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DET ER SURT AT MISTE FISK – især
når det er den største, som hopper
af krogen. Hvor mange, der mi-
stes, afhænger i høj grad af fx ag-
nens størrelse, krogens beskaffen-

Taklet skal ligge 1-2 cm fra blin-
ket. Ved at justere tampen (VIII),
indstilles afstanden mellem takel
og blink. Det samme opnås ved at

rykke flådstoppene (XI).

De fleste spinnefiskere på kysten mister i
gennemsnit op mod 40-50% af alle havørredhug –
især på større blink og kystwoblere. Årsagen er, at
fisken ryster sig af krogen – selv når der anvendes
gennemløbere. Men – hvis du monterer din favorit
kystagn på et release-takel og bruger den rette
fightteknik, vil du kunne lande markant flere fisk.
Her får du opskriften.

Tekst og foto: Jens Bursell
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hed, grejvalget samt generel fiske-
og fightteknik. Men én ting står
klart – der mistes rigtig mange
havørred på kysten. I nogle til-
fælde er det måske kun 20-30%,
der hopper af krogen, men når der
eksempelvis fiskes med store
kystwoblere kan andelen af mi-
stede fisk nærme sig horrible 75%. 

Det siger sig selv, at hvis man
løser dette problem, kan man op-
gradere fangsterne væsentligt, – i
mange tilfælde op mod det dob-
belte.

PROBLEMATIKKEN er ikke ny for
kystfiskerne, som i årtier har eks-
perimenteret flittigt med kroge,
gennemløbere og dobbelte
spring-ringe for at dulme proble-
met. Der findes lige så mange
holdninger til dette, som der fin-
des kystfiskere. Min mening er
klar: Hverken gennemløber eller
dobbelte spring-ringe løser til-
nærmelsesvis problemet med mi-
stede fisk. 

Grunden er for det første, at in-
gen af disse eliminerer bræk-
stangseffekten – de nedsætter den
blot. For det andet er roden til pro-
blemet ikke nødvendigvis bræk-
stangseffekt, men snarere dårlig
krogning i første omgang. At så
brækstangseffekten tit er det, der
ubarmhjertligt eksekverer dom-
men over en fisketeknik, der så
åbenlyst giver en dårlig krogning
– det er en anden snak. 
Når fisken snapper agnen, kan

gennemløberen give præcis lige
så meget brækstangseffekt, som et
blink, hvor krogen er monteret
fast i selve blinket. Det er først,
når fisken for alvor ryster med ho-

NÅR  SØLVET  
VINKER  FARVEL

Bornholmsk blankfisk, der faldt
for en rød/sort Snurrebasse str. 6.
Her var release-taklet monteret
med én enkeltkrog – Owner S-61

str. 1/0 for at undgå de store
mængder af drivende tang og

søsalat, der var i vandet.

Jens Bursell med 6,0 kilos kyst -
ørred taget på gennemløbsblinket

Snurrebassen str. 4 i farven
Michael Jackson fisket på et

releasetakel med to str. 12 kroge.
På samme tur fik Jens desuden

fisk på 4,4 – 5,5 og 8,1 kilo – alle
taget på samme blink og takel.

vedet, og slynger blinket ud af
kæbernes greb, så blinket glider
op ad linen, at man eliminerer
brækstangseffekten – og så kan
det meget vel være for sent, hvis –
og ofte når – den store krog endnu
ikke er trængt ind i fx kæbebenet,
så modhagen har fået fat. 

“OMKRING 50% AF ALLE
HAVØRREDFIGHTS PÅ KYSTEN ENDER
MED, AT FISKEN SOM HER VINKER
FARVEL. MED ET RELEASE-TAKEL MISTER
DU MARKANT FÆRRE – OG FANGER
DERMED BETYDELIGT FLERE.”
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GENNEMLØBER kombineret med
en stor enkeltkrog er efter min
mening den af de traditionelle tek-
nikker, som løser problemet
bedst. Anvendes eksempelvis en
traditionel trekrog til kystblink i
fx str. 4 eller 2, vil kraften fra
modhugget ofte skulle forplantes i
2-3 krogspidser, hvilket nedsætter
gennemtrængningskraften på
hver enkelt spids. 
Med en enkeltkrog forplantes

modhugget derimod kun i én
spids, hvilket gør det lettere at
drive den ind. Men – når der bru-
ges enkeltkrog, bliver man – for at
få eksponeret krogspidsen ordent-
ligt bag blinket, normalt nødt til at
gå op til fx str. 1/0-3/0 for, at kom-
pensere for, at der kun er én krog-
gren til at gribe fat i fiskens mund.
Og – af fysiske årsager indebærer
større kroggab altid tykkere wire,
hvis man vil bibeholde krogens
styrke. 

RELEASE PÅ KYSTEN

�

LAV ET RELEASE-BLINK:
For at kunne fiske dine blink på
den variant af release-taklet, som
er beskrevet i denne artikel, skal
du modificere dine yndlingsblink.
Det tager kun tre minutter at gøre
et blink klar.

3) Monter en lille, hård perle (II),
som sikrer minimal friktion og
dermed fri rotation af blinket. 

5) Før tampen gennem en 1,5 mm
svejset stålring fra Nash (III).

7) Stik tampen tilbage 
gennem »øjet«, som du har 
friholdt fra opstramning mellem
dine fingre.

8) Blodknuden strammes op med
fx en trekrog, og sikres med et par
ekstra knuder samt en klat se-
kundlim. Knuden skal ligge cirka
1 cm fra blinkets top.

6) Start med at binde en 
fem-tørns blodknude således:
Hold omkring rig-ring og fletline
med fingrene helt tæt til toppen af
blinket. Denne fastholdelse 
sikrer, at der er et »øje« du kan
stikke tampen tilbage igennem 
senere. Kør fletlinetampen fire-
fem gange omkring de 1-2 mm
friline mellem blink og fingre.

4) Stik fletlinen op igennem gen-
nemløberen. 

Release-gennemløber: 
1) Tag en plastik perle af samme
type som anvendes til børnenes
perleplader. Sæt den for enden af
en tændstik og smelt enden af
perlen med en flamme, så der
dannes en »krave«. Lad perlen
køle af og gentag proceduren på
den anden side. Du har nu en re-
lease-perle (I). 

2) Bind et ca. 25 centimeter langt
stykke fletline i 0,20 til 
perlen med en grinner-knude. 

“ISÆR NÅR DU FISKER 
MED STØRRE BLINK OG 
KYSTWOBLERE VIL ET 
RELEASE-TAKEL KUNNE 
FORBEDRE DIN 
FANGSTSTATISTIK 
DRASTISK.”

III

I

III



Fisk&Fri · 79

Det store kroggab og den tykke
wire på store enkeltkroge er godt i
mange situationer, fordi det øger
chancen for, at krogen får ordent-
ligt fat omkring kæbebenet og den
giver et godt kroghold, når fisken
er kroget dybt i de bløde dele af
munden. 
Årsagen til sidstnævnte er, at en

for grove til at trænge ordentligt
ind i selve kæbe-benet – og for
smalle i kroggabet til at komme
omkring det. Går man op i krog -
størrelse fås en glimrende krog-
ning, når fisken inhalerer agnen,
eller når krogen sætter sig i kæbe-
vinklen, men en elendig krogning,
når fisken snapper tøvende efter
blinket og krogen får fat i de yder-
ste dele af under-, og især over-
munden. Her er munden nemlig
så hård, at de fleste kroge over str.
10, sjældent vil kunne trænge or-
dentligt ind til et punkt bag mod-

�

Kontra-effekten som på en gen-
nemløber kan opstå, når blinket
glider baglæns ned ad linen og

banker ind i krogen med stor fart,
eksisterer ikke med et release-
takel, fordi der ikke er nogen

kraftoverførsel mellem krogene
og det punkt, hvor blinket er 

monteret. Resultatet af kontra-
effekten er det samme, som når
man med en krogløser skubber

krogen baglæns ud af munden på
fisken.

Ud af 71 havørredhug på release-
taklet har Jens Bursell landet 68,
hvilket giver en sensationel høj
landingprocent på over 95%.
Denne kystørred på 6,1 kilo faldt
for Snurrebassen str. 4 i farven
Michael Jackson fisket på et rele-
ase-takel. Læs mere om release-
takler på www.fiskogfri.dk.

SUCCES MED RELEASE

For at opnå samme effekt med tak-
let, som jeg har haft, vil jeg anbe-
fale at du anvender præcis de
samme materialer, knuder, frem-
gangsmåder og fisketeknikker
som beskrevet i artiklen. På min
hjemmeside www.bursell.dk vil du
kunne finde yderligere oplysnin-
ger om release-takler, samt tekni-
ske detaljer om specialversioner til
fx spritklart vand eller ekstremt
lange kast, der er for omfattende at
beskrive i denne artikel. 

Releasetakel til kystspin
– materialer:

1) Ace Fluorocarbon 0,31-0,37,
2) Owner ST36 BC X str. 12,
3) Nash Rig-Rings 1,5 mm,

4) Mustad eller Jackson hægter,
5) Zebco Silicone Stoppers str. M,
6) Drennan Float Stops – small,

7) Sekundlim.

hagen, med det pres, der kan
lægges i modhugget med en nor-
mal spinnestang. 

SUCCES MED RELEASE

STRIPPER RELEASE

Release-teknikken kan også anven-
des på blink uden gennemløb. Er der
tale om blink, hvor roation under

spinstop er en vigtig del af attraktio-
nen, skal der monteres en kugleleje -
svirvel i begge ender som vist:

Klip spring-ringene af
kuglelejesvirvlen og bind den ene
ende til blinkets endeøje og den
anden til release-perlen. Give
begge knuder en dråbe skundlim. 

Monter en lille kugleleje svirvel i
toppen – Her Sampo 1RZ, str. 1. 

krog, der er tyk i wiren ikke så let
skærer sig ud af blødt kød og mi-
ster grebet i eksempelvis tunge el-
ler svælg, som en krog der er tyn-
dere i wiren. Men den grove wire-
tykkelse på str. 1/0-3/0, gør det
stadig yderst problematisk at opnå
en sikker krogning i de tilfælde,
hvor krogspidsen får fat i selve
kæbebenet. Eller sagt på en anden
måde – der er fordele og ulemper
ved både store og små kroge. 
Standard kroge i str. 8-4 har i

mine øjne det problem, at de –
uanset hvor skarpe de er – ofte er

1
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DEN PERFEKTE KROGNING af hav-
ørreden giver altså anledning til
en nuanceret diskussion, hvor det,
der i praksis virker bedst under
forskellige forhold, afhænger me-
get af, hvordan man vælger at fi-
ske. 
Jeg tror nøglen til succes med

ikke at miste så mange havørred
på kysten ligger i at finde en me-
tode, hvor der kan anvendes så
små kroge, at man får en perfekt
krogning, uanset hvor i munden
krogen sætter sig. 
Jeg har målt en del på forskel-

lige populære kroge til fiskeri ef-
ter laksefisk og er kommet frem
til, at man med fx trekroge oftest
skal ned i en str. 12 med en wire-
tykkelse på 0,7 mm for at opnå en
god og sikker ind trængning af
krogen i selve kæbebenet. Dette
forudsætter, at krogen har micro-
modhage og er hvinende skarp.

UDFORDRINGEN med at fiske med
så små kroge ligger i at fiske på en
helt anden måde, end man har

perioden af denne variant, der har
givet mig fisk fra Møn, Stevns,
Køge Bugt, Nordkysten og Born-
holm, har jeg landet 96% af alle
mine havørred hug – toppet af 7
fisk over tre kilo. En landingspro-
cent som denne, er jeg stensikker
på, at jeg end ikke ville have været
kommet i nærheden af, selv med
det mest toptunede gennemløbs-
blink. 

RELEASE-TAKLET til kystspin er ef-
ter min mening det p.t. eneste bud
på en fisketeknik, der i praksis
muliggør brugen af meget små
kroge. Årsagen til, at det kan lade
sig gøre er, dels at krogene på re-

RELEASE PÅ KYSTEN

�

8) Afslut med at binde en 1,5 mm
Nash rig-ring for enden af 
forfanget, som sammenføjning til
hovedlinen.

4) Kør tampen fire gange om-
kring taklet og tilbage gennem
øjet (VI) på rapala-knuden.
Stram knuden til ved at hive i
tampen med tænderne, mens du
fastholder punktet (VI) med fing-
rene, så knudens placering fast-
holdes. Giv knuden en dråbe se-
kundlim. Knuden skal bindes på
præcist denne måde, for at taklet
virker optimalt. Således kommer
tampen nemlig til at danne en
vinkel på 90 grader med taklet i
punktet VI (se pkt 5), hvilket er
vigtigt for en god eksponering af
endekrogen. 
For at denne vinkel holdes, så
krogen stritter ordentligt ud fra
blinkets ende, er det vigtigt, at
taklet har en vis stivhed. Jeg an-
befaler derfor kun fluorocarbon i
0,30 mm eller derover til denne
del af taklet. Et godt allround ud-
gangspunkt er 0,33.

6) Bind en firedobbelt knude ved
(X), der sikrer, at release-stoppet
(IX) ikke ryger af, når release-
stoppet og dermed krogtaklet fri-
gøres fra release-perlen (I) ved
hug. Efterlad en stump på ca. 5
mm bag knuden (X), så release-
stoppet bliver lettere at føre ind i
release-perlen med kolde fingre.

2) Split den midterste tørn åben
med neglene, og før krogen igen-
nem. Stram knuden let op, mens
den fugtes. Løkkens 
endelige størrelse justeres under
opstramningen.

1) Skær et stykke Ace Riverge
Fluorocarbon på cirka 1 meters
længde. Tråd en str. 12 Owner
ST36 BC X (IV, s. 76 nederst) på
forfanget og bind krogen ind i en
starten på en ophængerknude
med fem tørn (V).

3) Bind starten på en rapala -
knude (VI) ved, hvad der svarer
til enden af blinket – ca. 5-7 
centimeter fra ophængerknuden
afhængig af blinkets størrelse.
Tråd en str. 12 krog (VII) på 
tampen (VIII) og før den tilbage
gennem øjet (VI).

5) Tråd et flådstop (Zebco Silicon
Stopper str. M) (IX) på tampen
(VIII).

SÅDAN LAVES RELEASE-TAKLET: 

�

7) Monter to stramtsiddende
flådstop (XI) som fx Drennan
Floatstop i str. Small ovenfor den
øverste krog. Ved at justere disse
frem og tilbage tilpasses taklet til
længden af forskellige blink, og
er samtidig med til at finjustere
krogtaklets afstand fra blinket.
Monter en Snaplock som vist –
eksempelvis Mustad 77145 str. 1
(XII).

gjort tidligere. For monterer man
en lille str. 12 trekrog bag et nor-
malt blink, vil man få en elendig
krogning og et lige så dårligt
kroghold. Årsagen er, at krogen
ligger i fysisk skygge bag agnen,
så krogspidserne er dårligt ekspo-
neret, samt at de små trekroge let
vil rive sig ud, fordi brækstangs-
effekten mangedobler det pres,
der kommer på krogen under fig-
hten. 

FOR AT UNDGÅ AT MISTE FISK ved
fiskeri med hardbaits efter rovfisk
udviklede jeg i 2007-2009 kon-
ceptet release-takler, som du har
kunnet læse om i Fisk & Fri. Me-
kanismerne i dette takel er grun-
digt gennemtestet til en række ar-
ter. Siden foråret 2009 har jeg eks-
perimenteret med at lave en
variant, som er optimeret til kyst-
fiskeri efter havørred. Under test-
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lease-taklet er monteret asymme-
trisk i forhold til agnens længde-
akse, så krogspidserne på trods af
deres ringe størrelse er perfekt
eksponeret – og dels, at taklet eli-
minerer brækstangseffekten
100%, hvorved man kan tillade
sig at anvende små kroge, uden at
være bange for, at de knækker el-
ler retter sig ud under fighten. 
Når en lille krog sidder direkte i

kæbe-benet kan man sagtens
lægge hårdt pres på fisken, men
hvis den sidder i de bløde mund-
dele, skal man være mere varsom.
Men – dette er ikke noget pro-
blem, så længe du tilpasser din fi-
ske og fightteknik til metoden og
den aktuelle situation. 
Min favorit trekrog til release-

taklet er en Owner ST 36 BC X i
str. 12. Under testfiskeriet har jeg
landet 68 kysthavørred med fire
over fem hvoraf tre var over seks
kilo – op til 8,1 kilo. Jeg er derfor
på ingen måde nervøs over at fi-
ske med så lille en krog – tværti-
mod. Tænk på, at det er præcis
denne krog mange havørred og
laksefiskere anvender til fiskeri
med rørfluer i strømvand med
masser af forhindringer, hvor man
i langt højere grad har brug for at
presse store fisk hårdt, end det
normalt er tilfældet på den åbne
kyst. En af de største danske å-
havørreder – Niels Gårdbo’s fan-
tastiske havørred på 11,7 kilo fra
Uggerby Å er eksempelvis taget
på netop denne krog i str. 12. 
– Jeg er ikke et sekund i tvivl

om, at risikoen for at miste en stor
kyst havørred på en lille str. 12
krog er betragteligt mindre, end
hvis du anvender større kroge på
fx str. 6-3/0. Den fordel man op-
når ved perfekte krogninger i

(III, s. 76 nederst) i snaplock’en
(XII), og stik tampen med rele-
ase-stoppet (IX) op i release-per-
len (I). Krogtaklets position vil,
hvis du har bundet taklet rigtigt
og har anvendt de materialer jeg
anbefaler, nu fastholde sin posi-
tion under både kast og indspin-
ning, men frigives fra blinket og
glider op ad linen ved hug. Lad
dig ikke skræmme. Med lidt
øvelse er det ret let at binde disse
takler, og du vil blive rigeligt be-
lønnet i form af markant bedre
fangststatistik. Men – for at få det
fulde udbytte af taklets potenti-

ale, er det uhyre vigtigt at fighte
fisken blødt.

FIGHTTEKNIKKEN er utrolig vigtig,
når du anvender release-takler
med små kroge. Under praktisk fi-
skeri med fletline gør du følgen -
de. Sæt bremsen relativt stramt, så
fisken mærker kontant modstand
og krogen automatisk sætter sig, i
det samme fisken hugger. 
Når du mærker hugget, er det

kæbe-benet med små kroge over-
skygger nemlig efter min mening
risikoen for, at den lille krog river
sig ud, hvis du fighter med blød
hånd. Det du fangstmæssigt vin-
der ved at bruge et release-takel
med små kroge, vil være meget
mere end alle de fisk, du mister
ved at bruge store kroge – selv når
vi snakker store, stærke fisk. 

SÅDAN VIRKER RELEASE-TAKLET:
Monter øjet på release-blinket

“JEG LANDER OVER
95% AF MINE FISK
MED RELEASE-
TAKLET”.

FORANKRINGPUNKTET

Bruger du blink over 22-25 gram,
stive stænger, eller en meget svir-
pende kastestil skal du bruge tre
små Drennan-stops ved punktet XI
for at taklet fastholder sin position
i kastet. Det visuelt mest elegante
er dog at lave et fast trækpunkt
med en 1,5 mm Nash rig-ring, hvor
knuden beskyttes af beskyttet af et
lille Drennan flådstop – evt skåret
midt over som her.

TRÆKPUNKTET

I modsætning til en traditionel
gennemløber er release-taklet
100% fri for brækstangseffekt,
fordi blinket kun er forankret i ét
punkt. At det ydermere kan glide
op ad linen modvirker slyng-

effekten, hvor vægten af blinket,
der slynges rundt, gør krogsåret
større, så krogen lettere falder

ud.   

Når blinkets trækpunkt er fast
som her, kan man evt. anvende et
tyndere front forfang i fx 0,25 g.

RELEASE OG
PRÆSENTATION

Med release-takler med små
kroge, skal der meget mindre pres
på krogene for at sætte dem or-
dentligt. Det giver spændende per-
spektiver med fx brug af mere ela-
stiske og visuelt langt mindre
skræmmende liner af fx nylon eller
fluorocarbon. Når fiskene for alvor
er sky, tror jeg dette vil kunne ud-
løse flere hug – samtidig med at
det godt kan lade sig gøre at kroge
dem.

RELEASE OG
PRÆSENTATION

vigtigt, at du IKKE laver et pi-
skesmælds modhug, men i stedet
blot strammer gradvist op med en
jævnt accelererende bevægelse.
Et hårdt modhug rive krogen ud,
hvis den udelukkende sidder i de
bløde munddele. 
I det samme du har mærket et

rusk eller to i stangen, som et godt
tegn på, at fisken er ordentligt
kroget, løsnes bremsen til en me-
get løs indstilling, imens linen
holdes fuldstændig stram. Brem-
sen skal være så løs, at fisken let
kan tage line. Hver gang fisken vi-
ser kræfter, rusker eller gør tegn
til opstart på udløb, fjedres i hånd-
leddet og der gives efter i stangen,
så pludselige ryk i taklet undgås. 
Føler du dig mere tryg ved rele-

ase-varianter med eksempelvis en
større enkelt – eller trekrog i en-
den af taklet kan man sagtens gøre
det. Selv om det muligvis virker
bedre end det bedste bud blandt
de traditionelle monteringer, me-
ner jeg helt klart, at den fulde ef-
fekt af release-taklet, som giver
en landingsprocent på over 95%
kræver, at du bruger syleskarpe
kroge på str. 12 eller derunder –
og fighter fisken blødt. God for-
nøjelse.

“EN GENNEM -
LØBER LØSER IKKE
TILNÆRMELSESVIS
PROBLEMET MED
MISTEDE FISK”.

RELEASE PÅ KYSTEN
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