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Nye hypereffektive metoder
er der meget langt imellem.
Vertical jigging er en af dem,
og der er ingen tvivl om, at
denne metode er så over
bevisende effektiv, at den
med tiden vil gå hen og blive
virkelig populær – også i
Danmark. 

Metoden bygger på 
fisketeknikker, hvor der 
fiskes lige lodret under 
båden og loddets 

Danmark er et U-land, når det gælder moderne jigfiskeri. Men heldigvis er der inspiration at hente – blandt
andet i varianter over teknikken vertical jigging, der har gået sin sejrsgang; først i Asien, siden Amerika og
Holland – og nu også i Skandinavien. 
Af Jens Bursell

■ RYSTENDE EFFEKTIVT:

VERTICAL JIGGING

To af Prologics seneste udspil,
der er oplagte til vertical jigging

eller dropshotting: LB Grub og
LB Jerkminnow.
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transducerkegle – ofte til
specifikke fisk, som spottes
på ekkoloddet. Som antydet
er der flere forskellige 
former for vertical jigging.
Teknikken kan groft inddeles
i traditionel vertical jigging,
hvor en belastet jig monteres
for enden af hovedlinen –
samt teknikken 
drop-shotting, hvor 
ubelastede softbaits/
gummidyr monteres længere
oppe på linen med et lod 
nederst på forfanget. 

et er snart 15 år siden, at
teknikken vertical jigging
blev introduceret i Europa.
– Selv blev jeg introduce-

ret til fiskeriet i USA, fortæller
Willem Stolk. – De lokales fang-
ster af bass og walleye – USA’s
svar på aborre og sandart, var så
overbevisende, at vi vendte hjem
med masser af inspiration til vores
hjemlige fiskeri. Siden da har jeg
dyrket metoden intensivt – og da
jeg fisker mindst fire dage om
ugen, så er det efterhånden blevet
til mange spændende eksperimen-
ter. Til den oprindelige amerikan-
ske version af teknikken anvend-
tes blink, men da metoden kom til
Holland blev metallet udskiftet
med små belastede gummidyr. Og
herefter gik det stærkt. 

Uhyggelig effektivt
– Allerede den første sæson, stod
det klart, at det var en uhyggelig
effektiv teknik til sandart, fortsæt-
ter Willem. – Men der tegnede sig
også hurtigt et mønster af, hvor-
når teknikken var bedst – nemlig i
de kolde måneder, hvor fiskene
har en tendens til at samles i større
grupper ved bunden. Der er ingen
tvivl om, at det er her, at teknikken
har sin helt store force. Dels fordi
fiskene er lettere at lokalisere og
fiske til – og dels fordi metoden
går ud på at fiske agnen med
uhyggelig præcision lige foran fi-
sken, hvilket er yderst attraktivt
for de vintersløve fisk. Perioden
fra midten af september til slut-

ningen af februar er således top-
sæson, når det gælder vertical jig-
ging efter især sandart, men også
gedde og aborre. 

Hvor er fiskene?
– På en ukendt sø starter jeg nor-
malt med at opsøge de lovende
områder, og her gælder det blot
om at afsøge så meget vand som
muligt – uden agnen i vandet. I
forbindelse med den indledende
afsøgning af vandet, er det helt
klart mest effektivt med en hurtig
benzinmotor. Når vi har fundet de
gode pladser – typisk med hård
bund, sten og strukturer på 6-12

Jigs på 10-20 gram og 8-15
centimeter er et godt

udgangspunkt til vertical jigging
efter sandart.

Selvom vertical jigging kan
bedrives med en ganske normal
elmotor, hvor båden bakkes op

mod vinden, giver det noget bedre
kontrol at anvende frontmonteret
elmotor, der kontrolleres med en

fodpedal fra en høj stol.

Vertical jigging er en super
effektiv metode til alle søernes

rovfisk, her er det en flot sandart,
der er faldet for bedraget.

Til traditionel vertical
jigging anvendes
gummishads og
softbaits monteret
direkte på et belastet
jighoved. Men til forskel
fra traditionelt dansk
jigfiskeri, fiskes agnen i
et hypnotisk, lodret
vibrerende mønster lige
foran fiskens snude. Vi
har talt med hollandske
Willem Stolk, der er en
af Europas førende
eksperter i moderne
jigfiskeri.

Vertikal jig-hypnose 
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meters dybde – samt gerne en god
skrænt, går vi over til en langsom
og systematisk afsøgning i lav
fart. 

Teknikken kan bruges helt ned
til 25 meters dybde, men hvis fi-
skene skal genudsættes, bør man
ikke fiske dybere end 12 meter. 

Backtrolling 
Mange vertical jiggers benytter
den afsøgningsteknik, der kaldes
backtrolling. Det går i al sin en-
kelhed ud på at bakke op mod vin-
den med sin elmotor, mens man
holder øje med ekkoloddet. Når
en fisk spottes, dumpes agnen di-
rekte ned foran snuden på den.
Det gode ved denne teknik er, at
det er let at holde båden helt stille,
når man ser en fisk, hvorved man
kan holde båden »svævende« lige
over hotspottet, mens man arbej-
der lokkende med agnen lige
foran fisken. Ulempen er dog, at
bølgerne konstant slår mod den
lodrette hæk, hvilket på blæsende
dage gør, at der konstant sprøjter
vand ind – hvilket kan være en
kold affære om vinteren.

Med frontmonteret elmotor
– For at undgå at blive overplasket
med vand er jeg gået over til front-
trolling, forklarer Willem. – Nu
har jeg en frontmonteret elmotor
forrest i båden, som styres stående
fra en høj stol. Det eliminerer
vandstænk, giver perfekt kontrol
og sidst, men ikke mindst, bedre
arbejdshøjde med stangen under
fiskeri, modhug og fight. Den let-
teste måde at styre frontmotoren
på er helt klart med en fjernsty-
ringsenhed på en pedal monteret
under stolen, så man har begge
hænder fri til at fiske. I stående
stilling er det desuden lettere at fi-
ske med stangen i læ fra kroppen,
hvorved man får en bedre kontrol
med fiskeriet. Teknikken kræver
nemlig fuld føling med selv de
mindste bevægelser i stangtop-
pen, så man kan arbejde korrekt
med agnen – samt mærke bund-
strukturer og de mindste nap.  

Jigteknik i praksis
– Ser jeg nogle gode fisk, lægger
jeg ofte en markør, så jeg får en
bedre pejling på stedet. Får jeg
ikke fisken, men er inde i et lo-
vende område, fortsættes afsøg-
ningen med min jig nede i vandet:
Jiggen sænkes ned, til jeg mærker
bunden, hvorefter den hæves til
cirka 15 centimeter over bunden.
Ser jeg fisk på loddet holder jeg

båden stille, men sker der ikke no-
get, afsøges pladsen langsomt ved
at krydse frem og tilbage. Med
jævne mellemrum sænkes jiggen
til bunden, for at checke, om den
stadig fisker i korrekt afstand fra
denne. 

Jeg starter normalt min afsøg-
ning på lidt dybere vand og be-
væger mig gradvist f.eks. 50 me-
ter ind over lavere vand, hvorefter
jeg bevæger mig tilbage igen. På
vej tilbage over det samme om-
råde varierer jeg mig – typisk ved

at efterlade agnen 2-3 sekunder på
bunden, hvorefter jeg løfter den
lidt mere aggressivt. På denne
måde får jeg hurtigt afklaret, hvil-
ken dybde og bevægelsesmønster,
der er optimalt.

Detaljerne tæller
– Selv små forskellige i bevægel-
ser og fiskedybde på blot 10-15
centimeter kan gøre forskel på
nul-bon og storfangster, pointerer
Willem. Det er derfor vigtigt at
være meget opmærksom på ved
hvilke afstande over bunden, samt
bevægelser med jiggen, at hug-
gene falder. Og sker der ikke no-
get med en given fiskedybde eller
bevægelsesmønster, så er det bare
om at eksperimentere, indtil fi-
skene begynder at hugge. Gene-
relt er meget små og forsigtige be-
vægelser på nogle få centimeter
oftest det mest effektive – især
med de mest bløde og livlige typer
af agn. Men det sker også, at bå-
dens fart og bølgerne vuggen al-
ene er nok til at give agnen de rette
bevægelser. 80% af huggene fal-
der, når agnen droppes mod bun-
den. Med de lidt mere stive agn
som f.eks. Culprit, kan man være
lidt mere aggressiv i bevægel-
serne. 

Selv om ekkoloddet ser det me-
ste – så ser det lang fra alt. Selv

➛

Vertical Jigging er en topfokuseret og målrettet metode, der går på at
fange flest muligt fisk – store som små.

Jigs i farver
– Det er videnskabeligt bevist, at
rovfisk som f.eks. sandart kan se
farver, og jeg tillægger derfor far-
verne stor betydning, fortæller
Willem. Men hvilke farver for-
trækker de så? Især orange og grøn
ser de meget tydeligt selv i uklart
vand. Det er derfor ofte disse far-
ver, jeg lægger ud med. – Suppler
med gul, hvid og sort, der er sikre
kombinationer.

Læs mere om vertical jigging på
f.eks. www.probass.com/protips/

Vertikalt i det jyske
En af de danskere der har kastet sig
over det vertikale jig-fiskeri er Ja-
cob Juul fra Grejbiksen i Silke-
borg: – Jeg har i et års tid fisket
vertical jigging på Silkeborg
Søerne, og resultaterne har mildest
talt været rystende, fortæller han. –
Metoden overgår med hestelæng-
der alle andre metoder, som jeg har
prøvet til sandart. Vi har praktise-
ret traditionel vertical jigging:
Søen afsøges med ekkoloddet, og
når vi spotter noget interessant
dumper vi jiggen ned foran snuden
på fisken. Herefter hæver vi den
cirka 30 centimeter, og nøkker for-
sigtigt i stangtoppen ved at bevæge
den 4-5 centimeter op og ned. Af
og til sænkes agnen langsomt, for
at checke, at jiggen stadig fisker
lige over bunden, hvorefter proce-
duren gentages. Ofte napper sand-
arten kun i jiggens hale, så det er
en stor fordel at monterer en lille
str. 10 trekrog i et 7-9 centimeter
langt stykke 0,35 mm fluorocar-
bon, der bindes fast i jiggens øje.
Mine favoritagn er Finn-S-Fish og
Slug-Go fra Lunker City – især i
naturlige farver – f.eks. hvid, sølv
og lysegrøn med grøn ryg. Som
hovedline fortrækker jeg Rapalas
Titanium fletline i 0,10-0,12. 

Jigs i farver

Vertikalt i det jyske

Vertical jigging...
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større fisk, der ligger klinet til
bunden kan være svære at se, så
derfor bør man aldrig stole 100%
på loddet. Der kan sagtens være
fisk, selv om der ikke er det mind-
ste at se. Loddet er uundværligt til
dette fiskeri, men lad være at op-
give en ellers lovende plads, blot
fordi du ikke ser tydelige marke-
ringer af fisk, advarer Willem.

fisker jiggen med krogen monte-
ret, så den stikker ud af jiggen 4-8
cm bag jighovedet. Løsningen er
enten af bruge mindre jigs ned til
f.eks. 8 centimeter – eller at mon-
tere en trekrog helt forrest på jig-
gen – foran krogøjet. 

Omvendt – når sandarterne er
meget sky, napper de ofte blot for-
sigtigt til halen. Her er det vigtigt

stevægte på 7-28 gram. Selv bru-
ger jeg Shimanos Vertical Jigging
stænger i serierne Speedmaster,
Forcemaster, Beastmater og An-
tares, der er specielt designet til
dette fiskeri. Hjulet kan enten
være et lille multihjul eller fast-
spolehjul. 

»Tro ikke 100% på 
ekkoloddet – betragt det

som en guide«

Som hovedline bruger jeg 0,08-
0,12 fletline – enten Antares eller
Power Pro. Hvis fiskene er i bide-
humør, så er man normalt ikke i
tvivl om hugget. Men i visse situ-
ationer kan man komme ud for, at
fiskene står næsten stille, mens de
sluger agnen. Her ses hugget blot
som en lille sidelæns bevægelse af
linen. Det sker især, når agnen fi-
sken tager agnen, mens den hæn-
ger stille, eller bevæger sig ganske
langsomt. Her gælder det om at
være vågen, fordi hugget kan ikke
mærkes i stangtoppen. Det er så-
ledes en fordel, at linen står i kon-
trast til vandet – f.eks. gul, så man
lettere ser hugget, og kan kroge i
tide inden fisken spytter.

Forfang og kroge
– Er der mange gedder, anvendes et
35 centimeters forfang af blød
wire, som bindes til hovedlinen
loop to loop. Hvis jeg udelukkende
går efter sandart – eller der er me-
get få gedder, så anvendes 50 centi-
meter flurocarbon i 0,25-30.

Mine favoritkroge er Gamakat-
zus jigkroge/hoveder. Mange jig-
fiskere forankrer gummidyret til
krogen med lim, men jeg tror, at
lugten fra limen kan skræmme fi-
sken. Jeg sikrer derfor placeringen
med et lille stykke kobbertråd, som
stikkes ind i gummiet og fæstnes til
jigkrogens øje, slutter Willem. ➛

Vertikalt jigfiskeri
Kroge, jighoveder og gummi-
kroppe der bruges til vertical jig-
ging er stort set de samme, som
der anvendes til jigfiskeri. – Den
store forskel ligger i selve afsøg-
nings- og fisketeknikken, fortsæt-
ter Willem. 

– Vi bruger typisk jigs i 8-15
cm til aborre og sandart, mens 20-
25 centimeters jigs er fint til ged-
der. Når sandarten er i aggressivt
bidehumør og angriber for at
dræbe i første hug, så tager den al-
tid agnen forfra. Det betyder, at
man ofte kun kroger og lander en
brøkdel af huggene, fordi de fleste

at have en ekstra trekrog i halen –
monteret i et 5-15 cm langt stykke
wire, der sættes i øjet på jighove-
det. Trekrogen skal ikke begraves
dybt i gummihalen, men blot stik-
kes en millimeter ind. Til en sø
som f.eks. Skanderborg sø, hvor
der sjældent fiskes dybere end 12-
15 meter lægger jeg normalt ud
med 15-17 grams jigs – max 20
gram.

Grejet 
– For at opnå optimal kontrol over
fiskeriet er især stangen vigtig.
Jeg foretrækker en 6 fods stang,
som dels giver perfekt føling med
fiskeriet – og som samtidig er
kraftig nok til at kroge fisken or-
dentligt. Den perfekte stang min-
der om en ultralet jerkbait-stang,
med en ekstra tynd klinge og ka-

Willem Stolk er en af Europas
dygtigste og mest rutinerede

jigfiskere – her med en superflot
sandart taget på vertical jigging.

Jigs til vertical
jiggning

Andre hotte jigs: Lunker City:
Grub 4’’ (10 cm), Slug-Go 4’’ (10
cm), Fin-S 4 & 5« (10 & 12 cm),
Mann’s: Action shad 5 & 8,5 cm
(fire tiger, melon og white), The
Jigger 9 cm (fire tiger – salt & pep-
per), Culprit: Fire tiger 8 & 10 cm,
Salt & Pepper 8 & 10 cm, US Bait
and Tackle: Kopyto 12,5 cm, Rip-
per Kopyto 12,5 cm, Bass Assas-
sin: Fire Tiger W/E turbo 10 cm,
Fire Tiger SW Split Tail 10 cm
Pink Diamond W/E 10 cm.

Ikke alle disse produkter fås i Dan-
mark – lad dig inspirere til lig-
nende agn – eller køb dem på inter-
nettet.

Willem Stolks’s favoritter er:

Curly twister

Big Hammer orange

Spro Finn S

Lunker City – Finn S

Udvalget af jigs til vertical jigging er enormt – her Storm Intense Swim Shad (tv) og LB Minnow fra Prologic (th).
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eknikken dropshotting har
sin oprindelse i Japan,
hvor metoden blev opfun-
det for at overliste bass i

spritklare og ekstremt overfiskede
søer, hvor præcision og finlir var
altafgørende for at få så meget
som et eneste hug. Siden har tek-
nikken bredt sig til USA og Eu-
ropa, hvor den især har fået fod-
fæste i Holland. Og der er en god
grund til at drop-shotting er blevet
populært – fisket på den rette
måde er metoden ikke bare effek-
tiv – men chokerende effektiv. 

Præcision, præcision og 
præcision
Hvis man for alvor skal have suc-
ces med vertical jigging, er det
alfa og omega, at agnen fisker lige
foran fiskens snude – og med
uhyggelig stor præcision, fortæl-
ler Preben Kæseler fra Skander-
borg. – Første gang jeg fiskede
teknikken var i selskab med hol-
landske og japanske fiskere, og

der gik ikke længe, inden min sjæl
var solgt til dette specielle soft-
baitfiskeri. I starten, hvor jeg fi-

Vertical jigging...

At fiskene står ved bunden, er et relativt begreb, hvis
agnen skal præsenteres lige foran snuden på
fiskene med få centimeters præcision. Ofte svæver
fiskene en halv til halvanden meter over bunden, og
her er det ofte lettere at præsentere sine softbaits
perfekt ved at benytte teknikken drop-shotting. Vi
har talt med Preben Kæseler, der har benyttet
metoden med meget stor succes.

Dropshotting – 
finlir’med gummiorm

Ofte har man brug for at hive lidt line ind for at justere fiskedybden –
samtidig med, at man konstant skal have en hånd på elmotoren.
Præcist derfor er Preben Kæseler meget glad for sit Daiwa Vertigo
multihjul, hvor det ved hjælp af en speciel vippetangent er muligt at
spole ind med kun en hånd.

Kroge, Softbaits og lodder til
dropshotting – se box th.

T
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skede på Skanderborg Søerne, var
det lidt svært at få til at virke, men
jeg kunne jo se mine hollandske
kammerater skovle fisk ind, så jeg
holdt dampen oppe, indtil jeg
havde lært teknikken. Problemet
var især, at min stang var for blød
– og min bådhåndteringsteknik
for dårlig. Det er nu to år siden.

Nu fanger jeg masser af fisk på
teknikken, og i dag er dropshot-
ting min helt klare favorit til især
sandartfiskeri.

Det er et utrolig fascinerende fi-
skeri. Når først det er lært, har
man så meget føling med, hvad
der sker under vandet, at man kan
mærke den mindste nuance i den
måde fisken hugger på. På en god
dag kan man næsten fornemme
om det tre centimeter lange bly,
man typisk bruger, det står – eller
ligger ned på bunden... Så præcist
arbejdes der med grejet. Det nær-
meste jeg kan komme drop-shot-
ting i spænding og intensitet er
tørfluefiskeriet. 

»Det nærmeste jeg kan
komme drop-shotting i

spænding og intensitet er
tørfluefiskeriet«.

Lokkende præcision
– Den helt store force ved drop-
shotting teknikken er kombinatio-
nen af den specielle krog, som er
monteret direkte på hovedlinen –
og blyet, der kan skydes op og ned
af taklet, fortsætter Preben. Lad os
tage krogen først: Ved at binde
krogen direkte til linen med en
palomarknude, kommer den til at
sidde vinkelret ud fra forfanget
med kroggabet pegende opad,
hvilket giver en supereffektiv
krogning. Men ikke nok med det –
på grund af krogens specielle vip-
pende hængsling, fås en ekstremt
lokkende bevægelse af softbaitet,
mens man foretager de bittesmå
og lokkende jigbevægelser. 

Fordelen ved at fiske blyet un-
der softbaitet er, at man har 100%
kontrol over den helt præcise fi-
skeafstand over bunden. Er der
eksempelvis 45 centimeter fra agn
til lod, ved man, at når loddet ram-
mer bunden, fisker man præcist 45
centimeter over den. Ser man på
ekkoloddet, at de fleste fisk står 80
centimeter fra bunden – skydes
blyet blot ned ad den lange tafs
under agnen, til dybden passer.
Tilsvarende teknik kan bruges,
hvis man ønsker at fiske lige over
tæt bundgrøde, som tydeligt ses
på ekkoloddet. ➛

Dropshotting har en nærmest 
hypnotiserende virkning på 
fiskene – check f.eks. denne
gedde, der ignorerer den ægte
vare lige oven for gummiormen.

To af de mest populære typer af
jighoveder til vertical jigging:

Slider og Football – her fra
Savage Gear.

Dropshot baits
Bemærk, at de bredgabede worm
hooks – her Gamakatsu Worm 314
MB. Str 1-4 er passende til sandart,
aborre og mindre gedder. Andre
gode kroge er Prologic Body Hook
Off-set Shank samt en lang række
modeller der ses på www.ownerho-
oks.com under Bass Hooks og Down
Shot System.

Fra højre mod venstre: Spro –
split tail, Lunker City – eel, Lunker
City – split tail, Storm – worm, Si-
zmic – worm , Bass Assasin – pin
tail, Lunker City – splittail, og Gary
Yamamoto – worm og Sizmic – cre-
ature. Nederst I midten ses Lunker
City’s Badukan Drop Shot bly:
Linen stikkes gennem den brede del
af øjet og fæstnes på linen ved at kile
den op i den smalle ende. 

Softbaitet skydes op over vinklin-
gen, så den ikke glider ned. For at
sikre sig mod, at grøden fanger kro-
gen, stikkes krogen gennem baitet,
så den kun lige akkurat stikker ud på

den anden siden. Når fisken hugger
glider baitet ned at krogen, frit-
lægger krogspidsen og kroger fi-
sken. Monteret på denne måde fun-
gerer krogbøjningen som køl, der
sikrer, at den vender korrekt i van-
det.

Bemærk det specielle drop-shot-
ting bly: Enden af forfanget trådes
igennem den tykke ende af øjet,
hvorefter forfanget trækkes op i den
tynde ende af øjet, hvor det kiler sig
fast. Hvis takellængden skal ændres,
hives forfanget ud af kilen, og sky-
des op eller ned ad linen.

Softbait til drop-shotting kan bl.a.
skaffes via 
www.prologicfishing.com,
www.stormlures.com, 
www.berkley-fishing.com, 
www.as-tackle.de, 
www.rnrtackle.nl, 
www.koederwahnsinn.de, 
www.basspro.com og 
www.pikemasterlures.nl

➛
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Effektivt, men udfordrende
– Metoden virker helt fantastisk,
og på de bedste dage har jeg fået
over 20 sandart på et par timers fi-
skeri. Set i bakspejlet er det utro-
ligt, så mange fisk jeg tidligere har
registreret på loddet, men blot har
passeret, uden at der er sket det
mindste. At man ikke fanger dem,
er simpelthen fordi, man ikke fi-
sker præcist nok på dem.

Men det er også det, som er den
helt store udfordring – at kunne
dumpe agnen lige ned i hovedet
på fisken – og så »parkere båden«
på præcist samme plet uden at an-
kre op – og uden, at den driver
væk. Det kræver en del føling
med både elmotor, vind og strøm.
Selv anvender jeg backtrolling,
hvor vindens drift og elmotorens
modsatrettede kraft udligner hin-
anden, så man nærmest svæver
over fisken, mens agnen præsen-
teres.

Mine favoritpladser til metoden
er på cirka 10 meter vand med
stenbund, hvor jeg fisker rigget
med cirka 5-15 gram bly. 10 gram
er et godt udgangspunkt. Det er
desuden vigtigt, at der er sam-
menhæng mellem størrelsen på
softbait og bly. Hvis man skal
have optimal kontakt med taklet,
skal blyet følge ned med det
samme, når stangen sænkes. Soft-
baitet må altså ikke hæmme blyets
nedsynkning, så med lidt større
agn skal man bruge tilsvarende
større bly.

Grej til drop-shotting
For at kunne mærke de mindste
hug og undgå, at strømmen tager i
linen, bruger Preben 0,10 fletline
som hovedline, og hans favorit er
Rapala Titanium, der er eminent
til dette fiskeri.

– Når jeg ikke fisker mit multi-
hjul – Daiwa Vertigo, bruger jeg
et lille Shimano GT fastspolehjul.
Bremsen løsnes normalt lidt, så
jeg hurtigt kan køre line af, hvis
jeg driver ud over en skrænt. Når
der er hug, holder jeg pegefinge-
ren på spolen, mens krogen sæt-
tes, hvorefter bremsen justeres.

Hvis det er stille kan det ofte
svare sig at fire agnen langsomt
ned, for ofte hugger fisken, når
taklet daler igennem vandet. Jeg
sidder derfor med en let finger på
linen i stedet for blot at slippe
den. Det giver mig mange ekstra
fisk.

Når taklet er ved bunden, går
teknikken ud på at sitre med stan-
gen – mens linen er strakt, og der

er fuld kontakt til taklet hele tiden.
Stangtoppen skal højest bevæge
sig 2-5 centimeter, og man kan
med fordel skifte rytme og fre-
kvens – evt. afbrudt af større løft
på f.eks. 50 centimeter. Det ene

øje blik virker det ene – og det an-
det øjeblik virker det andet. I
nogle tilfælde bør bevægelserne
være så små og bløde, at bådens
bevægelser er rigeligt til at fiske
agnen perfekt. Et godt tip jeg har
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Vertical jigging...

Når der fiskes drop-shotting,
står fisken ofte og kigger længe
på agnen, inden hugget falder.
Her er ikke tale om reflekshug,
som når en wobler farer forbi.
Det betaler sig derfor at bruge

lidt tid på at praktisere sin
diskrete og minimalistiske

jigakrobatik, indtil til fisken
hugger...

Sandart som denne kan du
roligt regne med at fange mange

flere af, når du mestrer
drop-shotting teknikken.

Drop-shot rigget
Et drop-shot forfang til sandart
bindes af 2-3 meter 0,30 fluorocar-
bon. Palomarknuden med krogen
bindes cirka 1 meter under sam-
menføjningen til hovedlinen, og et
godt udgangspunkt for afstanden
mellem krog og bly er 20-100 cen-
timeter. Skulle blyet kile sig fast,
så glider det blot af forfanget. Man
kan enten bruge specielle clip-on
bly, der er designet til formålet –
eller montere et kuglebly over et
gummi/silikonestop, som anven-
des til at justere afstanden. 

Se hvordan en palomarknude
bindes ovenfor. Start med at stikke
tampen ned fra oven igennem
krogøjet. Normalt lægger man en
løkke, som stikkes igennem, men
det er svært på stift FC. I stedet
stikkes tampen fra oven ned igen-
nem øjet, hvorefter den føres til-
bage: Det er blot en anden og let-
tere måde at lave løkken på. Når
knuden på løkken er lagt, og lo-
open er ført neden om krogen og
strammet op, stikkes den ene af li-
netampene atter ned igennem øjet
fra oven, så det bliver denne tamp
der går nedefter mod loddet.
Denne måde at binde knuden på
sikrer, at krogen står vinkelret ud
fra linen, når blyet sætter træk på
forfanget. 

Drop-shot rigget

Drop-shotting takel,
hvor krogen bindes til taklet

med en palomarknude.
Loddet skydes op/ned af

taklet, alt efter hvor langt
over bunden fisken står.

➝
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lært, er at øve teknikken med
agnen blot en halv meter under
overfladen, så man kan se hvordan
agnen reagerer på forskellige be-
vægelsesmønstre.

Med den rigtige stang og line er
man ikke i tvivl om, hvornår der er
bid. Hugget føles næsten som et
stød i stangen. Når fisken hugger,
gives et solidt modhug. Men mis-
ser du et hug, bør du hive agnen
og checket, at den stadig sidder
korrekt med krogspidse i baitet.

Teknikken kan bruges fra alt til
aborre, sandart og gedde – til
sågar torsk. Det eneste man varie-
rer er størrelsen på krogen og
kraftigheden af grejet. Metoden
giver masser af fisk, så det er bare
med at kaste sig ud i det, slutter
Preben Kæseler.

– og det skal den nok gøre...

Dropshotting bedrives med
nogenlunde det samme grej som

til traditionel vertical jigging.
Preben Kæselers favoritstang er

denne 6 fods Henk Simonz
Godfather stang med en kaste-
vægt på 7-28 gram Gram. Når

Preben fisker VT med fastspole,
sker det på en lidt utraditionel

måde, forklarer han. – Når hjulet
holdes som vist, kan jeg køre line
ind på hjulet med kun en hånd –

en meget behagelig teknik.

Øverst: Willem Stolks foretrukne
stang til jigfiskeri efter sandart er 
Shimano Speedmaster Vertical
jigging i 6 fod med 14-28 grams
kastevægt.

Nederst: Også Prologic er med
på den vertikale bølge og lance-

rer til foråret vertical jigging
stangen Vertical Optimizer, der

vil kunne fås i 15-30 og 15-50
grams versioner fra 6-6,9 fod.

Hvor findes
fiskene?
Især fra midten af september til ok-
tober hvor vandtemperaturen be-
væger sig mod 8-10 grader, kan
gode pladser være lommer af lidt
varmere vand i midtvandet, som er
resultatet af faldende temperaturer
i overfladen, opbrydning af spring-
laget og omrøring af vandmas-
serne. Ofte står sandarten lige un-
der disse varmtvandslommer, der
f.eks. kan befinde sig i 8-10 meters
dybde over 15-20 meter vand. Se-
nere står fiskene over hård bund –
typisk på 6-12 meters dybde. Men
fiskene kan stå overalt – har man
haft varme vinterdage med ringe
vind og god sol, kan man ofte
komme ud for at sandarten trækker
helt op på toppen af plateauerne,
hvor vandet kan være 1-3 grader
varmere end de dybt liggende
vandmasser. Især om eftermidda-
gen, hvor vandtemperaturen har
haft tid til at stige i løbet af dagen,
kan man nogle gange træffe sand-
arten helt op på toppen af plateau-
erne på 7-2 meter vand – især hvor
det grænser ud til dybere vand. På
lavt vand er der ofte tale om en kort
hugperiode på en til halvanden
time, så det gælder om at være på
pletten. Helt oppe på to meter vand
træffer man kun fiskene, hvis det
har været meget varmt og det er re-
lativt stille vejr. Hug perioderne
kan variere meget, men fiskeriet er
ofte bedst morgen og eftermiddag.
Udnytter man finesserne i vertical
jigging fuld ud, er det ikke unor-
malt at fange 20-30 fisk på et par ti-
mers fiskeri.

Hvor findes
fiskene?


