
Angeldon

Om Angeldon
Det fi nnes mange varianter av angeldon på mar-
kedet. I USA og Candada er dette fi sket mye 
mere vanlig enn mange tror. Derfor er det også 
utviklet mange varianter som har alt fra elek-
troniske varslingsanordninger til knallskudd og 
fl agg. Ikke alle typene passer til fi ske etter ørret 
og annen ferskvannsfi sk her hjemme, De minste 
variantene kan etter min mening fi nt brukes. 
Det fi nnes også en svensk utgave i handelen 
som brukes til gjeddefi ske. Denne typen har 
også varsling med knallskudd når fi sken biter.
Svenskene bruker gjerne også gjeddesaks agnet 
med mort når storgjedda skal tas. 
Modellen i denne artikkelen er sammenleggbar 
og har en varslignsanordning med fl agg som er 
festet til snøreholderen. Den tar liten plass og er 
laget i myk plast. Perfekt til ørret og røye.

Hvordan sette opp mekanismen 
Fiskekortet gir deg svar på hvor mange ståsnø-
rer du kan sette opp. Dette varierer fra sted til 
sted så sjekk fi skereglene. Det vanlige er at det 
er lov til å sette opp 5 stk pr fi sker. Planlegg 

derfor leirplassen din slik at du har oversikt 
over alle ståsnørene. En metode er å slå opp 
teltet på isen og deretter plassere ståsnørene slik 
at du kan sjekke disse fra teltåpningen. En liten 
kikkert vil vil gi deg mulighet til å spre ståsnø-
rene over  et større område. En annen metode 
er å fyre opp et bål på land hvor du også har 
oversikt over snørene som står ute. Du kan da 
sitte å steke pølser mens du venter på at fi sken 
skal bite. Start med å borre hull i isen. Deretter 
agner du og setter opp angeldinet ved å folde 
det ut. Trekk ut nødvendig snøre og slipp dette i 
hullet. Plasser så Angeldonet over hullet og fest 
fl agget under tråspolen. Flagget skal vippe opp 
straks fi sken begynner å dra i snøret. Merk deg 
at spolen som holder snøre skal løpe fritt når 
fi sken biter.  Husk derfor å feste slutten av snø-
ret til spolen. Du kan bruke en tynn bomullstråd 
(murersnor) eller en kraftig fi skesene. I prinsip-
pet skal du alltid holde øye med redskapen som 
du har satt ut så det er skjelden fi sken rekker 
å trekke ut alt snøret. Hvis det er veldig kaldt 
kan du ogsl legge en liten isoporbit over hullet 
før du plasserer Angeldonet. På denne måten 

hindrer du at hullet fryser igjen. Det hjelper 
også å legge noen grankvister over hullet.

Hva slags agn
Agnet som brukes bør være tilpasset fi ske-
arten det fi skes etter. Er målet storgjedda, 
passer det bra med en liten mort. Til ørret 
og røye passer det best med maggot eller 
mark. Hvis fi skereglene tillater det kan man 
også bruke død ørekyte. Denne kombina-
sjonen gir ofte storfi sk hvis det biter og 

snøretykkelsen bør ikke være mindre enn 
0,30mm. Sett gjerne på en svirvel på sena 
fordi fi sken har en tendens til å gå i ring når 
snøret står ute om natta. På denne måten 
hindrer du at snøret svekkes når fi sken skal 
berges.

Fiske med ståsnøre har lange tradisjoner i Norge. I gamle dager var 
dette bare en pinne med et snøre på og en agnet krok. Snøret var 
gjerne tredd over en gren som var stukket ned i snøen og når denne 
rørte på seg var det gjerne fast fi sk I Sverige er fi ske med angeldon 
meget vanlig, og da fortrinnsvis etter gjedde. Det mange ikke tenker 
på er at dette er en en effektiv metode etter ørret og røye. Med 
dagens angeldon som tar liten plass har du en effektiv fi skemetode 
som vil gi deg mye glede. Du kan sette ut noen ståsnører og deretter 
sitte ved et bål mens du holder øye med redskapen. 

til isfi ske

Tekst og foto: Gaute Nuland

Finn Gaute Nuland, Linneaveien 3B, 3770 Kragerø,
e-post: fi rmapost@isfi skebua.no / Mob: 95 22 31 79 (16-18 man-fre).IMIT

p.s. Send meg en mail/SMS og jeg kontakter deg for bestilling.

Jeg betaler mot postoppkrav (kr 69,-) + frakt (posten sine priser).

forskudd bank 2801.12.58907 + frakt (postpriser). 

JA, send meg snarest minimum 3 stk. Angeldon

Navn.............................................................................................

Adresse.........................................................................................

Postnr og sted..............................................................................

Varselbjeller

Søkker m/svirvel

Angeldon

Pakkposer

SEND MEG SETT ANTALL
Kr 75,- stk

TOTALT Enheter

med 14 dagers full returrett. Ingen ekspedisjonsgebyr.

Kr 10,- stk

Kr 25,- stk

Kr 10,- stk

Eks. frakt, Fraktprisen for 3 stk er kr 25,-


