
spetsar. Det är speciellt stora problem med trekrokar
i storlek 4–1, som ofta används på kusten.

Mina tester av trekrokar visar att en liten krok –
ner till storlek 12 – med en trådtjocklek på 0,7
millimeter är det enda rätta för att ge en god och
säker krokning. Kroken ska ha mikrohulling och
vara fräsande skarp.

Bäst med små krokar
Release-tacklet gör att du kan använda mycket små
krokar. Krokarna är asymmetriskt monterade i
betets längdriktning, så att krokspetsarna är perfekt
exponerade, trots sin ringa storlek. Dessutom elimi-
nerar tacklet hävstångseffekten till hundra procent,
så att du kan använda små krokar, utan risk för att
de bryts eller rätar ut sig under fajten. Min  favorit -
trekrok är Owner ST 36 BC i storlek 12.

Under testfisket med tacklet har jag fått en hel
del små och mellanstora fiskar, men även flera stora.
Sju över tre kilo, tre över sex kilo och en över åtta
kilo. Jag är därför inte orolig över att fiska med en
sådan liten krok, tvärtom. 

Det är precis den här kroken många havsörings-
och laxfiskare använder till fiske med tubflugor i
strömvatten. Där har man i mycket högre utsträck-
ning behov av att pressa stora fiskar hårdare än vad
som är fallet på öppna kusten. 

DET ÄR ALLTID SURT att tappa fisk, särskilt när det är
de största som tenderar att hoppa av. En av de tradi-
tionella teknikerna som hittills har löst problemet
hyfsat bra är den så kallade genomlöparen, alltså där
draget kan löpa fritt på linan när fisken hugger. Men
releasetacklet landar överlägset mer fisk.

Låt oss börja med en ordentlig analys av själva
kroken. Trekrok av standardmodell i storlek 8–4 har
ofta nackdelen att de är för grova för att fästa
ordentligt i käkbenet – och de är för smala i krokga-
pet för att nå runt omkring själva käkbenet. 

Går du upp i krokstorlek får du en bra krokning
när fisken slukar betet eller när kroken sätter sig i

käkvinkeln. Men om fisken hugger försiktigt och
kroken bara får tag i de yttre delarna av käften blir
krokningen usel. Särskilt överkäken på fisken är så
hård att de flesta krokar större än storlek 10 sällan
kommer att tränga in förbi hullingen.

Dessutom fördelas kraften i mothugget på två-tre
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Risken att mista en stor
havsöring på en storlek 12
är avsevärt mindre, än om
du använder större krokar.

Vid kustspinn släpper i snitt släpper hälften av alla havsöringar som hugger.
Värst är det när man använder kustvobbler eller lite större drag. 
Nu avslöjar vår danske medarbetare Jens Bursell sitt unika
releasetackel. Det tar en stund att göra och är lite pyssligt, men om du följer
instruktionerna så kan du öka antalet landade öringar till 95 procent!

Förankringspunkt
� Använder du drag tyngre
än 22–25 gram, styva spön
eller har en mycket snärtig
kaststil, ska du använda tre
små Drennan-stop för att
hålla fast tacklet i position
under kastet. Med större drag
är det bästa, och visuellt mest
eleganta, att göra en fast
förankringspunkt med en 1,5
millimeters rig-ring, där
knuten skyddas av ett liten
Drennan flötesstopp,
eventuellt skuret mitt itu,
som här. 

AV Jens Bursell redaktion@fiskejournalen.se

Supertacklet! 
Med hjälp av release tacklet har
Jens Bursell lyckats landa 68
havsöringar på 71 hugg. 
Det ger en sensationellt hög
landningsprocent – 95 procent!

STEG FÖR STEG!



normalt mothugg, utan i stället bara spinner in och
gradvis stramar upp. 

När du märker en ruskning eller två i spöt, som
ett tecken på att fisken är krokad, lossas bromsen
ordentligt så att fisken lätt kan ta ut lina. Det är

viktigt att du drillar fisken mjukt och fortsätt att
hålla linan sträckt. Om fisken ruskar eller antyder
att den tänker ge sig i väg på en rusning, så fjädra
med handleden och ge efter med spöt, så att plötsli-
ga ryck i tacklet undviks.

Fördelar med release-tacklet
Traditionella drag för skandinaviskt kustfiske är
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Risken att mista en stor havsöring på en liten
storlek 12 är alltså avsevärt mindre, än om du
använder större krokar i storlek 8–3/0!

När det är mycket skräp i vattnet är det dock bäst
att använda en enkelkrok på releasetacklet. 

Så fungerar release-tacklet
Låt dig inte skrämmas av att tacklet ser krångligt ut
vid första anblicken. Med lite övning är det lätt att
knyta – och du kommer att bli rikligt belönad. 

På bilden här bredvid ser du hur tacklet är
uppbyggt. Montera ögat på release-draget (C) i
snabblåset (L) och stick tampen med release-stoppet
(I) upp i release-pärlan (A). Kroktacklets position
kommer nu att vara oförändrad under både kast och
inspinning, men släpper från draget och glider upp
längs linan vid hugg, så att det varken uppstår  häv -
stångs- eller kontraeffekt.

Sätt bromsen ganska hårt, så att fisken märker
rejält motstånd och kroken sätter sig när fisken
hugger. Det är viktigt att du INTE sätter in ett
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Det är precis den här kroken många 
havsörings- och laxfiskare använder till
fiske med tubflugor i strömvatten.

Så gör du release-genomlöparen
1. Ta en plastpärla av samma typ som används till
barnens pärlhalsband. Smält båda ändarna med en
tändsticka så att du får en krage på bägge sidor. Nu har
du en ”release-pärla” (A). 
2. Knyt fast en cirka 25 cm lång bit flätlina 0,20 mm
i pärlan.
3. Montera en liten hård pärla (B), som säkrar fri
rotation för draget. 
4. Trä flätlinan genom genomlöpsdraget. 
5. Knyt änden i en 1,5 mm svetsad stålring från Nash (C)
och bind en femvarvs blodknut. Dra åt knuten med t ex
en trekrok och säkra knuten med en droppe snabblim.

G

D
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L

K

C

J

A

21

3 4 5

H

I

B

F

Inköpslista för den
release-tackelsugna:
� Ace fluorocarbonlina,
0,31–0,37 mm
� Owner  trekrok
ST36 BC X, storlek 12 
� Nash-ringar 1,5 mm
� Snaplock, Mustad eller
Jackson 
� Zebco Silicone
flötesstopp, storlek M 
� Drennan flötesstopp,
storlek S
� Snabblim



Större krokar kan användas på release-tacklet,
men den fulla effekten, som ger en landningsprocent
över 95 procent, kräver att du använder sylvassa
krokar i storlek 12 eller mindre – och glöm inte att
fajta fisken mjukt.

normalt bara monterade med en krok. Men hur
många gånger har du inte önskat dig en extra krok,
mitt på betet, när fisken puffat till eller snappat
efter mitten på draget, utan att du haft en jordisk
chans att kroka den? Med ett releasetackel har
du möjlighet att använda två krokar på ditt  konst -
bete.

En annan fördel med att fiska med release-tackel i
stället för genomlöpare är att det är lättare att byta
drag. Med en genomlöpare ska du kapa linan, trä i en
ny genomlöpare plus pärla, samt slå en ny knut för
kroken. Med release-tackel häktar du bara av draget
och sätter på ett nytt. Enkelt och snabbt alltså!
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Så gör du release-tacklet
1. Tag en meter Ace Riverge Fluorocarbon i dimension
0,30–0,35 mm. Trä på en storlek 12 Owner ST36 BC (D) och gör en
femvarvs upphängarknut (E)… 
2. …dela på linorna mitt på, för kroken igenom och strama upp
knuten.
3. Gör början av en Rapalaknut (F) vid änden av draget – cirka
5 cm från upphängarknuten (beroende på dragets storlek). 
Trä en storlek 12 krok (G) på linan (H) och för den tillbaka genom
öglan (F). 
4. Kör änden fyra gånger runt tacklet och tillbaka genom öglan
(F) på Rapalaknuten. Strama upp knuten genom att hålla i
linänden med tänderna, samtidigt som du håller fast punkten (F)
med fingrarna, så att knutens placering inte flyttar sig. Ge knuten
en droppe snabblim. 
5. Trä på en flötesstopp, tex Zebco Silicon Stopper, storlek M (I) på
linan (H). Bind en fyrdubbel knut vid (J), så att release-stoppet (I)
inte lossnar, när flötesstoppet och därmed kroktacklet frigörs från
release-pärlan (A) vid hugg. Lämna en stump på cirka 5 mm
bakom knuten (J). 
6. Montera två mindre, hårt sittande, flötesstopp (K) tex Drennan
Floatstop i storlek Small ovanför den översta kroken. Trä på ett
Snaplock som bilden visar – tex Mustad 77145 storlek 1 (L).
7. Avsluta med att binda på en 1,5 mm Nash-ring i änden av
tafsen, som sammanfogning till huvudlinan.

www.comstedt.se  Tel 031-775 65 30

Mekanisk kontroll av fiskedjupet kan jämföras med avancerad 
form av dörjfiske. Många kallar det även för ”trolling”. Linan från 
fiskespöet fäst i en linutlösare som är ansluten på en wire. I änden 
på wiren sitter en lodvikt. Linan sänks sedan ner till önskat djup. 
Djupet kan varieras manuellt med en vev eller via elektronik. 

När fisken hugger frigörs linan automatiskt. Fiskaren lyfter fiske-
spöet ifrån spöhållaren och tar in fisken på normalt sätt. Wiren 
vevas in manuellt eller med elmotor beroende på djupriggsmodell. 
Det skapar mer tid för fiske med maximal kontroll på djupet.

Cannon - ger dig mer tid över för fiske!

CannonLink FishfinderDownriggers

Med CannonLink kan Cannon Mag 
elektriska modeller länkas med 

Humminbird ekolod för automatisk 
styrning av djupriggen.
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Rigga ett blänke
Release-tekniken kan också användas på blänken utan genomlöp. Handlar det om
blänken där rotation under spinnstopp är en viktig del av attraktionen, så ska du
montera en kullagerlekande i bägge ändar av draget.
1. I toppen monteras ett kullagerlekande, här Sampo 1RZ, storlek 1.
2. Ta bort fjäderringen i änden av blänket. Klipp bort ringarna på lekandet och bind
fast den ena änden i dragets ändöga och den andra änden till release-pärlan.
Droppa på lite snabblim.

Låt dig inte skrämmas av att det ser 
krångligt ut vid första anblicken. Med lite
övning är det lätt att knyta det här tacklet.
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Kritiskt läge – i den här
situationen lossar många
havsöringar. Med supertacklet
lösgörs betet från krokarna och
så gott som alla kommer att gå
i håven.


