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Ungefär en halvmeter längre uppströms kan jag se 
hörnet på en utspärrad bröstfena. Med ett mjukt 
underhandskast skickar jag iväg vobblern ett par 
meter uppströms ståndplatsen. Efter några vev-
tag passerar den förbi fisken – och svaret kommer 
direkt. 

Vattnet exploderar
Vattnet reser sig nedströms efter vobblern. Precis 
när jag ska lyfta betet ur vattnet snappar öringen, 
med försiktig och avmätt arrogans, efter bakändan 
på den lilla fiskimitationen. Vattnet exploderar så att 
det blir dyningar i den lilla ån när fisken skakar på 
huvudet. Jag hinner precis se att kroken sitter ytligt i 
överkäken, innan linan slackar och vobblern far iväg 
genom luften…

– Det här är sista gången, någonsin, som jag sätter 
en normalt monterad vobbler i linänden, tänker jag. 

Att jag över huvud taget har en vanlig vobbler i 
linänden beror på att jag håller på att testa om de 

Morgonsolen är på väg att bryta igenom och har 
hunnit bränna bort det mesta av morgondiset, 
när jag kommer ner till ån. Jag tar mig fram mot 
ett klassiskt öringhak, där ån tränger ihop sig och 
sedan vidgar sig till ett stilla vatten med skugga 

och överhängande grenar. Vattnet är ginklart och 
i det mjuka morgonljuset kan jag räkna stenarna 
på botten. När jag spanar av platsen genom mina 
polaroidglasögon kan jag ana en fin stjärtfena som 
vajar i strömmen. 

Pulsen stiger och med fantasin till hjälp tar det 
inte lång stund att räkna ut storleken på fisken. 

AV  Jens Bursell  redaktion@fiskejournalen.se

Fånga mer
– på vobbler!

Vobbler är ett superbete som de flesta rovfiskar faller för. Gädda, 
abborre, lax, öring och havsöring är några som har svårt att motstå frestelsen. 
Efter långtgående tester i en kristallklar öringå kan vi nu presentera en artikel 
om hur du enkelt kan trimma din vobbler för att ytterligare öka dina 
chanser att få fisken på land.

Käkdelarna är så hårda att det kan vara 
mycket svårt att dra fast krokarna med 
ett normalt spinnspö.

Film på hemsidan
➤➤På➤fiskejournalen.se➤

finns➤filmer➤om➤olika➤typer➤
av➤tackel.➤Klicka➤på➤”webb-
tv” och➤sök➤på➤”tackel”.

Trimma din vobbler med 
ett glidande tackel, så 
blir krokningen mycket 
bättre och du får fisken 
i håven.
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modifierade versionerna går lika bra som originalen 
– och det gör de. 

I många år har jag lagt ner mycket tid på att 
utveckla olika tackel för olika fisken, med målet att 
öka krokningsförmåga och minska andelen tappade 
fiskar. På senare tid har jag experimenterat för att 
få fram ett så enkelt tackel som möjligt för mindre 
vobbler.

Utnyttja synen
Fördelen med att experimentera i en klar öringå är 
att man ofta ser fisken hugga. Det är extremt spän-
nande och ger en unik möjlighet att studera vad det 
är som går fel när man bommar en fisk. Kan du se 
hur fisken hugger och var kroken sitter de gånger du 
tappar fisken, så ger det dig möjligheten att ändra 
din fisketeknik. 

n➤Tacklet➤är➤oerhört➤enkelt➤att➤göra.➤Allt➤du➤behöver,➤förutom➤krokarna,➤är➤ett➤
flötesstopp➤och➤ett➤litet➤beteslås.➤Om➤det➤handlar➤om➤fiske➤i➤små➤och➤lugnfly-
tande➤åar➤använder➤jag➤mjuka➤flötesstopp➤som➤till➤exempel➤Zebcos➤Silicone➤
stops.➤Det➤ger➤maximal➤möjlighet➤att➤röra➤krokarna,➤även➤om➤vobblern➤är➤fastlåst➤
mellan➤fiskens➤käkar.

n➤I➤större➤åar➤och➤älvar,➤med➤starkare➤ström,➤kan➤det➤behövas➤stopp➤som➤inte➤
glider➤lika➤lätt.➤I➤sådana➤situationer➤är➤det➤bättre➤att➤använda➤lite➤mera➤stramt➤sit-
tande➤gummistoppare,➤som➤till➤exempel➤Drennans➤Float➤Stops.➤Ju➤mindre➤ring➤i➤
beteslåset,➤desto➤mindre➤stoppare➤kan➤du➤använda.

n➤Väljer➤du➤att➤fiska➤genomgående➤nylonlina➤eller➤med➤fluorocarbontafs➤är➤den➤
enklaste➤och➤mest➤eleganta➤lösningen➤att➤använda➤ett➤litet➤snabblås➤av➤samma➤
typ➤som➤används➤till➤exempel➤för➤flugfiske➤efter➤gädda,➤till➤exempel➤Mustad➤
77145➤storlek➤1➤eller➤Jackon➤Easy➤Clip.➤På➤de➤flesta➤bilderna➤i➤den➤här➤artikeln➤kan➤
du➤se➤en➤montering➤där➤öppningen➤på➤snabblåset➤är➤vänd➤uppåt,➤vilket➤fungerar➤
fint➤med➤fluorocarbontafsar➤och➤vid➤fiske➤med➤mjuka➤och➤moderata➤kast➤i➤små➤
åar.

n➤Fiskar➤du➤med➤mjuka➤linor➤och➤kastar➤med➤kraft➤i➤större➤åar➤eller➤kraftig➤vind➤
kan➤dock➤kroktafsen➤ha➤en➤tendens➤att➤häkta➤upp➤sig➤i➤snabblåsets➤öppning.➤
Lösningen➤är➤att➤vända➤det➤med➤öppningen➤neråt.➤Alternativt,➤men➤knappast➤
så➤elegant,➤kan➤du➤montera➤vobblern➤i➤ett➤litet,➤kort➤beteslås➤med➤en➤upphängd➤
ring➤i➤ena➤ändan,➤till➤exempel➤Rapalas➤kullagerlekande➤med➤X-lockhake➤i➤storlek➤
0.➤Orsaken➤är➤att➤den➤mjuka➤flätlinan➤kan➤ha➤en➤tendens➤att➤hänga➤upp➤sig➤i➤den➤
V-formade➤öppningen➤på➤snabblåset,➤vilket➤inte➤sker➤med➤ett➤vanligt➤beteslås,➤
som➤i➤gengäld➤är➤en➤aning➤större.

Tillverkningstips! Sätt vobblern i haken och 
trä tafsen genom skåran. 

Kläm fast en pytteliten 
klump tungstenspasta 
i skårans öppning. Det 

håller tacklet i position 
under kast och fiske. 

Vid hugg skär linan sig 
igenom pastan och frigör 

vobblern. När du ska 
fortsätta fisket är det 
bara att klämma fast 

pastan igen. 

Trä ett snaplås på linan.

Trä flötesstoppet på linan 
och knyt fast kroken. 
Använd Rapalaknuten till 
nylon-/fluorocarbonlina, 
och grinnerknuten till 
flätlina.

Fördelen med att experimentera 
i en klar öringå är att man ofta 
ser fisken hugga.

Jens Bursell med
en 3,1-kilos öring som 
högg på en Rapala Team 
Esko med glidande 
release-tackel.

Det glidande release-
tacklet fungerar lika bra 
för både uppströms- och 
nedströms fiske. 
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I motsats till uppvandrad havsöring är den statio-
nära öringen allt emellanåt riktigt girig och man kan 
ibland få den att hugga flera gånger om, speciellt om 
man väntar lite och skiftar till en annan färg eller 
annan typ av bete. 

Jag har kommit fram till att jag mister markant 
färre fiskar när de hugger i uppströms eller tvär-
ströms riktning. Då får kroken ofta ett bra fäste i 
tungbenet eller käkvinkeln. 

Omvänt så mister man en högre procent av 
kontakterna när fisken förföljer betet nedströms. 
Orsaken är att fiskarna ofta bara får tag i den bakre 

kroken som då bara fäster ytligt i yttersta delen av 
ovan- eller underkäken. Käkdelarna är så hårda att 
det kan vara mycket svårt att dra fast krokarna med 
ett normalt spinnspö.

I en sådan situation är det en klar fördel att den 
bakersta kroken hänger löst 3-5 centimeter bakom 
betet, så att den fäster inne i käften på fisken. 

Att åstadkomma detta är enkelt om du monterar 
din vobbler på ett så kallat glidande releasetackel. 

Rödprickig skönhet som fastnar
Åter till min öring som nyss släppte. Strax har jag 
monterat samma vobbler på ett glidande release-
tackel och proceduren repeteras. Fisken följer efter 
betet och hugger på precis samma sätt. Men den 
här gången får kroken fäste inne i käften och sitter 
perfekt. 

Även om ån är liten så är det ändå rejält djupt 
inne under brinken och efter ett häftigt plaskande i 
ytan går fisken ner och ställer sig tungt vid botten, 
inne under brinken precis nedanför spötoppen. Den 
dunkar tungt med huvudet, medan linan pekar lod-
rätt ner i vattnet och mitt lätta spinnspö är spänt till 
bristningsgränsen.

På en normalt monterad vobbler gör allt för ofta 
hävstångseffekten att kroken bänds loss i ett sådant 
skede. Men i det här fallet sitter kroken fortfarande 
perfekt och snart glider fisken säkert in i håven – en 
rödprickig skönhet på knappt två kilo.

Shimano Stradic CI4 sammanfogar avancerad teknik med 
överlägsen känsla, förpackat i en exklusivt yttre. Materialet CI4 
är betydligt starkare än vanlig grafit och 20% lättare, viket ger 
maximal känsla i fisket. Unna dig själv Stradic CI4 i julklapp!
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Bättre➤krokning,➤för➤att➤krokarna➤är➤bättre➤exponerade➤
–➤och➤för➤att➤de➤kan➤röra➤sig,➤oberoende➤av➤vobblern.

Möjligheten➤att➤förskjuta➤krokarna➤bakåt➤optimerar➤
chansen➤att➤kroka➤fisk➤som➤följer➤efter➤vobblern➤och➤
hugger➤bakifrån,➤utan➤att➤därefter➤vända➤i➤strömmen.

Större➤chans➤att➤kroka➤fisken➤om➤vobblern➤är➤fastlåst➤i➤
käften,➤för➤att➤krokarna➤kan➤röra➤sig➤framåt,➤även➤om➤
betet➤sitter➤fast.

När➤vobblern➤låses➤fast➤mellan➤käkarna➤får➤tyngdkraf-
ten➤kroken➤att➤falla➤ner➤och➤fästa➤inne➤i➤käften.➤

Om➤fisken➤försöker➤spotta➤ut➤betet➤gör➤den➤glidande,➤
löst➤upphängda➤monteringen➤att➤det➤blir➤svårare➤för➤
den➤att➤bli➤av➤med➤krokarna.

Tack➤vare➤att➤krokarna➤arbetar➤oberoende➤av➤vobblern➤
har➤du➤mycket➤större➤flexibilitet➤när➤det➤gäller➤val➤av➤
krok➤–➤utan➤att➤det➤påverkar➤vobblerns➤gång.➤Det➤ger➤
till➤exempel➤möjlighet➤att➤använda➤små➤och➤tunna➤tre-
krokar➤som➤ger➤bra➤krokning➤även➤i➤hårda➤käkar,➤eller➤
mycket➤stora➤krokar➤som➤kan➤komma➤runt➤käkbenet.➤

Eftersom➤vobblern➤glider➤på➤huvudlinan,➤är➤upphängd➤
i➤en➤enda➤punkt➤och➤frigörs➤från➤kroktacklet➤under➤faj-
ten,➤elimineras➤risken➤för➤tappat➤krokfäste➤på➤grund➤av➤
hävstångseffekt.➤

Att➤krokarna➤kan➤knytas➤direkt➤på➤huvudlinan➤ger➤färre➤
svaga➤punkter➤i➤form➤av➤fjäderringar,➤hakar➤etc.➤

Ingen➤hävstångseffekt,➤i➤kombination➤med➤att➤krokarna➤
inte➤sitter➤fast➤i➤betet➤gör➤det➤lättare➤att➤återutsätta➤fis-
ken➤i➤bra➤skick.

Du➤kan➤snabbt➤skifta➤mellan➤olika➤vobbler➤och➤tacklet➤
justeras➤lätt➤till➤den➤nya➤vobblerns➤storlek➤genom➤att➤
skjuta➤stoppet➤upp➤eller➤ned➤på➤linan.

med glidande releasetackel
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10 fördelar

på en normalt monterad 
vobbler gör ofta 
hävstångseffekten att 
kroken bänds loss.
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Allt du behöver för att 
modifiera dina vobbler 
till releasetackel är att 

såga en skåra i mitten av 
vobblerskeden.


