n UDSKIFTELIGE KROGE:

Release-taklet med udskiftelige kroge er betydeligt lettere at
binde end det originale release-takel – og man skal ikke bruge nær
så lang tid på at binde takler, fordi man kan skifte krogene og derfor
ikke behøver at binde et nyt takel hver gang en krog bør skiftes.

Med et release-takel på blink eller kystwobler,
hæver du landingsraten 50 % med én trekrog og
100 % med to trekroge på taklet. Nu er er der
kommet en ny version af release-taklet, som gør
det betydeligt lettere at binde – samtidig med,
at man kan nøjes med langt færre takler, fordi
krogene kan skiftes let og hurtigt.
Af Jens Bursell
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TRÆT AF AT BINDE TAKLER? At bin-

de takler derhjemme foran den
knitrende brændeovn kan være
mindst lige så hyggeligt, som det
er at binde fluer, hvis man er til
det. Problemet kommer, når man
skal alt muligt andet - eller er træt
efter en fisketur og skal tidligt op
for at fiske igen den næste morgen. Så kan det at binde takler
pludselig gå hen og blive surt
med surt på. Tilsvarende, hvis du

har kolde fingre, det pisser ned,
vinden pisker vandet til frådende
bølger – og det oven i købet kan
stjæle potentiel fisketid ved vandet…
Personligt kan jeg sagtens finde
på noget mere spændende at lave
end at binde takler – selv når jeg
har god tid. Men – tanken om, at
jeg skader fiskene mindre – samt
at jeg med en begrænset takel-

Knuden der bruges til dette release-takel er den letteste af dem alle –
nemlig den simpleste version af blodknuden.

Stram tampen på den bagerste blodknude bagover, så den står vinkelret på taklet.

bindingsindsats kan fordoble min
landingsrate – plus modvirke, at
jeg mister den helt store, når den
endelig hugger; er rigeligt til, at
jeg som udgangspunkt altid fisker
med release-takler.

Dine release-takler og rig-bits kan
ret. De små spring-ringe fra
wobleren blev monteret i 2,5 mm du med fordel opbevare i en rig-walrig-rings, som blev bundet ind let som fx denne, der passer perfekt
i taklet, hvorefter de små str. 12 ned i frontlommen på din vadejakke.
trekroge blev monteret. Netop Owner P04 00 spring-ringene med
fordi både spring-ringe og rig- en diameter på 4,0 mm som du kan
rings er så små, er det i praksis se her er et godt valg – men kan du
skaffe nogle, der er endnu mindre,
lige så elegant som det originale
så gør det. På det internationale
release-takel, hvor krogene bindes ind i små 2-3 mm fluorocar- marked kan man få springringe ned
bon løkker. OK – der er selvføl- til 3-3,5 mm. Bogstaverne henviser
til bindevejledningen i teksten.
gelig en marginal forskel, men
jeg skal garantere for, at det under
normale forhold i praksis ikke
betyder noget som helst for hvor
mange fisk, der hugger.

LØSNINGEN på ”problemet” er
egentlig ret simpel, og faktisk har
jeg tænkt på den adskillige gange lige siden jeg lavede de første
release-takler til havørredfiskeri.
Idéen til release-konceptet startede, da jeg ville opnå en bedre
krogningsrate til geddefiskeri
med jerkbaits tilbage i 2007. Allerede på de første prototyper til
gedderelease-taklet anvendte jeg
rig-rings, hvori spring-ringe og
kroge var monteret. På denne
måde er det både let at binde taklet – samtidig med at man let kan
skifte krogene. Og det betyder for
geddetaklernes vedkommende, at
de – hvis de er bundet på titanium
– kan vare op til flere sæsoner.

Men hvorfor ikke bruge det
samme princip til havørredtaklerne? Jo – det har jeg som sagt
tænkt på mange gange, men hver
gang har jeg droppet idéen, fordi de spring-ringe jeg havde og
umiddelbart kunne skaffe var lidt
for store i forhold til de bittesmå

12-14 trekroge, som jeg typisk
bruger på mine release-takler.
Men – så en dag sad jeg og rodede lidt med nogle takelbokse
og fandt en lillebitte amerikansk
græshoppe wobler, som jeg havde brugt til ørredfiskeri i Pensylvanias små floder. Og på wobleren sad – ja rigtigt gættet – nogle
springringe så små, at man skulle
tro det var løgn...
Med julelys i øjnene begyndte
jeg at rive og flå i spring-ringene for at teste deres styrke.
Jeg fandt lynhurtigt ud af, at de
var så stærke, at selv den største
havørred umuligt ville kunne flå
dem fra hinanden, hvis de var
monteret i release-takel, hvor
der som bekendt ikke kan opstå
brækstangs-effekt.

Jeg fandt hurtigt ud af, at den
nemmeste og bedste
måde til ➛

RELEASE-TAKLET MED
SPRING-RINGE var

en realitet, samme aften da
jeg begyndte
at eksperimentere
på fiskekonto-
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RELEASE BLINK

Med den nye variant af releasetaklet med udskiftelige kroge kan
selv begynderen være med. Og så
bruger du mindre tid på at binde
takler, som du kan bruge på at
fiske…

DET SKAL DU BRUGE:

Ø 2,5 mm runde rig-rings
med rundt tværsnit
– fx Drennan,Kevin Nash
eller Stenzel
Ø 3-4 mm runde springringe – fx Owner P04 00
1 mm 0,37 mm fluorocarbon – fx Ace Riverge
1 hægte – fx Savage Gear
1 flådstop (Drennan Floatstop str. S)
15 cm 11 lbs powergum
– fx Gardner
2 str. 12 trekroge – fx Owner
ST36 BCX
1 flådstop (Zebco Silicone
floattop str. M eller
Pezon Michel str. L)
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Hvordan selve blinket modificeres
samt den øvrige del af taklet bindes i detlajer kan du læse om mit
kapitel ”De sidste 50 %” fra bogen

Og – når du på et tidspunkt får
en sløv krogspids eller en krog,
der bliver hærget på en sten – så
behøver du – i modsætning til
før - ikke at binde et helt nyt
takel. Du tager blot krogen ud af
spring-ringen – og sætter en ny i
på få sekunder. Lettere kan det
ikke blive at fiske release.

. Sek. kr. 69.0

Seks superfede kystagn

Med i tilbuddet får du seks af de allermest
velfangende kystagn i landet: Den unikke
Salty the Shrimp i 20 gram, den legendariske
Sølvpil i 24 gram, det langtkastende rotationsblink D360° Distance i 18 og 28 gram
samt det top effektive hybridblink Salty i 18
og 26 gram. Med dette sortiment er du mere
end klædt godt på til din næste kysttur!

Din pris kr. 385,Du sparer kr. 274,-

0. DK kr. 59.5
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½ års abonnement (5 numre) kr. 285,Seks kystagn fra Westin kr. 374,Samlet værdi kr. 659,-
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mm fluorocarbon forfanget (Ace
Riverge). 2) Bind den forreste 2,5
mm rig-ring (d) (fx Kevin Nash)
ind med en 5-tørns blodkunde (e
og foto A)) , hvorefter du efterlader en tamp på cirka 15 centimeter. 3) Stram godt op, hvorefter den
bagerste rig-ring (f) også bindes

præcist som med det traditionelle
release-takel: Fisk med en relativt
stram bremse, og sørg altid for at
linen peger i direkte forlængelse
med stangen. GØR IKKE MODHUG, når fisken hugger. I stedet
spinner du blot markant hurtigere
ind, alt imens du løfter stangen og
strammer godt op på fisken. Du
må ikke tøve, og fisken må på intet
tidspunkt få noget der minder om
slap line – men du skal IKKE lave
et klassisk modhug. Når du har
mærket de første dunk fra fisken,
løsner du så bremsen en anelse og
fighter havørreden fuldstændig,
som du plejer.
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kr. 59,50

RELEASE-TAKLET
MED SPRING-RINGE
ER BETYDELIGT
LETTERE AT BINDE
– OG DU SKAL IKKE
BINDE NÆR SÅ
MANGE TAKLER,
FORDI KROGENE
KAN UDSKIFTES.

DET PRAKTISKE FISKERI udføres

00002

hægten (a) (fx Savage Gear),
monter et Drennan Str. S flådstop
(b) og bind en 5-6 tørns stopknude af 11 lbs powergum (c) på 0,37

”Havørred – Refleksioner på kysten” eller se i videoen her https://
vimeo.com/161036144.

SPECIALØR
D
I PUTTEN RE
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det nye release-takel med springringe fuldstændig identisk med
de tidligere release-takler til kystblink og woblere. Eneste forskel er
at du sparer tid, men også penge.
Både fluorocarbon, powergum og
flådstop, som er de dele af taklet,
der ikke kan genbruges, koster
nemlig også penge, som du lige så

SÅDAN LAVES TAKLET: 1) a) Tråd

med en 5-tørns blodknude. Vær
opmærksom på, at knuden skrider
ned af forfanget under opstramningen, hvilket du hurtigt lærer
at tage højde for ved at binde den
anden blodknude tæt op ad den
første, så det passer. Stram godt
til. 4) Ved den bagerste rig-ring er
det meget vigtigt for taklets funktionalitet, at tampen fra knuden
står vinkelret på forfanget. Hold
derfor rig-ringen med en krog eller lignende og træk tampen forlæns op langs taklet (foto B), så
fluorocarbonen formes i den rette
vinkel. 5) På tampen monteres et
flådstop (g) (fx Zebco Siliconestop
str. M eller Pezon Michel str. L),
der skal passe op i release-perlen
(h) på det modificerede blink. Cirka 1,5 cm fra rig-ringen bindes en
kællingeknude (i), så flådstoppet
ikke ryger af, når det frigives fra
blinket, i det samme fisken hugger.
I taklets front monteres en 1,5-2
mm rig-ring, der forbinder taklet
til hovedlinen.

- 29.03.2017

UDOVER selve krogmontagen, er

godt kan bruge på noget bedre –
eksempelvis flere fisketure…

Som abonnent på Fisk & Fri kan du handle i vores
web-shop til fantastiske priser.
Fisk & Fri er Danmarks store lystfiskermagasin
med mere end 1000 sider årligt, med spændende
oplevelser og inspiration til dine
fisketure. Denne måneds
tilbud er seks super stk.
kyststagn samt 5 numre
af Fisk & Fri.

www.fiskogfri
.dk

vinkler var at benytte en ganske
almindelig 5-tørns blodknude af
samme type som enhver junior
lærer at lave på sit første besøg i
fiskeklubben…Så - ikke nok med,
at man med dette takel kun forbruger 10-20 % af de takler jeg ellers
tidligere var nød til at binde, fordi hærgede kroge tvang mig til at
binde eller genbinde takler. Det er
også blevet meget hurtigere og lettere at binde, fordi en blodknude
simpelthen bare er nemmere at
binde. Det betyder måske ikke så
meget for mig, som har bundet
tusindvis af takler, men for uerfarne taklebindere kan det være
svært at få løkkerne i rapalaknuden og bloodloopen små nok, når
man skal binde det perfekte takel.

Rigtige lystfiskere abonnerer
på Fisk & Fri...

02.03.2017

➛ at opnå høj brudstyrke og de rette

Fisk og Fri abonnementstilbud:

Skulle du i forvejen være abonnent kan du godt
benytte dig af
dette tilbud.
Så forlænger vi
bare dit abonnement med de 5
numre du har bestilt ud over dem
du har tilgode.
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Se mange flere tilbud og bliv abonnent på www.fiskogfri.dk
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