Gedde og sandart rig, sådan kan man lave den.
Der er efterhånden flere og flere som vælger at lave deres egen gedde og sandart rigs, til fiskeri med
levende agn.
Tacklet kan både bruges efter flåd, men så sandelig også til kastefiskeri efter søen gedder og sandart.
Det er et tackle , som vi bruger tit, når vi sejler meget langsomt med levende agnfisk, så som skaller eller
løje.
Til tider kan intet slå en levende agnfisk, som trækkes langsomt hen forbi snuden på en af søens rovfisk. Når
bla. gedden hugger og den misser agnfisken, så er det tit at man oplever, at man får en ekstra chance, fordi
at agnfisken er jo stadig inden for kort afstand og hvis gedden ikke får den første gang, så skal den sku nok
sørge for at den sidder anden gang.
Men tilbage til selve tacklet, som kan varieres i det uendelige og også bliver det.
De fleste folk som fisker med sådanne rigs, har deres egen ideer til hvordan det skal laves og hvad der skal
sættes på , der er mange muligheder, bla spinnerblades, perler, action disc osv osv.
Men lad os starte med at holde det simpelt.
Du skal bruge :
* Flourcarbon 0,40 eller derover – Husk gedden har mange spidse tænder, så lav forfanget i så tykt
materiale som du nu har det bedst med.
Hvorimod er det et vand med mange sandart og få gedder, så kan det godt betale sig at gå ned i 0,30
flourcarbon, for det er set flere gange, at sandart godt kan lide det hele så ”diskret” som muligt.
* Evt: wire til de yderste 40 cm af forfanget mellem de to trekroge, så er du sikker på at gedden ikke bider
det over – Det kunne være Savage Gear Clear 20 lbs
* Gennemløbsflåd: Anbefaler Drennan Piker no 4/5 ( 28 eller 40 gram )
* Færdiglavet flådstop eller elestik
* Kuglebly : 25-40 gram
* Gummiperler og svirvel
* Kroge: OWNER trekrog str 6-8

Længden mellem krogene , skal være så de passer til agnfisk , som du nu agter og bruge. Agnfisk på
mellem 12-15 cm er bestemt ikke dårlige - ja fisk helt op til 5-600 gram kan bruges, nogen mener store
agn til store gedder 

Den omtalte wire kan man sætte mellem krogene og så binde det sammen med dit flourcarbon forfang.
Vælger du ikke at bruge den løsning, men bare vælger ren fluorcarbon, så endelig ikke for tyndt forfang ,
for så er du helt sikker på at gedden bidder det over !!! forfang på omkring 0,60-1mm er ikke helt ved
siden af.

Skallen monteres mellem krogene

Teknik
Der kastes fra land – ud over den plads man nu har udvalgt og så venter man.
Der sejles langsomt –dvs omkring 0,7 knob ( 1,3km/t ) eller man kan også vælge at ro… ( og det sker så
bare ikke her  ) man har valgt i hvilken dybde man vil fiske, det justere man bare på flådstoppet – lad os
sige over 8 meter, så trækker man bare flådstop 8 meter op af linen og vupti, så fisker du i nøjagtig den
dybde, hvor du mener at fiskene er … Om de så rent faktisk er der, det er jo så lige det, men specielt ved
vinterfiskeri, hvor vandet jo som regel er meget klart og gedden har gode chancer for at se agnfisken , så
er det slet ikke utænkeligt, at gedden vælger at stige flere meter op fra bunden for at tage agnfisken.
Nogen gange kan man sågar se at flåddet begynder at dirre, og det er som regel tegn på at der foregår
noget nede i dybet…
Dine rigs opbevares i specielle Rigbins, hvor der sagtens kan sidde flere gedde og sandart
rigs, så det hele er klar når du er ved fiskevandet.
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