der i normal jerkbait sam-
menhæng er ekstremt tynde – fx
0,15-0,17 fletline. Mit valg af hjul
faldt derfor på det nye Shimano
Calais 201 DC, som med sit digi-
talbremse system, hurtigt skulle
vise sig at modstå overløb. Får du
bare et enkelt lille overløb, når der
fiskes med så tynd line med et
jerkbait for enden, så knækker li-
nen nemlig som sytråd. Hjulet har
fungeret upåklageligt og har kun-
net klare mosten med at jerke
store tunge jerkbaits i et helt år.
Prisen er pebret, det skal der ikke
herske tvivl om. Men der er heller
ingen tvivl om, at den nye genera-
tion af digitale kastebremser er
ekstremt overbevisende. Selv når
man nærmest svirper sin agn ud –
en situation der med garanti ville
give overløb på de fleste multihjul
– udebliver overløbet...

Er man en god multikaster kan
man selvfølgelig fiske mindst lige
så godt med et hvilket som helst
andet lille baitcaster hjul – fx
ABU Revo Inshore og Daiwa
Viento, som jeg også har haft rig-
tig gode praktiske erfaringer med
til dette fiskeri. Men – det er vig-
tigt at hjulet har høj teknisk stan-
dard – ellers kan det ikke klare
mosten med at arbejde med de
tunge agn. 

Selvom jeg har fanget masser
af fisk på de helt tynde liner, så er
jeg alligevel med tiden gået op i
lidt kraftigere liner for at have en
ekstra buffer til linehæng og store
fisk. For mit vedkommende har
den optimale fletlinetykkelse vist
sig at ligge på 0,20-0,22 mm.
Denne diameter er tynd nok til, at
man kan have rigeligt med line på
selv små baitcasters, men samti-
dig kraftig nok til ikke at knække
ved overløb. Og det siger sig selv
at den er mere end rigelig stærk til
at fighte fisken. Whiplash Clear i
0,21 er et godt eksempel på en
line, som jeg har haft rigtig gode
praktiske erfaringer med. 

SOM DU HAR SET ligger der mas-
ser af nye spændende jerkoplevel-
ser og venter forude – fangstople-
velser, hvor du som jerkbaitfisker
får mulighed for at opleve gedde-
fighten på en helt ny og spæn-
dende måde. 100-140 grams
stænger er på ingen måde længere
nødvendigt for at kunne dyrke det
spændende fiskeri med store jerk-
baits – med chancen for en grum
storgedde lige om hjørnet.

JERKBAIT
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kastevægt – en lækker lille bass
stang, der også viste sig virkelig
god til formålet. Det samme
gjorde sig gældende for stæn-
gerne BFT Medium Walker og
Walker Light.

Alle disse helt lette stænger vir-
kede fint – og var ekstremt sjove
at fighte fisk på, men efter et
stykke tid havde jeg det alligevel
sådan, at jeg gerne ville have en
anelse mere bøf i stangen – uden
at gå på kompromis med det deli-
kate. De letteste vertikalstænger
kan sagtens fighte store fisk på
åbent vand, men fiskes der på ste-
der med meget grøde eller mange
snags, så bør man som et mini-
mum anvende 20-40 grams stæn-
ger for at kunne presse fisken or-
dentligt.

umuligt at lave traditionelle ned-
advendte jerkbevægelser med
stangen. Når der fiskes på denne

Her er alt hvad du skal bruge for
at modificere dine jerkbaits til
UL-fiskeri. Lette og skarpe kroge
– fx Owner ST36 BC X,
kobber/blytråd, splithagl,
wirelåse wire og tang. Tangen
skal både have »dryptud« til at
åbne splitringe samt en glat
fladtangs del til at mase wire-
låsen.

måde, så er jerkbevægelserne i
praksis ofte sidelæns ryk. Her kan
man lige så godt vælge en lidt
længere stang, der kaster bedre.

Mindre kroge på UL-modifice-
rede jerkbaits giver mindre
krogsår, hvilket er værd at

tage med, når man som her
genudsætter sine fisk.

Her er det Gordon P. Henriksen
med en 7,8 kilos gedde fra 
Maribo Sø, der huggede på en
Buster Jerk med efterhængt 
trekroge. Fisken gav en fin fight
på det lette grej. 


