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MOVING-HOOK SYSTEMER er et be-
greb jeg definerede og begyndte
at arbejde med parallelt med ud-
viklingen af release-taklerne for
et par år tilbage. Min idé var at
skabe et system, der effektivt tog
hånd om en klassisk situation,
som over en bred kam hæmmer
penetrationsevnen ved fiskeri ef-
ter rovfisk som fx havørred, bæk-

ørred, laks, gedde og sandart: Når
en rovfisk har fanget sit bytte – og
er fast besluttet på, at det ikke skal
undslippe, bider den sammen i
kæberne så kraftigt som muligt.
Bider den kraftigt nok, vil agn-

en ofte låses mellem kæberne på
fisken – og når det sker med en
traditionelt fisket flue, så kan man
have lige så skarpe kroge, det skal

Krogens penetrationsevne har stor betydning for,
hvor godt du kroger fisken – og dermed hvor meget
du fanger. Men – hvis fisken bider over krogskaftet
eller røret på rørfluen og fastlåser den mellem
kæberne, så kan du gøre lige så kraftigt et modhug
det skal være – uden at det forplantes til
krogspidsen. Her får du en løsning på det problem.
Af Jens Bursell
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være – og gøre lige så meget mod-
hug man vil. Så længe modhugget
ikke er kraftigt nok til at bevæge
kunstagnen mellem kæberne, så
vil krogen heller ikke rokke sig ud
af flækken, så den kan få fat og
penetrere i munden. Ofte vil der
ske det, at fisken lige pludselig

åbner munden – og så står du el-
lers der med slap line.
På større rørfluer til fx geddefi-

skeri med både flue og spinne-
stang, kan man skabe moving-
hook effekt ved at montere en
trykfjeder på fluens længdeakse
(Fisk & Fri 2/2010 – se
www.bursell.dk), men når der fi-
skes med mindre rørfluer, bliver
dette for klodset. For at løse denne
problemstilling har jeg i en
årrække eksperimenteret med at

skabe moving-hook effekten ved
at indlejre en elastisk løkke i
rørfluen – og for to år siden fandt
jeg endelig den helt rette type af
elastik, som muliggjorde denne
nye fluetype i forbindelse med re-
lease-takler og reloose-rigs.

Elastikfluen kan også fiskes på
reloose-takel, hvis der er tale om
mindre og spartansk dressede

fluer op til 2-3 centimeters
længde. Hvis du oplever, at den

løsthængslede krog hægter op på
fluematerialerne, når du fisker
reloose-takel, skiftes blot til en
styrende knude – fx grinner-

knuden.

I modhugget strækkes elastikken i rørfluen, så taklet og krogen kan bevæge sig fremefter i munden og levere
en sikker krogning – selvom kæben er 100% fastlåst om fluen. Dette kan ikke lade sig gøre med nogle andre
typer af hverken krog- eller rørfluer. Tungstensperlen (x) kan bruges til belastning/afbalancering både foran
og/eller bag røret.

Rørflue med elastisk release-løkke fastlåst mellem kæberne på en havørred – illuderet med gul skumplast.

Med en elastikflue fisket på et
release-takel, løses en problem-

stilling, som meget ofte vil føre til
mistede fisk med normale krog-

og rørflueteknikker: Selvom
fiskens kæber låser fluen, kan
krogen alligevel bevæge sig

fremad og kroge fisken.
Her er elastikfluen monteret med

en release-muffe.
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ELASTIKFLUEN er super let at lave.
Rørfluen monteres i en rig-ring,
som er monteret i en elastisk
løkke, der går igennem fluens
længdeakse. For enden af rørfluen
kan enden af elastikløkken bruges
til at semi-fixere release-taklet,
som rent visuelt ikke syner af me-
get, fordi fastholdelsesmekanis-
men ligger inde i selve fluen.
Under kast og fiskeri fastholdes

krogtaklet i elastikløkken: Uanset
den acceleration og kraftpåvirk-
ning, som fluen udsættes for i ka-
stet, sker der blot det, at elastik-
ken strækker sig en smule og ven-

der tilbage til udgangspunktet un-
der indtagningen, så fælden er
klar til at træde i aktion, når død-
ens gab klapper kæberne sammen
om agnen. Selvom fluen låses
mellem kæberne kan krogene be-
væge sig fremad under modhug-
get, og skulle der opstå optræk til
fremadrettet brækstangseffekt,
der kan have negativ effekt på
krogholdet, frigives krogen og
taklet fra fluen.
Rent krogningsmæssigt giver

netop denne variant den ultima-
tive kombination af effekter, som
alle bidrager til en bedre krogning
– og især i forbindelse med de lidt
større fluer, har montager bygget
over moving-hook konceptet et
stort potentiale for at forbedre lan-
dingsraten – ikke blot til havør-
red, men også arter som fx laks,
gedde og tarpon.

IDÉEN til princippet fik jeg alle-
rede i 2009, men det har taget
flere års eksperimenter at finde
frem til de helt rette materialer og
knuder. Mange af de elastiske ma-
terialer, som har de rette dimensi-
oner til at kunne ligge inden i en
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ELASTISK RELEASE-LØKKE
monteres på følgende måde:

4: Elastiktråden er nu skjult inde
i rørfluen og er lige akkurat
spændt op så meget, at rig-ringen
forrest (I) sidder helt tæt mod
fronten af røret – uden at sidde
for stramt. Opstår der slæk i
bagenden, opsamles dette ved at
binde en ekstra overhåndsknude
oven i den første. På rør med stor
indre diameter kan man evt.
placere et flådstop mellem
knuden og rørets bagende.

8: Release-tampen (V) kan nu
semi-fixeres i bagenden af fluen
ved at trække den elastiske
release-løkke ud i bagenden og
splitte den op med fingeren.
Release-tampen indstikkes i den
elastiske løkke.

9: Trækket i elastikken vil nu
semi-fixere release-tampen (V)
mod rørfluens bagende.
Overhåndsknuden (IV) for enden
af release-tampen, fungerer som
kontra-stop og sikrer, at
krogtaklet kun frigives, når der er
fisk på.

1: Kør cirka 20 cm multifiber sili-
conetråd, af den type der fås fra
»Søstrene Grene« gennem en 2
mm rig-ring – fx Kevin Nash (I).
(www.sportdres.dk)

2: Træk elastiktråden, som ligger
dobbelt – ind i fronten af røret og
ud i bagenden, så rig-ringen
ligger helt tæt på rørets front.
Til at trække elastiktråden
igennem anvendes en GT-tråder
eller en løkke af fletline.

3: Lav et let træk i den dobbelte
elastiktråd, som stikker ud af
rørfluens bagende, og bind en
overhåndsknude (II), så den
ligger helt tæt op af rørets
bagende.

5:Du er nu klar til at binde
release-taklet: Monter en str. 2-3
flue snaplock (III) på forfanget
som vist og bind en 6-tørns stop-
knude (IV) af 7 lbs Gardner Pow-
ergum bag den.

6:Monter en str. 14-16 Owner St
36 BC X i enden af forfanget en
rapalaknude hvis du vil have
krogen langt tilbage på fluen.
Lad tampen (V) stå, bind en
overhåndsknude (VI) på tampen i
den afstand som krogen skal
hænge fra fluen – fx 3-5 mm, og
klip tampen af bag denne.

7:Hold rig-ringen med en
pean og hægt denne på
snaplocken.

Denne version af elastik-rørfluen
egner sig bedst til symmetriske
fluer, hvor der ikke er op og ned –
og er perfekt til bombardafiskeri.
Skal princippet anvendes på en flu-
estang og/eller med fluer som skal
orienteres med op og ned – er det
bedst at semi-fixere krogtaklet til
fluen med en release-muffe
(s. 86).

10:Hvis du vil montere krogen
lidt længere fremme på fluen
samt lidt mere væk fra rørets
længdeakse, kan du med fordel
montere den i en ophængerløkke
(VII) – se tidligere artikler om
fluerelease-takler og L-rigs.
Denne montage er ofte god på de
lidt mere buskede fluer som fx
Pattegrisen. Jo længere du laver
release-tampen (V), desto læn-
gere fremme på fluen vil krogen
blive placeret. Netop den valgfrie
placering af krogen er stor fordel
ved release-taklerne frem for de
traditionelle fluemontager, fordi
det giver mulighed for at opti-
mere krogens placering til den
aktuelle fiskesituation.
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rørflue, er nemlig ikke stærke nok
til at klare det mekaniske slid un-
der praktisk fiskeri. En anden pro-
blemstilling er, at knuder bundet
på elastiske materialer har en ten-
dens til at skride og holder ikke på
samme måde som normale knu-
der.
Efter utallige eksperimenter er

jeg kommet frem til to forskellige
varianter over princippet, der kan
klare mosten under praktisk fi-
skeri – samtidig med, at de, når du
har lært teknikken ordentligt, le-
verer en skyhøj landingprocent på
90-95% selv på større fluer, som
ellers er ekstra svære at opnå så
høje landingsfrekvenser på.

ELASTIKFLUEN

� Det, at taklet løber parallelt med
selve fluen, giver mulighed for
flere effekter, som er med til at
sikre en bedre krogning – en af
dem er moving-hook effekten,

som i dette tilfælde opnås ved at
indlejre elastiksnor i rørfluen.

Denne fisk huggede en Cutthroat
Kutling bundet på rør fisket som

elastikflue.

RELEASE-MUFFEN er en god
og fleksibel metode til at semi-
fixere release-taklet på rørfluen.
Det gøres på følgende måde:

2: Release-taklet semi-fixeres nu i
release-muffen ved at stikke det
yderste af tampen op gennem
hullet, så der stikker 1-2 mm ud
på den anden side, som gribes
med fortænderne eller en pean og
trækkes lidt, så knuden låses i
tubens midte. Glider knuden for
let ud laves en tredobbelt
overhåndsknude i stedet.
Afhængig af, hvor stor du laver
knuden – og hvor meget du
skubber release-muffen ind over
rørfluens bagende, kan du nu selv
bestemme, om det er release-
tampen, der skal frigive sig fra
release-muffen – eller release-
muffen der skal frigive sig fra
røret, når fisken hugger. Vil du
rendyrke dette, kan du lægge en
klat sekundlim enten på knuden i
release-muffen eller på over-
gangen mellem release-muffe og
rørfluens bagende, så enten den
ene eller den anden del fixeres
fuldstændig. Mest oplagt er det at
gøre førstnævnte, da du så kan
bruge samme muffe til mange
fluer.

RREELLEEAASSEE--TTAAKKLLEERR med elastikfluer
er let og lige til at gå til som bom-
bardafisker, men som rendyrket
fluefisker kan det anbefales at
starte fiskeriet med småkrogstak-
ler ved at anvende et L-rig (se fx
Fisk & Fri 2/2013). Når du er fuldt
fortrolig med at fiske med de små
trekroge kan du tage skridtet vi-
dere og fiske elastikfluerne på 
flue stangen. Elastikfluen kan
både fiskes på relelase- og reloo-
setakler, hvoraf sidstnævnte egner
sig bedst til 2-3 cm lange fluer. 
Som rendyrket fluefisker er Or-

bital-rigget et god løsning – se
www.bursell.dk

1: Klip 4-5 mm af et stykke
tykvægget og fast siliconetube –
fx et Gardner Anti-Tangle Sleeve.

Opvarm en tynd nål over en
gasflamme til den gløder – og
smelt forsigtigt et tyndt hul i

bagenden af tuben. Når krogen
er bundet til release-taklet laves
en (IX) dobbelt overhåndsknude
på release-tampen. Klip tampen

af 4-5 mm bag denne.

Release-taklet fikseres som be-
skrevet ovenfor. Overhåndsknuden
på den dobbelte elastik (II s. 84)
skal her være stor nok til at sikre, at
den ikke trækkes ind i røret ved ac-
celerationen i kastet, samtidig
med, at den er så lille, at release-
muffen kan glide ned over over-
håndsknuden den – og videre ned
over bagenden af rørfluen.
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