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Jens Bursell under fighten med 
en af de mange fisk, der er taget 
under testfiskeret med de nye 
release-connectors.

50 % FLERE FISK 
– NEMMERE END NORMALT
n RELEASE-CONNECTOR:

Det er veldokumenteret, at små trekroge ≤ str. 12, giver en betydeligt højere landingsrate end normale 
teknikker med større kroge, hvis de små kroge mon-teres asymmetrisk. Men hvad nu, hvis man ikke gider 
at binde release-takler eller lave vinkel-rigs? Her får du en helt ny revolutionerende metode, der er nemmere 
og hurtigere at montere end det normale gennemløbs set-up, men som alligevel forøger landingsraten med 
over 50 %. Og så kan den bruges til både blink, flue og spinner - langs kysten, i åen 
og i putten.
Af Jens Bursell
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Men - nu er en høj landingsrate 
ikke alt – og for mange lystfiskere 
er det virkelige vigtigt, at det er 
super let, så man ikke skal stres-
se på at bruge tid på forberedel-
ser inden fisketuren. Men – bare 
fordi det skal være let, er der 
ingen grund til landingsra-
ten skal være så lav, som 
det er tilfældet for de 
normale metoder, hvor 
fx enkeltkrogsflue ligger 
på 45 %, gennemløber med 
trekrog ligger på 39 % og gen-
nemløber med enkeltkrog ligger 
på 43 % - selv for folk med stor 
erfaring, der fisker med de bedste 
kroge på markedet.

DET IDÉELLE SYSTEM, som hæver 
landingsraten markant i forhold 
til de traditionelle metoder, men 
som samtidig er så nemt at lave, 
at alle kan finde ud af det, kræ-
ver ikke specielle materialer, der 
er svære at skaffe – og man skal 
kunne bruge alle sine egne favo-
ritknuder, der er lette at binde. Det 
skal kunne bruges med både fletli-
ne, nylon og fluorocarbonforfang 
– og brugen af det, skal ikke stille 

k r a v 
til brug 
af specielle 
redskaber. Og – sidst men ikke 
mindst, skal der optimalt set bru-
ges et minimum af løsdele ud 
over det helt basale – nemlig line, 
blink/flue og krog. Opgaven er 
ikke helt så let som den lyder…
L-rigget er det, der kommer tæt-
test på, men det kræver, at man 
kan binde en ophængerknude, 
hvilket det ikke er alle, der kan. 
Endvidere er L-rigget kun muligt 
at bruge med høj succesrate til 
mindre rørfluer. 

Vinkel-rigget, hvor kro-
gen eksponeres asym-
metrisk med en siliko-
ne-vinkel, kan bruges 
til både gennemløber 

og rørflue. Det fungerer 
strålende, men systemet 

har den ulempe, at der – udover 
det basale - er hele fire løsdele 
som skal bruges – og som helst 
skal passe sammen: Perle, gum-

mivinkel (line-a-ligner), rig-
ring og springring. Skal det 
fungere helt perfekt, skal 
den del af vinklen, der ven-

der op mod blinket kortes en 
lille smule ned – hvilket kræver 
lidt viden fra brugeren. Skal det 
også være elegant og give opti-
mal krogning, skal man endvide-
re bruge små rig-rings på 2,5-3 
mm samt micro-springringe i str. 
00-0. Sidstnævnte kræver en helt 
speciel springrings-tang med et 
meget smalt næb, og selv da skal 
man have gode øjne og ikke alt 
for kolde fingre for at skifte kro-
ge. Det kan sagtens lade sig gøre 
rimelig let, men det er alligevel 
ikke 100 % begyndervenligt. 

LIGE SIDEN jeg lavede de første 
release-takler til kystfiskeri for 
snart 10 år siden, har jeg grublet 
som en gal på, hvordan systemet 
kunne laves så simpelt, at det gik 
hen og blev lettere end de nor-
male metoder. Mine L-rigs og 
Vinkel-rigs var de første skridt på 
vejen – men det kan faktisk blive 
endnu mere simpelt.

AMBITIONEN har altid været at 
skabe et system, der kan bruges 
til både gennemløbere, rørfluer 
og almindelige krogfluer. Det 
kan release-takler også, men man 
skal ville det seriøst – samt have 
de tekniske færdigheder, som det 
kræver at binde dem – plus fiske 
med dem i praksis. Selvom der i 
dag er en hel del, der bruger re-
lease-takler, så er der bare også 
rigtig mange, der enten ikke kan 
finde ud af at binde dem – el-
ler ikke har tid til at binde dem. 
Mange bruger vinkel-rigs i stedet 
for release-takler, da det er noget 
lettere, men de giver heller ikke 
helt så høj en landingsrate som et 
rigtigt release-takel med enten en 
eller to trekroge str. 12 på.
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Med den nye release-connector tager krog-
montagen blot en tredjedel af den tid, som det 

tager at montere et normalt gennemløbsblink - 
samtidig med, at du forøger din landingsrate 
med 50 % i forhold til den traditionelle måde 

at montere store enkelt- og trekroge, hvor 
landingsraten typisk ligger på 39-43 %.
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RELEASE-CONNECTOR:

En sidste ulempe ved vinkel-rig-
get er, at man – når man kaster 
godt igennem med større blink i 
28-32 grams klassen monteret di-
rekte på en fletline, kan risikere, 
at fletlinen skærer sig igennem 
gummivinklen – et fænomen der 
er særlig udbredt, hvis man har 
glemt at nedkorte den vandrette 
del af gummivinklen tættest på 
blinket.

HVAD GØR MAN SÅ, hvis man gerne 
vil have en forhøjet landingsrate 
samtidig med, at det skal være 
ultra nemt – og allerhelst lettere 
end de normale teknikker? Med 
samtlige af mine takler indtil 
videre har jeg måttet bruge de 
forhåndenværende søms princip 
– nemlig at gøre brug af rig-bits 
og materialer, der allerede fand-
tes i grejhandlen, for at forbedre 
teknikken.

Men - I 2017 besluttede jeg mig 
for at gå efter et helt andet prin-
cip – nemlig selv at designe en 

”dims” helt fra grun-
den, der gør det muligt 

at fiske med små trekroge uden 
bruge af nogle specielle materia-
ler, rig-bits, særlige knuder eller 
værktøjer. 

For at opnå en markant højere 
landingsrate på kystagn er tricket 
at fiske med bittesmå trekroge – 
typisk str. 12-14 på blink og str. 
14-16 på mindre fluer. Men – for 
at dette kan lade sig gøre i prak-
sis, kræver det, at de monteres 
asymmetrisk, så de får en bed-
re eksponering af krogspidser-
ne – samt at de er monteret, så 
brækstangseffekten er minimeret 
eller elimineret. De små trekroge 
er nemlig rigeligt til selv den stør-
ste ørred, du kan møde på kysten, 
så længe der ikke opstår for me-
get brækstangseffekt. 

Efter mere end halvtreds prototy-
per med forskellige dimensioner 
og materialer, er det endelig lyk-
kes mig at komme frem til en helt 

ny type krog-
holder, der 
gør det mu-

ligt for alle 
lystfiskere 
– uanset er-

faringsniveau – at drage fordel 
af de krogningsmæssige fordele, 
som de små trekroge giver – uden 
at skulle kaste sig ud i avancere-
de rig-bits, takler og knuder – og 
uden at skulle investere i speciel-
værktøj for at kunne fiske.

RELEASE-CONNETOREN er navnet 
på det nye ”vinkel-bead” som du 
kan købe i Fisk & Fri´s webshop 
fra den 1. juni. Med blot ét enkelt 
lille stykke vinklet plast løses de 
samme opgaver, som i forbindel-
se med et vinkel-rig kræver både 
rotationsperle, gummivinkel, so-
lid-ring og spring-ring plus hele 
to gange, hvor springringstan-
gen skal i aktion for at montere 
spring-ringen i hhv rig-ring og 
krog. 

SÅDAN GØR DU: Alt hvad du skal 
gøre er at stikke linen igennem de 
to huller på release-connectoren. 
Herefter binder du din trekrog str. 
12 direkte til linen med en hvil-
ken som helst knude, som er let 
for dig at bruge. Nu skal du blot 
klikke krogen ind i en elegant og 
næsten usynlig gribeklo på con-
nectoren, hvorefter du er klar til 
at fiske. Du kan se hvordan man 
gør på www.fiskogfri.dk/relea-
se-connector

NÅR DU FISKER, sidder den lil-
le trekrog perfekt eksponeret 
asymmetrisk for enden af blinket 
– samtidig med, at krogen fast-
holdes i præcis samme optimale 
vinkel under kast og indtag. Men 
- i det samme fisken hugger og li-
nen strammes op, frigives krogen, 
så der ikke opstår brækstangsef-
fekt fra release-connectoren. 

For første gang på nogle af mine 
takler til blink, er der nu 100% 
styring på, at krogen altid sidder 
i præcis den vinkel, der optimerer 

for maksimalt kroggreb og per-
fekt penetration. Den placering 
krogen har i release-connectoren 
maksimerer nemlig frekvensen af 
krogninger på blot én gren, hvil-
ket også er mere skånsomt for 
fisken. På grund af release-con-
nectorens specielle form, er det 
kun muligt at sætte krogen på én 
eneste måde – og det er den rigti-
ge! Denne fordel har hverken re-
lease-takler eller vinkel-rigs.
Release-connectoren, der også 
kan bruges til rørfluer, er designet 
til brug med Y-kroge – dvs den 
type af trekroge, hvor øjet er pa-
rallelt med en af grenene – som 
fx Owner ST 36 BC X str. 12. Du 
skal ikke bruge større kroge – for 
det er netop denne lille krog, der 
– kombineret med connectoren – 
giver den ønskede effekt.

I FORHOLD TIL den traditionelle 
gennemløbsmontage er det bety-
deligt lettere at montere din krog 
i en release-connector – dels fordi 
det tager kortere tid at rigge op, og 

dels fordi du skal bruge færre dele 
til din oprigning. De fleste folk, der 
fisker med gennemløber har først 
en perle under blinket, der skal 
skåne knuden for slid mod blin-
ket samt sikre den rette bevægelse 
af agnen. Herefter binder man en 
springring i enden, hvorefter man 
bruger en springringstang til at 
montere spring-ringen i rig-ringen 
– og derefter igen bruger tangen til 
at montere krogen. 

For at være helt præcis tager en det 
med release-connector blot cirka 
25 sekunder, mod cirka 70 sekun-
der for hhv vinkelrig og en normal 
gennemløbsmontage som skitseret 
ovenfor. Og – release-connectoren 
kan uden problemer monteres med 
kolde fingre i dårligt lys og 10 se-
kundmeter ind i hovedet.

PÅ RELEASE-CONNECTOREN, der 
også kan bruges til rørfluer og 
gennemløbsspinnere, kan blinket 
rotere perfekt mod bagsiden af 
connectoren og konstruktionen 
af bundhullet gør, at sliddet fra 
kasteaccelerationen overføres til 
krogøjet og ikke til selve knu-
den. Selve styringen af krogen 
sker ved at klikke den op i con-
nectoren – så i modsætning til det 
normale set-up med både perle, 
ring-ring, springring og en nød-
vendig tang, skal der kun bruges 
én eneste del udover det basale – 
nemlig release-connectoren – og 
det kræver ingen brug af tang. 

RELEASEFLY CONNECTOREN er an-
den en ny krogholder i samme 

serie, der holder krogen efter 
samme princip som release-con-
nector´en, men i modsætning til 
denne, sidder connectoren fast 
på den afbidte krobøjning, så 
både krogen og forfanget frigiver 
sig 100% fra connectoren under 
fighten. Med denne kan du nu så 
let som ingenting fiske ”relea-
seflue” med dine krogfluer – på 
både flue- og bombardastang, og 
her vil forøgelsen af landingsra-
ten ligge på 80-100 % i forhold 
til samme flue bundet på selv de 
bedste enkeltkroge på markedet.

90D-CONNECTOREN er en variant 
over samme tema, som bruges, 
hvis man ønsker at fiske med 
løst hængslede kroge. Den er 

lige en tak lettere at bruge 
end vinkel-rigget, 

fordi man 
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Her kan du se den nye release-
connector monteret på Svendsen 
blinket fra DC Lures, men den kan 
bruges på alle gennemløbsblink og 
woblere.

 I det samme fisken hugger og linen strammes helt op klikkes krogen ud af 
krogholderen og kan glide op ad linen.

Tom Sintobin med en flot 74 centimeters blankfisk taget på en af prototy-
perne til release-connectoren.

Releasefly-Connectoren kan 
monteres på kystfluer som 
fx her Pattegrisen eller 
Grå Frede - og forøge 
landingsraten med 
80-100 %. Den vil 
også kunne bruges 
til lakse samt P & 
T fluer.
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Release-connectoren kan også bruges 
til rørfluer efter havørred og laks.
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DET ER NÆSTEN 
TRE GANGE HURTI-
GERE AT MONTERE 
DIN KROG MED 
RELEASE-CONNEC- 
TOR – END DET ER 
AT MONTERE ET 
NORMALT GEN-
NEMLØBS-RIG.

 ➛

RELEASE-CONNECTOR:

ikke behøver en perle, men den 
stiller samme krav til rig-rings, 
spring-ringe og brug af lille sprin-
grings tang, som denne. Skal det 
være så let som muligt bør relea-
se-connectoren være dit første-
valg, man der kan være enkelte 
situationer, hvor 90D-connecto-
ren er mere fordelagtig, hvilket 
du vil få tips til i en af de kom-
mende numre af Fisk & Fri.

FISK MERE SKÅNSOMT. De relativt 
store kroge, som normalt anven-
des på blink og fluer, har større 
modhager og længere krogspid-
ser, hvilket ikke blot giver en dår-
ligere krogning, men også længe-
re afkrogningstid, større krogsår 
og flere blødninger. Såfremt du 

fisker catch & release – eller bare 
fanger en del fisk, som skal gen-
udsættes på grund af mindstemål 
– er de nye release-conncetors 
derfor suverænt den letteste måde 
at skifte til mindre kroge, for 
bedre at kunne lave op til DTU 
Aquas anbefalinger for skånsomt 
lystfiskeri, som bl.a. indebærer 
brug af mindre kroge. 

De nye release-connec-
tors muliggør, at du nu 
lettere eller lige så let 
som de normale meto-
der kan bruge kroge, der 
er 4-8 krogstørrelser mindre, 
og som dermed gør betydeligt 

mindre skade på fiskene – samti-
dig med, at det er muligt at afkro-
ge dybtkrogede fisk 100 % under 
vand med en push-back disgor-
ger. Dette er ikke muligt med 
de fleste traditionelle metoder til 
spinne og fluefiskeri efter ørred, 

som ikke lever op til best practice 
for C & R, fordi krogene typisk er 
unødvendigt store.

Du vil altså både fange flere 
fisk – og behandle de fisk, som 
du fanger bedre – ved at skifte 
fra normal gennemløber, rørflue 
eller enkeltkrogsflue – til en re-

lease-connector med betyde-
ligt mindre str. 12 trekrog. 

Held og lykke med en 
ny metode, der kom-

mer til at ændre 
dit fiskeri radi-

kalt.

RELEASE-CON-
NECTOR MED EN 
STR 12. TREKROG 
ØGER LANDINGS-
RATEN MED 50 %, 
SAMT GIVER KOR-
TERE AFKROG-
NINGSTID, MINDRE 
KROGSÅR OG MIN-
DRE BLØDNIGER 

Jens Bursell med en fin fisk fra 
fjorden, der huggede en Born- 
holmerpil fisket med release-
connector og en Owner trekrog 
str. 12.

Den nye release-connector vil også kunne fås i vari-
anter, der kan bruges til laksefiskeri, som passer til 
str. 10 trekroge med 2X wire.


