https://www.facebook.com/groups/smaabaadsfiskeri/
Henrik Christensen
7. juli kl. 16:44
Har haft en debat, med nogle om hvilket grej , de benytter på Vesterhavet , så tænkte jeg at jeg da ville
smide spørgsmålet op her .
Så nye fiskere derude , får en idé om hvad der kan bruges.
Line mærke og tykkelse
Flet line, bruges der knækline i nylon og hvor tyk....
Pirke hvor tunge
Stænger
Hjul
Knæk og bræk til alle..
Se mere
Øverst på formularen

Synes godt om

Kommenter

Del

Set af 138
Erik Kusk Larsen synes godt om dette.

Fjern
Bent Gadegaard Jeg bruger så let grej som muligt, men generelt 300g og til ekstrem strøm 500g pirke,
ophænger gerne med gul/ rød gummi blæksprutter
Fletning 0,28 og et Pen havhjul helst uden linefører. Man kan godt bruge forskellige stænger, alt afhængig
af størrelse af fisk, jeg fik 3 torsk på en gang på en forholdsvis blød trollingstang med samlet vægt på ca.14
kg.
7. juli kl. 18:26 · Fjern Synes godt om · 3

Fjern
Kristian Elkjær Knudsen Og aldrig knækline, linen springer alligevel altid i knuden. Bruger 0,24mm Whiplash
Pro.

7. juli kl. 18:39 · Fjern Synes godt om · 2

Fjern
Henrik Christensen Tak for info ..
hvilken knude benytter du Kristian Elkjær Knudsen ?
7. juli kl. 20:08 · Synes godt om

Fjern
Ivan Larsen Det samme grej som jeg f.eks bruger paa Sundet, bortset fra agnfiskeri efter langer, da gearer vi
lige en tand op til 50 lbs.
Gerelt er 20-30 fint til pirkefiskeriet men glem ikke en go' kastestang heller...
7. juli kl. 20:20 · Fjern Synes godt om · 1

Fjern
Henrik Christensen Ivan Larsen hva bruger du af line og tykkelse
7. juli kl. 20:44 · Synes godt om

Fjern
Erik Kusk Larsen Jeg bruger en 0,30 flet line og Pilke fra ca 150 g - 250 g mest normalt er det 195 g jeg
bruger når jeg fisker fra egen båd.
7. juli kl. 20:57 · Fjern Synes godt om · 1

Fjern
Ivan Larsen Jeg bruger 0.15 op til 0.40 flet alt afhaengingt af fiskeriet.
Af flet bruger jeg flere maerker, Berkley Spiderwire Camou, Power Pro, Penn KG, og en (har glemt navnet)
der skifer farve hver 5 mtr...
7. juli kl. 21:10 · Fjern Synes godt om · 2

Fjern
Kristian Elkjær Knudsen Jeg bruger palomarknuden til fletlinen
7. juli kl. 21:28 · Fjern Synes godt om · 3

Fjern
Ivan Larsen Bruger altid palomarknuden..
7. juli kl. 21:43 · Synes godt om

Fjern
Henrik Christensen Fedt med info ...troede , måske lidt fejlagtigt, at i fiskede med knækline , for ikke at
miste en små dyr flet line . Men tænkte jo ik lige over den med , at den som regel springer i knuden ved Evt
bundbid eller lignende. ..
7. juli kl. 21:45 · Synes godt om

Fjern
Ivan Larsen Holdt op med knaekline osv for mange aar siden. Men husk noget til hvis du haenger fast, f.eks i
vrag eller bund.
Jeg har altid et stykke kosteskaft haengende ved mig paa raelingen, sidder jeg fast, saa vikler jeg lige hurtigt
linen om skaftet og holder fast, det skaaner hjul og stang meget, at staa og rive og flaa i et bundhug foerer
ikke til noget som helst..
7. juli kl. 21:51 · Synes godt om · 1

Fjern
Erik Kusk Larsen Da jeg brugte en dyr fireline vidst man aldrig hvor den sprang ved bundbid, men siden jeg
har fletline på mine hjul er det meget sjælden linen springer, det er som regel mit ophæng der går, som er i
en 0,70 mono line. men det er sjælden jeg mister noget grej ved bundbid

7. juli kl. 21:55 · Synes godt om

Fjern
Ivan Larsen Ja, jeg bruger gerne forfang (nylon) der har lavere brudstyrke end hovedlinen, det gaar fint og
knaekker gerne i f.eks ophaengerknuden hvis endelig det knaekker
7. juli kl. 21:59 · Synes godt om

Fjern
Henrik Christensen Holder i fint bunden , med 0.30 flet og 200-300 gr pirke på +100 meter vand . Tænker
line pres og strøm .
8. juli kl. 07:17 · Redigeret · Synes godt om

Fjern
Ivan Larsen I +100 mtr fisker jeg kun agnfiskeri
8. juli kl. 07:44 · Synes godt om

Fjern
Henrik Christensen jeg må ud og handle lidt grej Humørikonet smile
8. juli kl. 21:40 · Synes godt om · 1

Fjern
Erik Kusk Larsen Hvis det er meget du skal købe, så kan der normalt godt handles om prisen
8. juli kl. 21:42 · Synes godt om

Fjern

Henrik Christensen Det det gode ved at jeg er flyttet her til jylland, der kan handles om prisen Humørikonet
smile
Ej jeg tror egentlig ikke der skal hentes så meget , har en 8' IMAX havstang vil tro den er på 20-30lbs .Et
Daiwa Saltist 30TH med en eller anden form for fletline på , mo...Se mere
8. juli kl. 21:52 · Redigeret · Synes godt om

Fjern
Erik Kusk Larsen Velbekomme du sætter bare noget på en anden gang, mit line er også noget ukendt men
er ret stærk har ikke sprunget det endnu. Knæk og Bræk
8. juli kl. 21:56 · Synes godt om

Fjern
Henrik Christensen oplever man nogen problemer ved at sætte en tyk fletline på hjulet ( 0,30-0,34mm) ,
tænker problemer med at holde bund, med en 200-300 gr pirk...
Har 1300 meter 0,34 sufix matrix pro, men tænker at jeg heller vil lidt ned i tykkelse, evt Berkley whipplash
0,24 som nævnes længere oppe i tråden...
8. juli kl. 22:01 · Synes godt om

Fjern
Lars Risager Hannibal På vestkysten behøver du ikke en masse fancy grej. det kan gøres meget simpelt, med
en pirk der er tung nok til at nå bund med lidt strøm, jeg bruger en fletline 0,30 men en ganske almindelig
nylon line eller monofil eller hvad man lige har, bare den k...Se mere
10. juli kl. 22:16 · Redigeret · Synes godt om

Fjern
Erik Kusk Larsen Enig. men hvis du så tilsætter noget agn som f.eks skalrejer, sildestumper eller lign. agnen
kan gøre forskellen fra du fanger noget til du ikke gør eller ellers meget lidt
10. juli kl. 22:27 · Synes godt om

Fjern
Henrik Christensen For mit eget vedkommende, vil jeg starte med pirk , for et sted skal man starte og skal
jeg til at rode med agn, tackler osv , så går lærings processen lidt af den for mig . Skal ik kunne sige ,
hvordan andre har det , men jeg tænker at for mig må det være en pirk og noget ophænger, som skal
bringe mig troen på at det vil lykkedes Humørikonet smile
10. juli kl. 22:30 · Redigeret · Synes godt om · 1

Fjern
Erik Kusk Larsen vedr. agn så er det bare at hægte nogle silde fileter eller lign. på krogen så er det ok, de går
efter lugten af agnet tror jeg Når du kommer på mere end ca 35 m vand betyder farver ikke så meget mere,
så kan det igen gøre en forskel hvis du bruger blink eller knæk lys på ophængeren, men inde på 8 - 20 m
vand kan det forskelige farver gøre en forskel
10. juli kl. 22:36 · Fjern Synes godt om · 1

Fjern
Henrik Christensen Noge der gider bestille godt vejr, så man snart kan komme ud
11. juli kl. 16:40 · Redigeret · Synes godt om · 2

Fjern
Erik Kusk Larsen Du kan her på http://smaabaadsfiskeri.dk/.../fisketeknik... læse mere om tips og tricks til
Torskefiskeri

Fisketeknik Torskefiskeri
Dette indlæg indeholder en række af mine erfaringer i forbindelse med småbådsfiskeri efter torsk på
havet....
smaabaadsfiskeri.dk
11. juli kl. 19:04 · Fjern Synes godt om · 2

Fjern
Henrik Christensen Fin artikel Erik Kusk Larsen Humørikonet smile
11. juli kl. 19:20 · Synes godt om · 1

Fjern
Erik Kusk Larsen Hej tak men Michael Hermansen og Kristian Elkjær Knudsen har også været med til at
skrive det. Når jeg får noget mere tid igen, så kommer alt det gamle på hjemmesiden igen og det er ret...Se
mere
11. juli kl. 19:28 · Synes godt om
Nederst på formularen

