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MORGENSOLEN er så småt ved at
bryde igennem og har allerede
brændt størsteparten af den tunge,
mættede dis af, da jeg maser mig
igennem et tæt krat for at komme
ned til åen.

Efter tyve minutters fiskeri
kommer jeg til et klassisk ørred-
spot; en dyb indsnævring efter-
fulgt af roligt vandmed skygge og
overhængende grene. Vandet er
gin klart, og i det bløde morgenlys
kan jeg se hver en sten på bunden.
Da jeg har betragtet pladsen lidt
gennem mine polbriller, ser jeg
pludselig noget interessant. Un-
der grødedusken nedstrøms ind-
snævringen, kan jeg ane kanten af
en god halefinne vaje i strømmen.

PULSEN STIGER og med lidt fan-
tasi tager det ikke mange sekun-

Woblerfiskeriet i åen
kan være ensbetydende
med en del mistede fisk
– især når det drejer sig
om dagfiskeri, hvor
ørrederne ofte hugger
mere forsigtigt. Her får
du opskriften på en ny
og meget simpel
metode, der giver bedre
krogning, et mere
sikkert kroghold – og
dermed flere fisk.

Tekst og foto: Jens Bursell Når fisken hugger frigøres forfan-
get fra woblerskeen, så den kan
glide frit op ad linen, hvorved
brækstangs-effekten fjernes. Her
er det en Prey 69 monteret på et
tokrogs fluorocarbon takel, der
har lokket en sky bækørred til hug.
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der at udregne størrelsen, da jeg
cirka en halv meter opstrøms ser
hjørnet af en vidt udspilet bryst-
finne. Med et blødt underhånds-
kast kaster jeg wobleren opstrøms
gennem den snævre passage, og
blot tre omdrejninger senere pas-
serer den grødbusken. 
Vandet rejser sig, og et splitse-

kund efter pløjer en massiv køl-
vandsbølge nedstrøms efter wob-
leren. Blot få meter inden jeg løf-
ter den fri af vandet, snapper
ørreden med en forsigtig og af-
målt arrogance efter bagenden af
den lille provokerende fiskeimita-
tion. Vandet eksploderer så døn-
ningerne skvulper højlydt, idet fi-
sken ryster voldsomt med hove-
det. Jeg når lige akkurat at se, at
krogen sidder yderligt på indersi-
den af overkæben, idet linen bli-
ver slap, og wobleren suser til
vejrs med et smæld. 

– Det er sidste gang – nogen-
sinde – at jeg sætter en normalt
monteret wobler for enden af li-
nen, tænker jeg, mens jeg med
pulsen bankende helt ud i øreflip-
perne forsøger at hive trekrogene
ned fra en overhængende gren
uden at skræmme fisken. Og jeg
mener det faktisk. 
At jeg overhovedet har en nor-

malt monteret wobler for enden af
linen skyldes, at jeg systematisk er
ved at gennemgå alle woblerne i
min grej box for at checke, at de mo-
dificerede versioner går lige så godt
som originalerne. Og det gør de. 

Alle woblere kan fiskes på et glidende-release takel. Her er det Prey 89
og 69, Rapala Shad Rap, Team Esko, Countdown og Original samt
Ugly Duckling i aktion ved Skjern Å. Ved montering på nylonline bør
endekrogen som her bindes med en Rapala knude for optimal 
krogning.

Ved at fiske din wobler som vist –
enten med et – eller tokrogstakler
– vil du lande flere fisk,  end hvis
du fisker samme wobler monteret

normalt med hhv en eller to
kroge. Her er det Savage Gear

Larvae 75, der har udløst hugget.
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Gennem et længere stykke tid
har jeg eksperimenteret med at
ned skalere release-taklet, som du
kunne læse om i Fisk & Fri nr. 2
2009, for at drage nytte af taklets
mange fordele, når der fiskes med
mindre woblere i åen. Men i mod-
sætning til det faste release-takel
beskrevet i nævnte artikel, har jeg
udskiftet den glidende woblers fa-
ste forankringpunkt med et gum-
miflådstop, for at optimere fleksi-
bilitet, præsentation og krogning.
Og – fordi der enten fiskes ned -
strøms eller opstrøms, hvor wob-
leren konstant er i bevægelse – vil
enten strømpres, indspinningsfart
– eller kombinationen af disse to,
sikre, at krogtaklet presses op i
vandet lige under wobleren – også
selv om taklet ikke er hæftet i
woblerens bagerste øje.

DET FANTASTISKE ved bækørredfi-
skeri i små klare åer er, at man
ofte ser fisken hugge, hvilket –
udover at det er ekstremt spæn-
dende – også betyder en unik mu-
lighed for at reflektere over, hvad
det egentlig er, der går galt, når
man bommer en fisk. Kan du se,
hvordan fisken hugger – samt
hvor krogen sidder i de tilfælde,
hvor du er uheldig af miste den. Ja
så giver det dig også muligheden
for at ændre på sin fisketeknik –
og gøre noget ved sagerne. I mod-
sætning til åhavørred, så er
bækørreden af og til så grådig, at
man kan være heldig at få den til
at hugge flere gange i træk – især
hvis man lige venter lidt og skifter
til en anden farve eller type af
kunstagn. 
Præcis denne mulighed for at

iagttage hugget – og effekten af
ændringer, har givet mig mange
lærerige oplevelser. En af dem er,
at jeg mister markant færre fisk,
når fisken hugger i op- eller
tværstrøms retning. Her får kro-
gen ofte et godt greb i tungen eller
kæbevinklen. Omvendt, så mistes
en højere procentdel af kontak-
terne, når fisken forfølger agnen
nedstrøms og hugger, uden efter-
følgende at dreje op- eller
tværstrøms. Årsagen er, at fiskene
ofte kun får fat i den bagerste
krog, som af naturlige årsager ofte

kun prikkes overfladisk i den
yderste del af over eller under-
kæben. Og den er så hård, at det
kan være meget vanskeligt at
sætte krogen ordentligt i den med
en normal spinnestang. 
I en situation som denne, er det

efter min mening derfor en klar
fordel, at den bagerste krog fisker
fx 3-5 centimeter bag agen, så den
lettere kan få et solidt kroghold i
tungen, hvor den har meget lettere
ved at sætte sig ordentligt fast.
Dette er super simpelt, hvis du
monterer din wobler på et gli-
dende release-takel. Her skubber
du nemlig blot gummistoppet op
ad linen, så krogene forskydes
bagud. Og netop fordi krogtaklet
hænger løst og bevæger sig uaf-
hængigt af selve wobleren, så sik-
rer tyngdekraften, at krogen helt
automatisk vil falde ned på tun-
gen, hvor den lettere får fat end i
den hårde forkæbe. 
Som sagt – så gjort. Kort efter

har jeg monteret den samme wob-
ler på et glidende relasetakel, og
proceduren repeteres. Fisken føl-
ger efter agnen og hugger på
præcis samme måde. Men denne
gang får krogen fat inde på tungen
og sidder helt perfekt – ligegyl-
digt hvor meget fisken ryster med
hovedet. Efter en gevaldig gang
plaskeri i overfladen stiller fisken
sig tungt ved bunden, under brin-

RELEASE – TAKEL

� BIND ET GLIDENDE
RELEASE-TAKEL:

a) Tråd en Fas-snap lås på linen.
En anden god og mere elegant
hægte er Jackson Easy Clip, der
desværre ikke fås i Danmark..

b-c) Tråd flådstoppet på linen.
Herefter bindes krogen på linen.
Brug Rapalaknude til nylon/ 
fluoro carbon og fx. uniknude eller
grinnerknude til fletline.

BIND ET GLIDENDE
RELEASE-TAKEL:

Umiddelbart skulle man måske
tro, at det løsthængende takel
giver kludder i kastet, men

faktum er, at det ikke giver flere
ophægtninger end en normalt

monteret wobler.
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ken lige under stangtoppen. Den
dunker tungt med hovedet, mens
linen kører lodret ned i vandet.
Min lette spinnestang står spændt
til bristepunktet, for at den ikke
skal grave sig ind i de mange rød-
der. Dette er en klassisk situation,
hvor brækstangseffekt på en nor-
malt monteret wobler kan betyde,
at der kommer så hårdt pres på
krogen, at den bliver revet ud.
Men på release-taklet er der ingen
brækstangseffekt. Krogen sidder
fortsat perfekt og et par minutter
senere glider fisken sikkert i nettet
– en rødprikket skønhed på knapt
to kilo. 
Fuld af fornyet energi fortsæt-

ter jeg fiskeriet og et par hundrede

ket. Når kæberne klapper sammen
om wobleren og fastlåser agnen –
samtidig med at der med stangen

lægges pres på taklet, bevæger
krogen sig nemlig lynhurtigt
fremefter og kroger fisken i yder-
siden af kæben. Og det er da også

fra ydersiden af kæben, at jeg for-
sigtigt fjerner krogen, inden ørre-
den kommer retur til sit rette ele-
ment.
Sidenhen har jeg fanget et utal

af ørred på teknikken, og jeg er
ikke et sekund i tvivl. Chancen for
ikke blot at kroge – men også
lande åens fedtfinnede beboere, er
markant højere ved at fiske din
wobler på et glidende release-ta-
kel. 

FORDELENE ved det glidende rele-
ase-takel i forhold til en normalt
monteret wobler kan opsummeres
i følgende hovedpunkter: 
� Bedre krogning, fordi krogene
er bedre eksponeret – og fordi de
kan bevæge sig uafhængigt af
wobleren.
� Muligheden for at forskyde kro-
gene bagud, optimerer chancen
for at kroge fisk, der forfølger
wobleren og tager den bagfra
uden bagefter at vende i strøm-
men.
� Større chance for at kroge fi-

�

“DET ER SIDSTE
GANG –
NOGENSINDE – AT
JEG SÆTTER EN
NORMALT
MONTERET
WOBLER PÅ
LINEN”.

meter længere opstrøms, er der at-
ter bud efter wobleren. Også
denne gang ser jeg tydeligt hug-
get; fisken hugger på tværs af
strømmen og kæberne får hårdt
fat om den forreste/midterste del
af wobleren. Fisken er lidt mindre
end den forrige og kort efter er
også denne fisk sikkert i nettet.
Taklet har virket helt efter hensig-
ten: den efterhængte krog kroger
perfekt – selv i de få tilfælde, hvor
krogen reelt set ikke befinder sig
inde i munden i selve hug-øjeblik-

sken, hvis wobleren er fastlåst i
kæben, fordi krogene kan bevæge
sig fremefter, selvom agnen er
fastlåst.
� Når wobleren er fastlåst i
kæberne, vil tyngdekraften få kro-
gen til at falde ned på den relativt
bløde tunge, hvor den lettere
trænger ind.
� Hvis fisken prøver at spytte
wobleren ud betyder den gli-
dende, løsthængslede montering
at det bliver sværere at spytte
krogtaklet ud – også kaldet anti-
eject effekt (se Fisk & Fri nr. 2
2009)
� Fordi krogene arbejder uafhæn-
gigt af wobleren har man langt

Når der fiskes med lette woblere
som denne Rapala Team Esko, vil
gummistoppet ikke bevæge sig
under kast og indspinning. Først
hvis fisken låser wobleren 
imellem kæberne, inden den er
kroget, kan flådstoppet rykkes, så
krogene bevæger sig og dermed
lettere kroger fisken. I dette 
tilfælde er ørreden dog, som det
tit sker med dette takel, dog 
allerede solidt kroget i det samme
splitsekund den hugger efter
wobleren.

Release teknikken giver mulighed
for at fiske store kroge på små
woblere eller omvendt – uden at
det påvirker hverken gang eller
krogning negativt – tværtimod.
Det er sjældent muligt, hvis dine
kroge er monteret normalt på
selve wobleren. Jens Bursell med
en 3,1 kilos vild bækørred, der
huggede på en Rapala Team
Esko, glidende release-takel og
en str. 3/0 Owner S-61 
enkeltkrog.

Den fastklemte putty blokerer for
at taklet falder ud af revnen i
skeen under fiskeri, men når der
er hug, vil det skære sig ud 
igennem det lille stykke putty. Når
taklet igen monteres, kan man
som regel blot genmodellere 
puttyen, der ofte stadig sidder på
skeen.

Forfanget låses i woblerskeen
med et 1-2 mm stort stykke tung -
stensputty, der kiles ind yderst i
revnen og klemmes fast. Gode
putties er fx Soft Tungsten Tacky
Weight - set hos Korsholm, eller
Gardener/Nash – set hos Sport
Dres. Især sidstnævte er helt 
perfekt.
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større fleksibilitet i krogvalget –
uden, at det påvirker woblerens
gang. 
� Eftersom wobleren glider på
hovedlinen, er hængslet i et punkt
– og frigøres fra krogtaklet under
fighten, elimineres risikoen for
mistede kroghold på grund af
brækstangseffekt.
� Det at krogene kan bindes di-
rekte i hovedlinen giver færre
svage punkter i form af spring-
ringe, bærende blinklåse mm. 
� Manglende brækstangseffekt
kombineret med, at krognene ikke
sidder fast på agnen giver mindre
krogsår og gør det lettere at af-
kroge fisken, så den kan genud-
sættes i god stand. 
� Du kan hurtigt skifte mellem
forskellige woblere og taklet ju-
steres let til en ny wobler størrelse
ved at skyde gummistoppet op-
eller ned ad linen.

DET GLIDENDE RELEASETAKEL til
åfiskeri med mindre woblere er
uhyre simpelt at lave. Alt hvad du
behøver – udover krogene – er et
flådstop og en lille blinklås. Hvis
der er tale om fiskeri i små og re-
lativt langsomt flydende åer an-
vender jeg bløde flådstop som fx
Zebco’s silicone stops, for at give
maksimal mulighed for at bevæge
krogene selvom wobleren evt. er
fastlåst i kæben på fisken. I større
åer med stærkere strøm, der kræ -
ver længere kast vil strømpres el-
ler acceleration i kastet gøre at
Zebco’s silicone stops glider lidt
for let. I en sådan situation er det
bedre at bruge nogle lidt mere
stramt siddende gummistops –
som fx Drennan Float Stops. Jo
mindre øjet/ringen i blinklåsen er,
desto mindre gummistop kan du
bruge.

Vælger du at fiske gennem-
gående nylonline eller fluorocar-
bon forfang, er den letteste og
mest elegante løsning at benytte
en lille snaplock af samme type
som anvendes til fx geddefluefi-
skeri – fx Fas-snap der kan købes
via www.jof.dk. Fisker du deri-
mod med fletline er det bedre at
anvende en lille, kort blinklås
med en løsthængslet ring i den
ene ende – fx Rapala Kugleleje -
svirvel med X-lock hægte i str. 0.
Årsagen er, at den bløde fletline

�

RELEASE LIVE

Hvis du har svært ved at visuali-
sere, hvordan taklet virker i prak-
sis, så check ind på Fisk & Fri’s
web-TV på www.fiskogfri.dk hvor
du fra starten af august kan se,
hvordan taklet fungerer.

BIND ET GLIDENDE
RELEASE-TAKEL MED
DOBBELTKROG

Vil du binde taklet på enden af
selve hovedlinen, hvilket er den
stærkeste konstruktion, gør du
følgende:
Trin a-b er det samme som ved et
takel med blot en krog (s. 6). Mon-
ter herefter den forreste krog med
en omvendt not-a-knot.

Kør linen igennem øjet. Sno 
linen 4-5 tørn omkring skaftet og
lad den bagerste tørn stå halvåben.
Kør linen op igennem øjet og til-
bage under den bagerste tørn. 

Stram knuden og og giv den en
klat sekundlim. Den bagerste
knude bindes som vist andetsteds.

RELEASE LIVE

BIND ET GLIDENDE
RELEASE-TAKEL MED
DOBBELTKROG

RELEASE – TAKEL

Det færdige tokrogs-takel, juste-
ret så den bagerste krog fisker 3-
4 cm bag agnen for bedre krog-
ning, når fisken hugger i ned -
strøms retning. 

Det glidende release-takel egner
sig lige så godt til opstrøms, som

nedstrømsfiskeri i åen.

Alle woblere med plastske som fx
denne Ugly Duckling, kan tunes
til release-fiskeri ved at montere
den i en skruestik – og save en
revne ned gennem midteraksen af
læben med en ganske almindelig
nedstryger.

Det glidende release-takel giver nye
spændende muligheder også til
havørred- og laksefiskeriet. Må du –
som det er tilfældet i fx Skjern Å kun
fiske med en krog på din wobler, vil
du optimere dine fangst muligheder
markant med denne nye teknik. Fordi
krogen arbejder uafhængigt af agnen,
åbner release-teknikken også op for
spændende eksperimenter med fx
cirkelkroge til laksefiskeri med
wobler – et interessant perspektiv i
åer, hvor laksene skal genudsættes.
Dels kan man fiske større kroge på
mindre woblere uden at dræbe den
livlige gang – og dels vil cirkelkrogen
lettere kunne gribe fat i kæbevinklen,
fordi wobleren ikke rent fysisk er i
vejen for dette. Bemærk taklets to
flådstop, som gør, at man kan justere
taklet til svag eller stærk strøm.

kan have en svag tendens til at
hægte op på den V-formede
åbning på snap-lock’en, hvilket
ikke sker med en normal blinklås,
der til gengæld er en anelse
større.


