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IDEEN TIL SNURREBASSEN fik jeg
sidste sommer, da jeg igennem et
stykke tid havde gået og arbejdet på
at få et afmine kystblink til at rotere
stabilt om sin egen akse ved spin-
stop, fortæller Ole Gregersen –
manden bag kystklassikere som fx
Bornholmerpilen, Brøndum og
Kniven. – Inspirationen kom fra
min egen version af Sillingen, hvor
nogle, men ikke alle eksemplarer
kan rotere lidt om sin egen akse.
Dette blev så krydret med nogle
træk fra Svenskerkølen, der også
kan bringes i rotation, men des-
værre lige så ustabilt somSillingen.

– UDGANGSPUNKTET for udviklin-
gen af Snurrebassen har derfor væ-
ret en variant over Svenskerkølen,
fortsætter Ole. – Men undervejs
mod den perfekte rotation, fandt
jeg hurtigt ud af, at selve kølblin-
kets grundkonstruktion i praksis
hindrede rotationen om egen akse.
Og så var den simpelthen for sym-
metrisk, til at kunne igangsætte en
rotation ved hvert eneste spinstop.
Efter en del eksperimenter fandt

jeg ud af, at hemmeligheden ved at
kunne starte – og bibeholde rota-
tionen lå i en asymmetrisk hvælvet
kasteklump kombineret med et
ganske bestemt forhold mellem
krumningen på oversiden og un-
dersiden af blinket.

– SNURREBASSEN synker skråt
nedefter. Denne specielle egen-
skab kan vise sig at blive yderst
interessant, hvis man vil fiske et
blink helt ind under udhængende
buske eller brinkernes dybe ind-
skårne brinker, når der fx fiskes
efter åens store havørreder, under-
streger Ole. Hvis der er et par me-
ter dybt under busken, vil man i
praksis kunne fiske flere meter
ind under den – en manøvre, der
på det nærmeste er umulig med
traditionelt spinner- og woblerfi-
skeri, slutter Ole.

BRIAN AHLERS, har igennem
mange år fanget masser af havør-
red – især på Stevns, Syd- og
Vestsjælland. Han har testet Snur-
rebassen allerede fra januar
måned. – Jeg fisker meget i flyde-
ring, og har derfor altid været på
udkig efter et blink, der var lige så

� KYSTØRRED:

SÅ SNURRER DET
FOR DIG
Hvor mange kystblink kan både kaste langt,
bevæge sig flaksende og livligt i vandet selv ved lav
indspinningshastighed – samt rotere stabilt, hurtigt
og forførende om sin egen akse på alle spinstop.
Svaret bliver nok noget i retning af ét eneste.
Navnet er Snurrebassen.

Af Jens Bursell

Brian Ahlers med en flot 4,3 kilos
Sydsjællandsk kystørred, der
inhalerede Snurrebassen så

uforbeholdent, at den blev kroget
helt nede ved gællerne.

Alle gennemløbsblink kroger
markant bedre, når krogen
monteres i en fast løkke – fx en
Perfecetion Loop eller
Rapalaknude, understreger

Brian Ahlers.
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attraktivt under selve spinstoppet,
som under indspinningen, fortæl-
ler han. – Eller sagt på en anden
måde: Det perfekte flyderings-
blink skal kunne fiske godt med
en ekstremt varieret indspinnings-
hastighed – samt kunne fiske ef-
fektivt selv med spinstop på fx 5-
8 sekunder over dybere vand.
Med et blink der kan dette, bliver
fiskeriet især på lidt dybere vand
langt mere effektivt, fordi man
lige pludselig også fisker effektivt
vertikalt. På denne måde maksi-
merer man chancen for hug under
hele indspinningsforløbet. Snur-
rebassen er designet til at fungere
perfekt under disse forhold.

– En flyderingstur, til Born-
holm, står særlig skarpt i erindrin-
gen, fortsætter Brian. – Med min
flydering padler jeg ud til et sten-
rev, der løber parallelt med ky-
sten. Pladsen er næsten lige blevet
affisket af et par spinnefiskere,
der nu er et stykke længere oppe

viser sig hurtigt at være en rigtig
pæn ørred, der trækker mig rundt i
et godt stykke tid, inden jeg kan
lande den 4,3 kilo tunge, sølv-
blanke skønhed. En fed fornem-
melse efter man har gået en hel ki-
lometer med flyderingen på nak-
ken.

Indtil videre har jeg fået i om-
egnen af halvtreds havørred på
Snurrrebassen her i år, og jeg er
ikke i tvivl om, at jeg kommer til
at fange mange flere. Udover
gode kasteevner, rotationen og
den livlige gang, så er også lake-
ringen på Snurrebassen helt unik.
Den er nemlig – modsat de fleste
andre blink, lakeret med en mat,
UV-gennemtrængelig lak, der i
modsætning til den traditionelle
blanke autolak, som de fleste

Snurrebassen funger mindst lige
så godt til torsk som til havørred.
Her er det Jesper Nielsen med et

knippe flotte torsk taget på
Snurrebassen str. 6 i

flourscerende gul/grøn.

Brian Kristensen med en af de mange havørred, der i 2009
er faldet for hans Snurrebasser.

Den nye gennemløber Snurrebassen har helt sikkert et
kæmpe potentiale – ikke blot til kystfiskeri, men også

kastefiskeri fra flydering eller småbåd. Blinket, der fås i
fire forskellige udgaver og otte farvevarianter kan købes

hos Sport Dres i København og Rønne.

“…GENNEMLØBS-
BLINKET KROGER
EFTER MIN MENING
MARKANT BEDRE,
HVIS DEN HÆNGER
LØST HÆNGSLET I
EN FAST LØKKE”.

�

ad kysten. Da jeg er 40 meter fra
revet, tager jeg et kast bagover
min skulder, og allerede inden jeg
har startet indspinningen, mærker
jeg et voldsomt hug i stangen. Det
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blink er forsynet med, giver en
markant højere UV-refleksion.
Dette øger attraktionen væsent-
ligt. Og netop fordi blinket kan fi-
skes så langsomt, er det helt per-
fekt til den kolde tid, vi går ind i
nu.

En anden superfed detalje ved
Snurrebassen er, at den roterer
skråt ned igennem vandet, hvilket
selvfølgelig giver mulighed for et
længere spinstop på en given
dybde i forhold til, hvis blinket
havde snurret lodret ned. Ofte la-
ver jeg et lille slag til siden med
stangen inden spinstoppet, dette
får blinket til at dreje op til 90 gra-
der og starte rotationen sidevers i
forhold til en evt. følgende fisk.
Dette har jeg rigtigt gode erfarin-
ger med.

– MONERINGEN AF KROGEN, er helt
klart bedst, hvis du monterer den i
en perfection loop, pointerer
Brian. – De fleste kystfiskere,
som fisker gennemløber, binder
krogen med en normal styrende
kunde – eksempelvis en grinner
knude. Men blinket kroger efter
min mening markant bedre, hvis
den hænger løst hængslet i en fast
løkke. Årsagen er dels, at krogen
på grund den løse hængsling let-
tere får fat på et tidligt tidspunkt,
og derfor kroger dybt. Og hvis
ikke den får fat dybt inde i mun-
den, så smyger den sig bedre
langs kæben og får ordentligt fat
rundt om den.

Den bedst mulige beskyttelse af
knuden sker ved at montere en 3
mm FBJ soft gummiperle med fx
glow lige oven for den. Det giver
en markant bedre beskyttelse end
en traditionel perle af hård plast,
fordi gummiet absorberer chok
påvirkningen i stedet for blot at

på 70-100 cm, som jeg altid mon-
terer mine gennemløbere på.

Fordelen ved fluorocarbon, ud
over at det er mindre synligt end
nylon og fletline, er at det giver
mindre friktion og dermed bedre
rotation af blinket. Forfanget
monterer jeg til hovedlinen med
en kirurgknude, slutter Brian.

JOHN PETERSEN, der i midthalv-
femserne var en af de første til at
knække koden med de store kyst-
ørreder på Stevns, er en anden
hardcore kystfisker, der har testet
Snurrebassen her i 2009. – De før-
ste seks testture i foråret gav i alt
19 havørred op til 3,5 kilo, hvoraf
en meget stor del af dem huggede
på spinstoppet, fortæller John.
– Mit fiskeri foregik primært på
Sydsjælland, og der har især væ-
ret tale om klassisk badekarsfi-
skeri med ture af 3-4 timers varig-
hed. Ofte har jeg været ude for at
komme ned på pladser, hvor der
har stået 3-4 kystfiskere i flere ti-
mer og blanket, hvorefter jeg alle-
rede efter få kast har fået fisk,
slutter John.

Jo – der er ingen tvivl om, at der
er mange spændendemuligheder i
Snurrebassen. Ikke kun for kystfi-
skerne, men også for å- og P & T
folket, der ønsker et mere langt
kastende alternativ til de traditio-
nelle roterende kunstagn.

Denne 6,4 kilos fisk puffede en
enkelt gang til blinket, hvorefter

jeg lavede et spinstop, og et
sekund efter havde pragtfisken

her inhaleret Snurrebassen, for-
tæller Brian Kristensen. Og det
er lige præcis det der kendeteg-

ner blinket – hvis først du laver et
spinstop for næsen af en fisk, så
tager de den bare – hver gang!

ANDRE ROTERENDE BLINK

Der findes også andre gennem-
løbsblink, der i et mere moderat
omfang kan rotere om sin egen
akse, nemlig Sillingen, Henry’s
originale hvidmetals fladbuk i 15-
20 gram samt P& T blinket Trutta.
Men på grund af deres flade kon-
struktion, er de svære at kaste rig-
tig langt, pointerer Brian, og han
tilføjer at også pladeblinket Snap-
sen i 20 gram har en vis rotation
om sin egen akse, som dog hæm-
mes en del af, at blinket skal
trække krogen med rundt – i mod-
sætning til hvis det havde været en
gennemløbskonstruktion.

Grupperejser 2009/2010
Zihuatanejo, Mex. fra 17.595,-

Los Roques  fra 17.995,-

Cayo Costa, Florida fra 13.995,-

Jersey fra 10.500,-

Alaska   fra 29.995,-

Canada NC, øst fra 13.995,-

Canada BC, vest fra 14.495,-

Olympic Pen., USA fra 14.995,-

Grønland  fra 13.995,-

Trysil, Norge  fra   5.195,-

Lainio, Sverige fra 10.995,-

Slovenien  fra 11.495,-

Bestil vores katalog på 
www.atlantik.dk 

Fiskerejser til hele verden

Atlantik Travel A/S - en del af Limpopo Travel A/S

“HVIS FØRST DU
LAVER ET
SPINSTOP FOR
NÆSEN AF EN FISK,
SÅ TAGER DE DEN
BARE – HVER
GANG”.

ANDRE ROTERENDE BLINK

SNURREBASSEN

�

overføre den. Størrelsen på perlen
passer helt perfekt med, at den ki-
ler sig fast uden at glide ned over
selve knuden – og er som skabt til
det 0,40 mm fluorocarbon forfang

s. 20-22_Sa? snurrer det: STANDARD Hvide side 15/09/09  15:37  Side 22


