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Tekniken dropshotting har sin
upprinnelse i Japan, där meto-
den utvecklades för att över-

lista bass i glasklara och extremt
överfiskade sjöar, där precision och
finlir var avgörande för att få så
mycket som ett endaste litet hugg. 

Sedan har tekniken spritt sig vidare
till USA och Europa, där den speciellt
har fått fotfäste i Holland. Och det
finns en orsak till att dropshotting har
blivit så populärt. Använd på rätt sätt
är metoden inte bara effektiv – utan
chockerande effektiv!

Nyckelordet är precision
– Om du på allvar vill ha framgång
med vertical jigging, är det A och O
att betet fiskar precis framför fiskens
nos, med ohyggligt stor precision,
säger Preben Kæseler från Skander-
borg i Danmark. 

Preben har använt sig av metoden
så pass mycket att han vet vad han
talar om.

– Första gången jag fiskade tekni-
ken var tillsammans med holländska
och japanska fiskare, och det gick

inte lång stund innan jag var helt
såld på detta speciella softbaitfiske.
I början var det lite svårt att få det
att funka, men jag kunde ju se mina
holländska kamrater skovla in fisk,
så jag höll ångan uppe tills jag hade
lärt mig tekniken. Problemet var att
mitt spö var för mjukt, och min
båthanterings-teknik för dålig. Det
är nu två år sedan. 

Numer fångar Preben massor av
fisk, och idag är dropshotting hans
absoluta favorit, särskilt till gösfiske! 

Det är ett otrolig fascinerande
fiske. När man väl har lärt sig detta
fiske har man så mycket känsla för
vad som sker under vattnet att man
kan känna minsta nyans i vilket sätt
fisken hugger betet på. 

En bra dag kan man nästan
förnimma om det tre centimeters
långa sänket som man typiskt
brukar använda, står eller ligger ner
på botten... Så precist arbetar man
med redskapen. 

– Det närmaste jag har kommit
dropshotting i spänning och inten-
sitet är torrflugefisket, säger Preben
lyriskt.

Lockande precision
– Den stora styrkan med dropshot-
ting-tekniken är kombinationen av
den speciella krok som är monterad
direkt på huvudlinan, och sänket
som kan skjutas upp och ned på
tacklet, fortsätter Preben. 

Låt oss ta kroken först. Genom
att binda kroken direkt på linan
med en palomarknut, kommer den
att sitta vinkelrätt ut från tafsen
med krokgapet pekande uppåt,
vilket ger en supereffektiv krokning.

I förra numret av FJ beskrev vi vertical jigging – den
nya superheta finlirsmetoden med gummijiggar.
Nu ska vi gå på djupet ännu mer och berätta om
den supereffektiva varianten av vertical jigging,
som kallas dropshotting! LP Grub Bloody Mary

Men inte nog med det – på grund av
krokens speciella vippande
upphängning på linan, får du en
extremt lockande rörelse av softbai-
ten, medan man gör de pyttesmå
och lockande jiggrörelserna.

Fördelen med att fiska med
sänket under softbaiten är att du har
100 procent kontroll på det exakta
fiskeavståndet över botten. Är det
exempelvis 45 centimeter från bete
till lod, så vet du ju precis var betet
är då du känner bottenkontakt. 

Ser du på ekolodet att de flesta
fiskarna står 80 centimeter över
botten – ja då skjuter du bara sänket
neråt längs tafsen under betet, till
det djup som passar. Motsvarande
teknik kan användas om du önskar
fiska över tät bottenvegetation som
tydligt syns på ekolodet. 

Effektivt, men utmanande
– Metoden funkar helt fantastiskt,
och under de bästa dagarna har jag
fått över 20 gösar under ett par
timmars fiske! Sett i backspegeln är
det otroligt så många fiskar jag tidi-
gare har registrerat på lodet, men
bara passerat utan att det hänt det
minsta. Att man inte fångade dem
var helt enkelt för att man inte fiska-
de precis på dem, berättar Preben.

Men det är också det som är den
stora utmaningen – att kunna placera
agnet i huvudet på fisken – och så att
”parkera båten” på exakt samma plats
utan att ankra upp, och utan att den
driver iväg. Det kräver en del känsla
för både elmotor, vind och ström. 

– Själv använder jag backtrolling,
där vindens drift och elmotorns mot-
satta kraft tar ut varandra, så att man

Ofta behöver man dra in lite lina för att
justera fiskedjupet – samtidigt som man
konstant ska ha en hand på elmotorn. Därför
är Preben Kæseler mycket glad för sin Daiwa
Viento multirulle, där det med hjälp av en
speciell vipptangent är möjligt att spola in
med bara en hand. >
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närmast svävar över fisken medan
betet presenteras, avslöjar Preben.

Prebens favoritplatser för metoden
är på cirka tio meters djupt vatten
med stenbotten där han fiskar riggat
med cirka 5-15 grams sänke. Tio
gram är ett bra utgångsläge. Det är
dessutom viktigt med rätt samman-
hang mellan storleken på softbait och
sänke. Om du ska få optimal kontakt

En dropshot-tafs till gös binds av 2-3
meter 0,30 fluorocarbon. Palomarkuten
med kroken binds cirka en meter under
sammanfogningen till huvudlinan, och en
bra utgångspunkt för avståndet mellan
krok och sänke är 20–100 centimeter.
Skulle sänket kila sig fast så glider det
bara av tafsen. Man kan antingen
använda speciella clip-on sänken, som är
designade för ändamålet, eller montera

ett kulsänke över ett
gummi/silikonstopp, som
används till att justera
avståndet.
Börja med att sticka ned linänden från
ovan genom kroköglan. (Normalt läggar
man en ögla, som på illustrationen, men
det är svårt med styv fluorcarbon).
Istället sticks alltså änden ned genom
öglan från ovan varefter den förs

tillbaka: Detta är bara ett annat
och lättare sätt att göra öglan på.
När knuten på öglan är lagd och
loopen är förd ner om kroken och
uppstramad, sticks linänden åter ner
igenom öglan från ovan, så att den
blir en tafs som går ner mot lodet.
Denna sätt att binda knutar säkrar att
kroken står vinkelrätt ut från linan,
när sänket sätter press på tafsen.

Dropshot-riggen

Dropshotting bedrivs med ungefär samma
redskap som till traditionell vertical jigging.
Preben Kæselers favoritspö är detta 6-fots
Henk Simonz Godfather-spö med en kastvikt
på 7-28 gram. När Preben fiskar med
haspelrulle, sker det på ett litet otraditionellt
sätt, förklarar han:
– När rullen hålls som visas, kan jag köra in
lina på rullen med bara en hand, en mycket
behaglig teknik.

Ett
bra spö
till jiggfiske
efter gös är
ett sexfots Shimano
Speedmaster Vertical jigging
med 14-28 grams kastvikt.
Också Prologic hänger med på
den vertikala vågen och lanserade ifjol
vertical jigging-spöt Vertical Optimizer,
som finns i 15-30 och 15-50 grams
versioner från 6-6,9 fot.

Dropshot-rig

Palomarknuten

Prologic Vertical Optimizer
Shimano Speedmaster Vertical jigging

med tacklet, ska sänket följa med
ned genast när spöet sänks. 

Softbaiten får alltså inte hämma
sänkets nedsänkning, så med lite
större bete ska du använda motsva-
rande tyngre sänke.

Redskap till dropshotting
För att kunna känna även de minsta
huggen och undvika att strömmen

” – Metoden funkar helt fantastiskt,
och under de bästa dagarna har jag
fått över 20 gösar under ett par
timmars fiske.



Krok:Lägg märke till att de bredgapande
worm hooks (här Gamakatsu Worm 314 MB
stl 1-4) är passande till gös, abborre och
mindre gäddor.Andra bra krokar är Prologic
Body Hook Off-set Shank, och flera modeller
från Owner.
Softbait, fr hö till vä: Spro – split tail,
Lunker City-eel, Lunker City-split tail, Storm-
worm, Sizmic-worm, Bass Assasin-pin tail,
Lunker City-splittail, och Gary Yamamoto-

worm och Sizmic-creature.
Sänke: Lägg märke till det speciella
dropshotting sänket: Ändan av tafsen träds
igenom den tjocka ändan av öglan, varefter
tafsen dras upp i den tunnare delen av öglan,
där den kilar sig fast. Om tackellängden ska
ändras, dras tafsen ut ur kilen och skjuts upp
eller ned på linan.
Så tacklar du betet:Softbaiten skjuts upp

över krokvinkeln, så att den inte glider ner.
För att undvika att fånga växtlighet sticks
kroken genom betet, så den bara precis
sticker ut på den andra sidan. När fisken
hugger glider betet nedåt på kroken, frilägger
krokspetsen och krokar fisken. Monterat på
detta sätt fungerar krokböjningen som en
köl, som säkrar att den vänder korrekt i
vattnet.

Dropshot-beten
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Dropshotting har en närmast
hypnotiserande verkan på fisken.

Titta på denna gädda som ignorerar
den äkta varan precis ovanför

gummimasken.

>
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Tekniken är ruskigt effektiv
för gös, samt abborre och
gädda. Ja, till och med torsk.

Om det är lugnt kan det ofta
löna sig att fira ner agnet långsamt,
för ofta hugger fisken när tacklet
dalar ner genom vattnet. Preben
sitter därför med ett lätt finger på
linan istället för att bara släppa
den. Det ger honom många extra
fiskar. 

När tacklet är nere vid botten,
går tekniken ut på att darra med
spöt medan linan är spänd, och du
ska ha full kontakt med tacklet hela
tiden. Spötoppen ska höjas 2–5
centimeter och du kan med fördel
variera rytm och frekvens. Gör
eventuellt avbrott med större lyft på
till exempel 50 centimeter. 

Variation är alltid bra
Som alltid gäller det att variera tills
dagens medicin hittas. Ibland
fungerar det ena och nästa ögon-
blicket fungerar det andra. I några
fall bör rörelserna vara så små och
mjuka att båtens rörelser är nog för
att fiska betet perfekt. Ett bra tips,
är att öva tekniken med agnet bara
en halv meter under ytan, så att du
kan se hur betet reagerar på olika
rörelsemönster.

Med rätt spö och lina kommer du
att känna när det är hugg. Hugget
känns nästan som en stöt i spöt.
När fisken hugger ges ett solitt
mothugg. Men missar du ett hugg
bör du lyfta upp betet och kontrol-
lera att det fortfarande sitter bra på
kroken.

Tekniken kan användas på allt
från abborre, gös och gädda och
till och med torsk. Det enda man
varierar är storleken på kroken och
redskapens grovlek. – Metoden ger
massor av fisk, så vad väntar du
på? avslutar Preben Kæseler skrat-
tande.

tar linan, använder Preben 0,10 flät-
lina som huvudlina, och hans favorit
är Rapala Titanium, som är eminent
till detta fiske. 

– När jag inte fiskar med min
multirulle, Daiwa Vertigo, använder
jag en liten Shimano GT haspelrul-
le. Bromsen lossas normalt lite, så
att jag snabbt kan dra av lina om jag
driver ut över en slänt. När det
hugger håller jag pekfingret på
spolen medan kroken sätts, varefter
bromsen justeras.  

” När tacklet är nere vid
botten, går tekniken ut
på att darra med spöt
medan linan är spänd,
och du ska ha full
kontakt med tacklet
hela tiden.

LB Jerk Minnow


