
54 · Fisk&Fri · Nr. 4/2014

MANIC SHRIMP er navnet på den
nye ultrarealistiske fjordrejeimi-
tation, der meget vel kan gå hen
og blive den helt store dille til
både kystørreder og brakvands-
aborrer.

Agn der imiterer forskellige ty-
per af krebsdyr er ingen nyhed.
Lexarejen fra firserne er et godt
eksempel på et gummidyr – og de
utallige flotte og realistiske reje-

imitationer på fluefronten er et an-
det godt eksempel. Men – når det
er sagt – så sætter de nye fjordre-
jeimitationer af gummi dog helt
nye standarder for begrebet ultra-
realistiske imitationer.

Hvor fx Lexa rejen med de helt
grove briller ligner et uspecifice-
ret krebsdyr, som nok kommer
nærmest på hesterejens udseende,
så ligner Manic Shrimp til punkt

Kystørreder og brakvandsaborrer elsker fjordrejer.
Nu er det for første gang muligt at købe et
ultrarealistisk softbait, der både i form, farve og
transparens ligner den rigtige vare på en prik, hvilket
åbner nye spændende muligheder for især
spinnefiskerne.
Af Jens Bursell

� MED GUMMI PÅ KYSTEN:

DEN ULTIMATIVE
REJEIMITATION
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og prikke de tre andre fjordreje ar-
ter – Roskilderejen, Tangrejen og
Brakvandsrejen så meget, at selve
de mest hardcore fluebindere får
svært ved at nå den til sokkehol-
derne. Flere af farverne minder
meget om de naturlige farver –
men især den tro kopi af kropsfor-
men og materialets transparens
giver fluerne et uhyggeligt rea-
listisk udseende.

IDÉEN til Manic Shrimp kom un-
der mit fiskeri i St. Vejle Å ved Is-
høj, hvor jeg igennem mange år
har set, hvor effektive fjordrejer
kan være til både aborrer og ørre-
der, fortæller Mads Grosell fra
Savage Gear og Svendsen Sport,

der står bag de nye agn. – Og med
de nye teknikker inden for 3D
scanning var der ikke langt fra
tanke til handling. En ganske al-
mindelig dansk fjordreje blev ud-
nævnt til 3D scanningsmodel – og
inden længe var de nye Manic
Shrimps en realitet. Rejerne fabri-
keres i Sydkina i umiddelbar
nærhed af nogle store rejedam-

Gummirejerne fungere perfekt
til bombardafiskeri, men er også
oplagte til en lang række former

for letspin - både i åen, på kysten
og i havnen.

De nye Manic Shrimps ligner så
meget den ægte vare, at det
næsten gør ondt. Især
transperensen giver et meget
naturligt look. Her er den
monteret på et baitspike
release-takel.

Når baitspike release-taklet
hæftes løst i rejens bagende, kan

rejen frigives fra krogtaklet og
glide op ad linen, så den har en

længere holdbarhed.

brug, hvorfra softbaitet boostes
med den fineste rejeflavour, så de
også både lugter og smager af den
ægte vare, slutter Mads.

GUMMIREJERNE har et kæmpe po-
tentiale, og kan fiskes på et utal af
forskellige måder – men pt er de
mest interessante for spinnefiske-
ren. Selvom de mindste rejer i se-
rien, som vejer 1,5 gram, faktisk
godt kan kastes på en fluestang, så
har materialet ikke den fornødne

“MANIC SHRIMP
LIGNER TIL PUNKT
OG PRIKKE
FJORDREJERNE SÅ
MEGET, AT SELV
DE MEST
HARDCORE
FLUEBINDERE FÅR
SVÆRT VED AT NÅ
DEN TIL SOKKE-
HOLDERNE”.
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trækstyrke til at kunne klare acce-
lerationen, når forfanget vender i
blindkastene.

Manic Shrimps har dog al den
styrke, som er nødvendig for at fi-
ske dem på UL-grej eller for en-
den af dit bombardaforfang. Jeg
har igennem en periode fisket
med rejerne, og her får du mine
bud på de mest oplagte måder at
montere – samt fiske dem på.

BEVÆGELSESMØNSTRET kan vari-
eres på mange måder. Oplagt er
det at fiske de maniske rejer med
bittesmå jiggende nøk – enten
gennemmidtvandet eller hen over
bunden.

De små ben og lange følehorn
på Manic Shrimp vibrerer så let
som ingenting, så der skal ikke
meget bevægelse i agnen, for at
den faktisk pulserer og vibrerer
levende og lokkende i vandet. Fi-
skes der fra båd, er der faktisk
mange situationer, hvor bølgernes
bevægelse af båden alene vil være
nok til at give forførende liv til
gummirejen.

Skal der fiskes hurtigt i gennem
vandet – eksempelvis til speed-
spin med bombarda – vil rejen på
grund af dens form – hurtigt be-
gynde at rotere ukontrolleret gen-
nem vandet. Her kan man tilpasse
rejen til situationen og klippe de
forreste ben af rejen af, så den går
mere lige ved højere hastigheder.
Af samme årsag er det helt gene-
relt en god ide at bruge kuglele-
jesvirvler til montage af fx bom-
bardaforfanget, da man herved
modvirker snoning af forfanget –
samt at rejen kommer til at gå i
spiraler gennem vandet. Dette kan
dog også bruges med modsat for-
tegn – idet en mere syg bevæ-
gelse, hvor rejerne går unaturligt
– faktisk nogle gange kan være
mere effektivt end en naturlig
gang – idet rovfisk ofte går efter et
skadet bytte, som er lettere at
fange. Og en reje der går »unatur-
ligt« kan i nogle situationer netop
fremprovokere denne reaktion.

SYNKEHASTIGHEDEN kan også op-
timeres til et utal af forskellige fi-
skesituationer – dels ved krogval-
get, størrelsen og dermed vægten
– og dels ved at bruge forskellige
belastnings – og vægtfordelings-
principper ved montagen.

Anvendes en montage med ek-
sempelvis en lille størrelse 14
krog fisket på et baitspike release-
takel, som du kan se til højre – så
synker rejen så langsomt, at den

kan hjemtages ekstremt langsomt
med bittesmå sitrende ryk, så
rejen bare hænger og vibrerer lok-
kende i vandet. Med denne mon-

�

Baitspike release-taklet i sin simpleste version. Den for-
reste baitspike er monteret i en hægte/snaplock,

som holdes på plads af powergum stop-
knuder på hver sin side. Krogen mon-

teres i en ophængerløkke og på
tampen fra ophængerløkken

bindes den bagerste bait-
spike med en dobbelt

kællingeknude,
som får en klat

sekundlim.

De nye Manic Shrimp er noget
nær den perfekte lækkerbidsken
for enhver kystørred. Her en fin
blankfisk fra Køge Bugt.

tage er rejen så let, at den faktisk
flyder på vandet, på grund af
overfladespændingen, hvis man
»lægger den på vandet«, mens

REJEIMITATION
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den synker ultra langsomt, ved et
normalt kast, hvor den lige bliver
banket gennem overfladefilmen.
På grund af selve krogens mon-
tage under rejen, vil den alligevel
gå korrekt orienteret, fordi den
lille lette krog lige akkurat er tung
nok til at fungere som køl.

FISKEMETODEN kan altså variere
utrolig meget. Monteret med op-
advendte krogsystemer kan gum-
mirejerne fiskes direkte nede over
bunden uden at give bundhug – og
vil man fiske dem belastet, kan
det gøres på mange måder –
blandt andet ved at montere dem
på små jighoveder.

NÅR AGNEN SKAL FISKES OVER
BUNDEN, er det mest oplagte helt
normale jighoveder med en en-
keltkrog. Endnu mere oplagt er
det med skruehoved jig-hoveder
uden krog – kombineret med en
lille trekrog på en stinger, men
desværre er de fleste standard-
skruehoveder for store i spiralen
til at passe på den lille tynde reje-
hale.

Er der mange sten eller meget
vegetation, kanman også vælge at
fiske dem på belastede weedless-
systemer – fx Slug Darting Weed-

less Hooks fra Savage Gear, for at
undgå bundbid og ineffektivt fi-
skeri.

Bliver vi i samme boldgade, er
krogtyper som fx Owners Twist-
lock med centrepin softbait spira-
ler til at skrue op i baitet – eller
Mustads Bass Softbait kroge med
baitspikes/bajonetter også en rig-
tig god mulighed. Fordelen med

sidstnævnte softbait spikes- og
bajonetter er, at de er hurtigere at
montere – samt også i nogle til-
fælde den eneste mulighed for at
montere rejens tynde hale, da cen-
trepin spiralerne ofte har en dia-
meter, der er lige i overkanten i
forhold til rejehalens diameter –
især på de mindre rejer. På disse
systemer ligger belastningen en-
ten i selve krogbøjningen – eller
som et lod, der kan skydes frem
og tilbage på krogskaftet for at
give den helt rette balance i ag-
nen. Herved kan vægtfordelingen
i agnen skræddersyes til den aktu-
elle fiskesituation. Disse typer af
kroge egner sig også perfekt til

Texas- og Carolina rigs, der an-
vendes meget til bassfiskeri, men
også er mere end oplagte til bund-
nært fiskeri efter aborrer og ørred.

I MIDTVANDET vil det ofte kunne
svare sig at fiske rejen med kro-
gen vendende nedad, hvilket kan
gøres på et utal af måder.

En af de letteste er blot at kroge
softbaitet direkte på en større en-
keltkrog med krogbøjning og
-spids pegende nedad. For at kro-
gen skal forblive i den rette posi-
tion, så rejen ikke glider ud over
krogen under kastet, kræver det
dog, at man sikrer rejens place-
ring. Den letteste måde at gøre
dette på er et montere et lille
hookbead på krogen bag ved

To forskellige varianter af bait-
spike release-taklet. Nederst ses
den monterede version af taklet

på s. 56. Øverst er taklet
monteret i enden af rejen.

Denne montage kræver,
at der monteres et lille
stykke silikone tube

for enden af
spiken, som

styrer linen, så
den fisker lige
under agnen.

Owners Twistlock med centrepin
softbait spiraler (th) til at skrue
op i baitet – eller Mustads Bass
Softbait kroge med baitspikes/
bajonetter (tv) også en rigtig god
mulighed, hvis der skal fiskes
weedless gennem ålegræs eller
tangbælter, hvor det ellers
normalt er fuldstændig umuligt at
præsentere sin agn for
havørreden eller brakvands-
aborren.

Sådan laver du en nylon-spike
1: Tag et stykke 1-1,4 mm nylon
og klip et par cm af. Brænd det i
enden, så der opstår en smeltet
krave. Den anden ende klippes på
skrå, så den er spids.

2: Monter din Manic Shrimp på
krogen og træk øjet ind i halen.
Stik nylonspiken igennem med
den spidse ende.

3: Brænd kraven på den del af
spiken, der nu rager ud på den
anden side. Din reje glider nu
ikke af – og kan samtidig ikke
rotere om krogen.
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“FLERE AF
FARVERNE MINDER
MEGET OM DE
NATURLIGE
FARVER – MEN
ISÆR DEN TRO
KOPI AF KROPS-
FORMEN OG
MATERIALETS
TRANSPARENS
GIVER MANIC
SHRIMP ET
UHYGGELIGT
REALISTISK
UDSEENDE”.
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rejen, så den ikke glider ned af
krogskaftet. Et hook-bead er en
lille microgummiperle, som kar-
pefiskere anvendes til montering
af fx hair-rigs på krogskaftet. De
kan købes i butikker der handler
med karpegrej – fx
www.sportdres.dk. Alternativt
kan man bruge en såkaldt beak-
eller baitholder hook – en krog,
der har modhager på skaftet,
hvorved agnen hindres i at skride
ned i krogbøjningen. Sidst – og
måske som den bedste løsning,
kan du montere en nylon-spike
gennem rejens hale og øje, hvilket
ikke blot hindrer rejen i at glide
ned af krogskaftet, men også for-
hindrer den i at rotere omkring
krogen, så gummirejen kommer
til at gå skævt i vandet.

KROGVALGET afhænger i høj grad
af, hvordan man ønsker at fiske
med agnen. Store kroge egner sig
fint til montager, hvor gummi-
rejen er monteret direkte på kro-
gen. Ulempen ved disse er dog, at
de kroger relativt dårligt – og kan
give større skader på undermåls-
fisk.

Montager med mindre, skar-
pere og bedre penetrerende kroger
som regel bedst med montager,
hvor krogene fiskes på et takel –
fx en lille stingertrekrog monteret
på en krogtafs bag jigkrogen – el-
ler et baitspike release-takel til fri-
vandsfiskeri.

STINGERKROGEN kan enten være
en lille twinexkrog til fx aborrer –
eller en lille trekrog str. 14 til hav-
ørrederne. Hvis du ofte skifter
agn, er det letteste at montere den
i et lille stykke nylon eller fluoro-
carbon med en lille rapalaløkke
for enden, som passer ned over
jighovedets topøje. På denne
måde kan du hurtigt skifte stinger.
Husk at hovedlinen naturligvis
skal køre gennem rapalaløkken,
og derefter bindes i jighovedets
øje, så stingeren ikke kan ryge af.

Denne montage vil normalt
give en markant bedre krogning
end ved at fiske rejen udeluk-
kende på en stor jigkrog. Egentlig
ville et skruejighoved kombineret
med en stinger have været det
bedste til dette, men på de fleste
jighoveder af denne type, har spi-
ralen for stor diameter til at
komme ind i den lille delikate og
relativt tynde rejehale.

BAIT-SPIKE RELEASE-TAKLET er ef-
ter min erfaring den bedste mon-
tage til midtvandsfiskeri efter fx
havørreder. Dels er det utrolig let
ar arbejde med – og dels giver det
en suveræn krogning med de små

hvilket giver mulighed for en
markant langsommere synkeha-
stighed, hvor rejen er nærmest
neutralt afbalanceret med vandet,
hvis det er det man ønsker. Det
letteste og hurtigste er at bruge
bait-spikes til montagen i begge
ender, menman kan også bruge en
Owner Centering Pin Spring, der
er en slags sprialskrue montage,
hvis man vil gøre taklet en tak let-
tere. I str. small vejer den nemlig
kun 0,05 gram mod en baitspike,
der vejer det dobbelte. Det virker
måske ikke af meget, men når det
drejer sig om neutral afbalance-
ring af agn, så de er »vægtløse« i
vand og skal kunne stå næste stille
i vandsøjlen – så tæller margina-
lerne faktisk. Det duer dog ikke at
bruge Centering Pin Spring til
montage af agnen i bagenden af
rejen, da et vil give et helt forkert
vrid i taklet, hvis den skrues på,
mens taklet er fikseret i den mod-
satte ende af rejen.
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Mads Grosell med en flot
brakvandsaborre taget på

Manic Shrimp.

REJER I P & T OG ÅERNE
De maniske gummirejer har også
en del andre anvendelsesområder.
Eksempelvis fungerer de også for-
rygende til P & T regnbuer. Men
ikke nok med det – amerikanske
steelheadfiskere har også anvendt
dem med kæmpesucces til
stømvandsfiskeri. Så måske burde
du også overveje at prøve gummi-
rejerne, når du fiskeri efter laks og
havørred i de danske åer. Men det
er en anden historie…

Når der skal fiskes med rejer
direkte bumpende over bunden

er det letteste at montere den på
et normalt jighoved med en

enkeltkrog. Bedst krogning får
du i de fleste tilfælde ved at

montere en stinger med en lille
str. 14 trekrog i enden som vist til

højre. Bemærk det lille sorte
hookbead, som forhindrer rejen i

at glide ned ad krogskaftet.

Softbait bajonetter som disse
holder virkelig godt på agnen.

Dette er taklet som ses mon-
teret på det store foto side

54-55. Taklet justeres til
forskellige størrelser

rejer, ved at skubbe
powergum stopknu-

derne på hver sin
side af hægten/

snaplocken
frem eller

tilbage.

trekroge, der penetrerer flere hun-
drede procent bedre end de tradi-
tionelle større enkelt- og jigkroge.

En anden fordel ved denne
montage er, at taklet bliver lettere,

For at gøre en lang historie kort
– så giver de nye Manic Shrimps
altså rå mængder af nye mulighe-
der for kyst- og brakvandsfi-
skerne – så det er bare med at
komme ud og lufte gummirejerne.
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