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VEJRET ER PERFEKT.Vinden blæser
kun fem sekundmeter fra sydøst, så
det er en komfortabel tur fra Rung-
sted Havn over til Hven. – Lad os
starte ovre på østsiden af Hven, si-
ger skipper Lars Nielsen fra Team
Garmin, mens han gasser op, så jeg
må holde godt fast i søgelænderet
på hans lilleWarrior 165 for ikke at
ryge på røven. – Vi er kommet lidt
sent af sted, så den er lidt op ad for-
middagen, da vi endelig nærmer os
pladserne øst for Hven. I de tidlige
morgentimer er der landet rimeligt
med fisk,men det er somom, at bu-
lerne er ved at blive splittet op, og
fiskeriet er ved at dø ud.
Vi finder ingen solide buler,

men tager i stedet et drev over lidt
fnidder på skærmen, der på en god
dag kunne være et par fisk tæt ved
bunden. Vi vipper taklerne ud –
og lader dem synke mod bunden.
På trods af, at loddet kun vejer
130 gram, når det hurtigt bunden
35 meter under os.

I DET SAMME jeg mærker stødet
fra loddet, der rammer bunden,
sænker jeg stangspidsen en anel-
se, så der opstår lidt slækline,
hvorefter jeg med kun 3-5 centi-
meter store bevægelser vibrerer
stangen med rolige bevægelser, så
mit lille softbait danser fjerlet og
forførende rundt – udelukkende
ført af vekselvirkningen mellem
slæk og stram line. Pludselig er
det som trækket i stangen forsvin-
der en lille smule – og belært af
tidligere giver jeg et lynhurtigt
modhug, for at kroge fisken, der
har taget softbaitet og løftet loddet
over bunden. På et splitsekund er
det lettte »løftenap« forvandlet til
en krummet klinge og en fin torsk,
der forplanter sine tunge stød godt
ned i den lette dropshotklinge.

TORSKEN leverer en fin fight på
den lette og korte 20-40 grams
stang, og der er en meget direkte
føling med hvert eneste ryk, fordi
den tynde 0,10 line skærer direkte
ned igennem vandet – fuldstæn-

Lars Nielsen med en fin
dropshottorsk, der faldt for en
børsteorms agtig gummiorm i

halvtransparent rød.

Er hjulet ikke saltvandsbetandigt
som dette fra Abu Garcia, kan du
give det en tur med beskyttelses
lanolin på sprayform – fx Prolan

fra Denrex.

� FLERE BIDETORSK – FÆRRE FEJLKROGNINGER:

DROPSHOTTING
PÅ HAVET

Dropshotting med små
gummidyr er en sjov og
supereffektiv metode,
der giver masser af
bidetorsk – og næsten
ingen fejlkrogninger. Her
får du en stak tips, der
får dig godt i gang – samt
et overblik over hvilket
dropshotting udstyr, der
er på det danske marked.
Af Jens Bursell

�

Når torsken hugger efter gummi-
dyrets hoved får man af og til

krogninger, hvor krogspidsen får
fat på ydersiden af læben, fordi

den lange krog rager ud af
munden, når fisken bider over

selve gummidyret. Cirka 10% af
fiskene er kroget på denne måde,
men er stadig at betragte som

relle »bidefisk«.
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“HVIS MAN FOR ALVOR VIL GØRE NOGET
VED FEJLKROGNINGSPROBLEMATIKKEN –
VIL MAN VINDE LANGT MERE VED AT
UDVIKLE DROPSHOTTINGFISKERIET END
VED AT BLIVE UDSKIFTE PIRKEKROGE
MED ASSISTKROGE – SOM I
SPORTSFISKERRIGGET”.
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DROPSHOTTING

�

dig upåvirket af strømmen. Efter
lidt tid kan vi se fiskens bug under
båden – og kort efter plasker en
fin 4-5 kilos torsk i overfladen.
Hvor er det dog bare usandsynlig
meget sjovere at fange en fisk på
denne måde, end at stå og krane
fiskene op med en kæmpekæp af
en pirkestang.
Fiskeriet dør desværre ud, og in-

den længe styrer Lars sin båd mod
nye spændende pladser. Desværre
lykkes det os ikke rigtig at finde
fornuftige mængder af fisk ved
Hven, så inden længe beslutter vi
os for at sejle op til Kopparverket
for at checke forholdene – og det
viser sig at være en rigtig god ide.
Det er en pæn sejltur, men da vi
først kommer herop, begynder der
for alvor at ske noget.
Allerede i første drev får Lars

sin første torsk, og da fisken kort
tid efter ligger på dækket, kan han
næsten ikke få armene ned over,

Materialer til dropshottaklet:
0,50-0,60 mm fluorocarbon,
offset worm hooks str 3/0-5/0,

karpelodder, blinklås og rig-rings
til sammenføjning med hoved-
linen. Sidstnævnte skal være af
god kvalitet med rund wire – fx

Kevin Nash.

hvor fedt det er at mærke hugget
og fighte fisken med så let og
følsom en stang.
Selvom grejet kan virke klejnt

er det på ingen måde underdimen-
sioneret til de torsk, som vi trods
alt fanger flest af – nemlig fisk i 1-
6 kilos klassen. Bevares – det kan
da godt være, at det tager 10% læn-
gere tid at hive fisken op fra dybet
– men i relation til trykudligning
kan det næppe være til skade for fx
mindre fisk, der skal genudsættes.
Grejet kan uden problemer hånd-
tere langt større fisk og jeg ville på
ingen måde være nervøs ved at

2BIZ bud på et rigtig godt dropshotsæt består af stangenWFT Penzill
Vertikal Spin, der håndterer takler op til 200 grams klassen. Hjulet
Ryoby Applause er saltvandsbestandigt – samt et utroligt stærkt og
stabilt hjul, der kan tåle nogle tæsk – her fyldt med 0,08 WFT Strong,
som med en brudstyrke på 10 kilo, er et rigtig godt bud på en slidstærk
saltvandsvertikalline, der har en heftig brudstyrke i forhold til den
angivne diameter. Prisen for hhv. stang, hjul og line er 999, 899 og 299
kroner.

NORMARK: Shimano er med Speedmaster AX Jigging/Jerk Extra
Heavy helt med på vertikaltorskenoderne. Stangen på 6 fod har den
perfekte stivhed – og håndterer takler på op til 200-250 gram i stærk
strøm. Hjulet du ser her – Shimano Super 3000SGT-RC, er som det
skal være et solidt hjul, der kan klare mosten – og oplagte bud på liner
er slidstærke typer som fx Sufix Performance Braid – og Fuse i 0,10.
Prisen for hhv. stang, jul og line er 1099, 1099 og 199 kroner.

SVENDSEN SPORT har en række superfede vertikalstænger, hvor af
nogle af dem der egentlig er beregnet til ferskvandsfiskeri, faktisk har
en perfekt aktion og stivhed til torskefiskeriet – fx Vertical XLNT på
10-30 gram. Stangen, som håndtere lodder op til små 200 gram, er en
sand fornøjelse at fiske med – samt et effektivt bekendtskab, når man
skal registrere de forsigtige løftenap, man ofte kommer ud for. Kombi-
ner med fx det saltvandsbestandigeOkuma Tri 30 S og du har en giftig
cocktail til torskebasserne. Pris for stang, hjul og Arenaline 0,10 mm
er 699, 1049 og 169 kroner.
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kroge en 15 kilo+ fisk på det lette
udstyr. Ok – det vil helt sikkert
tage længere tid at fighte den, men
er det egentlig ikke også det der
burde være det sjove?

KORT TID EFTER mærker jeg suget
fra endnu en fin torsk forplante sig
gennem den tynde line – og sådan
fortsætter det et godt stykke tid,
hvor vi får fisk i næsten hvert ene-
ste drev. Da dagen er omme, har vi
fået 21 bidefisk – og ikke fejlkro-
get en eneste. – Taget i betragtning
af den gennemsnitlige fangst pr.
mand på en halv svær dag som
denne, er det faktisk et rigtig godt
resultat, griner Lars, der under for-
hold som disse typisk ser fanger i
omegnen af på 4-12 torsk pr.
småbåd – og det er inklusiv alle de
cirka 50% fejlkrogede fisk.

�

Når loddet står på bunden, og
linen er strakt, står softbaitet

vinkeret på linen. Krogen bindes
med en palomarknude eller

endnu bedre en not-a-knot – se
www.bursell.dk i artiklen

»Dropshotting efter torsk«.

Store Curly Tails som fx disse Action Plastics
Super Goober er som skabt til dropshotting efter

torsk – set hos www.toppredator.dk

At samtlige fisk er bidefisk er
ikke overraskende, for vores ge-
nerelle erfaring med dette fiskeri
har været, at fejlkrogningsprocen-
ten ligger i omegnen af maksimalt
5%. Til sammenligning viser
DSF’s undersøgelse »Testfiskeri
på Øresund«, at normale bulefi-
skere fejlkroger cirka 50% med et
standard Øresundsrig, og at man
ved brug af det nye Sportsfisker-
rig, der i øvrigt blev udviklet i
samarbejde med Fisk & Fri, fejl-

Med let dropshjot grej er det en
fornøjelse af fighte selv mindre
fisk, samtidigt med at det er

stærkt nok til at lande store fisk.

PURE FISHING’S bud på torskedropshotting anno 2012 er stangen
Skeletor Pro Series One Vertic Spin fra Berkley. Den lette seks fods
stang, der har en kastevægt fra 8-36 gram, giver en perfekt føling med
huggene, samtidig med at den har rigeligt med backbone til at pumpe
torsk op fra dybet. Fastspolehjulet er den saltvandsbestandige arbejds-
hest Sorön fra ABU Garcia monteret med 0,10 mm Fireline, der ikke
behøver nogen nærmere præsentation. Pris for stang, hjul og line er
hhv. 1399, 1499 og 249 kroner.

SPLASH DANMARK: Franske Pezon &Michel er specialister indenfor
vertikalfiskeri – og deres bud på et vertikaltorskesæt er spitzeklasse.
Her ser du stangenGunki HayashiS-MH 210 1/4-1 oz på 6,9 fod, der
er et rigtig godt bud på en vertikaltorskestang, hvis man vil have lidt
ekstra længde – fx på en turbåd, hvor det kan være godt af få den tynde
line en anelse længere væk fra rælingen. Stangen håndterer takler op
til 150-200 gram. HjuletGunki SWFV 300 har den perfekte kombina-
tion af råstyrke og saltvandsbestandighed, der skal til for at stå distan-
cen på havet. Linen – Slide Braid Fluoro Green Hyper PE har en
brudstyre på 6,6 kilo på en 0,08 line hvilket er perfekt til fx småbåds-
fiskeri. Pris for stang, hjul og line er hhv. 1299, 999 og 450 kroner.

kroger i omegnen af 35% af fi-
skene. Vores resultater fra denne
og andre ture tyder helt klart på, at
hvis man for alvor vil gøre noget
ved fejlkrogningsproblematikken
– vil man vinde langt mere ved at
udvikle dropshottingfiskeriet end
ved at udskifte pirkekroge med
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assistkroge – som i Sportsfisker-
rigget.

DROPSHOTTING er altså – set i ly-
set af, at vi som lystfiskere bør
være interesseret i at minimere
fejlkrogningerme samt maksi-
mere antallet af reelle bidefisk –
et yderst interessant og top effek-
tivt alternativ til pirkefiskeriet.
Der er flere grunde til, at denne
teknik fejlkroger så få fisk. For
det første vender krogspidsen
opad og fisker typisk 30-40 centi-
meter over bunden. Det betyder,
at taklet ikke fejlkroger fisk un-
dervejs ned eller idet taklet ram-
mer bunden. En anden vigtig fak-
tor er, at man i modsætning til pir-
kefiskeriet IKKE løfter og sænker
taklet over bunden ved at rykke i
stangen og løfte hele taklet. Ved
dropshotting derimod skabes de
ultra delikate bevægelser i soft-
baitet som antydet ved at man
mærker bunden, strammer op
uden at løfte loddet – og derefter
veksler mellem en lille smule
slæk – og stram line – uden at
løfte loddet. Krogen bevæger sig
altså ikke lodret op og ned igen-
nem vandet – men står bare og vi-
brerer eller flakser rundt i samme
dybde. Det siger næsten sig selv at
dette ikke er noget. der fejlkroger
særlig mange fisk.
Med jævne mellemrum bliver

man selvfølgelig nødt til at fri-
koble spolen og checke, at bunden
holdes – præcis som ved normalt
pirkefiskeri.

GREJET til dropshotting efter torsk
er utroligt behageligt at arbejde
med i forhold til en pirkestang,
der vejer næsten det dobbelte.
Men et er grejet – noget andet er
det praktiske fiskeri: Netop fordi
man konstant løfter en 500 grams
pirk fri af bunden ved fx bulefi-
skeri er selve fiskeriet langt mere
anstrengende end at stå og vibrere
lidt med en lille stang, hvor man
kun af og til løfter
loddet.

STANGEN skal være stiv, men sam-
tidig let og følsom. Det, at stangen

har den helt rette stivhed er uhyre
vigtigt: Er den for blød, bliver det
nemlig sværere at mærke de deli-
kate løft, når torsken tager agnen i
munden og løfter loddet – og det er
måske halvdelen af huggene, der
registreres på denne måde. Den
optimale længde er i omegnen af
de 6 fod – og i praksis er det der
skal bruges en vertikalstang af

samme type, som normalt anven-
des til sandartfiskeri (fx 10-30
gram) – blot en anelse kraftigere –
fx 20-40 gram. Men – faktisk kan
10-30 grams sandartstænger også
anvendes i de tilfælde, hvor stan-
gen er superstiv – fx Savage Gears
Vertical Finesse og den nyeXLNT,
der er glimrende til formålet.

LODDERNE kan på fx 6-15 meter
vand være i 40-60 grams klassen,
mens man ved fiskeri på 20-35
meter vand og stærkere strøm kan
få brug for lodder op til 150-250
gram. Men – vil nogle læsere sik-
kert tænke – hvordan kan man så
bruge en fx 20-40 grams stang,
hvis man arbejder med fx 100-200
gram? Jo – årsagen er selvfølge-
lig, at taklet ikke kastes, men
dumpes ned, og at softbaitet som
nævnt får sin bevægelse ved at ar-
bejde med slæklinen. Taklet løftes
nærmest kun, når man når der er
fisk på eller taklet spinnes op.

�

Det er svært at vide,
hvad der virker på dagen,
så det gælder om at være

veludrustet i gummiafdelingen.
GULP, Trigger-X og Storm
har alle kæmpesortimenter

af softbaits lige fra worms til
paddletails – med og uden duft.

De spritnye Sandeel Slugs (t.h)
fra Savage Gear er en oplagt drop-
shot agn, som vi fik flere fine fisk på under
testfiskeriet. Til venstre ses en anden dropshot killer – Dying Minnow –
også fra SG.

Jens Bursell med en fin fisk,
der faldt for en rød curly tail

fisket 20 centimeter over
bunden.

TRIGGER OG MULTI
De fleste saltvandsvertikalfiskere
bruger fastspolehjul, som typisk
giver en hurtigere nedsynkning og
optagning af taklet. Men – der er
også fordele ved et lækkert lille
low-profile multihjul: Det ligger
fantastisk i hånden, og det er lettere
samt mere behageligt løbende at
afgive line for at holde bunden.
Normale vertikalstænger fungerer
fint med multi, men skal det ligge
helt perfekt i hånden er det selvføl-
gelig fedt med trigger stænger.
Flere af producenter har også her
gode bud fx Skeletor Pro Series
OneCast 8-36 gram 6 fod, Skeletor
Pro Series One Vertic Cast 15-35
gram 5,6 fod fra Berkley, Penzill
Vertikal Baitcast 8-38 gram fra
WFT og Speedmaster AX Jigging
180 H og XH.

DROPSHOTTING

Lav profil multihjul giver en fin
føling med lineafgivelsen, når

bunden skal holdes.


