
Pulk på isen
Noe av det viktigste ved isfi ske er å ha rik-
tig utrustning. Pulk, fi skedunk og isfi sketelt 
er viktige elementer. I denne artikkelen 
beskrives våre valg, og du får kanskje ideer 
til egne løsninger. Disse tre elementene bør 
etter vår mening vurderes samlet slik at de 
passer sammen og danner en helhet. 

PULKEN
En pulk  gir deg mulighet til å holde utstyret ditt organisert og 
beskyttet. Det er lettere å dra urstyret etter seg på isen i stedet 
for å bære det på ryggen. Når du forfl ytter deg fra hull til hull 
er det bare å trekke med seg alt i en pakke. 

Lager du en pakkliste vet du også at alt er kommet med forut-

satt at du sjekker listen før du drar. Det skal mye til å glemme 
pulken og har du med den vet du at alt utstyrert også er med.
I vår pulk er utstyret pakket i moduler som lett kan fl yttes 
mellom ryggsekk og pulk hvis behov. Pulken danner en 
komplett fi skeplattform.

Det et også plass til mer utstyr hvis du planlegger en overnat-
ting ute i forbindelse med fi sketuren. Denne pulken modell 
“Veteran” (ca 144cm) fra Fjellpulken® har utført 
jobben i mange år.

Nå fi nnes det mange billige modeller på markedet som også 
fi nt kan brukes. På markedet for brukte pulker kan du også 
gjøre et kupp. Finn den pulken som passer deg.

Finn din pulk
Vi har alle forskjellige ønsker for hva som skal være med og 
noen liker også å rigge pulken med stangholdere som en 
mobil fi skeplatform. Ja, noen pulker kan også settes på 
høykant og fungere som en levegg når du pilker. Valget er 
ditt, men det viktige her er at du går igjennom dine behov og 
lager et system som fungerer for deg. 

For oss fungerer pulken som en fi skeplattform, et mobilt lite 
kjøkken og som et utstyrslager.

Her er pakklisten til denne pulken:
• Pilkedunk blå, til fi skeutstyr, agn og stikker
• Isfi skestenger
• Pilkedunk orange, til mat, drikke, liten primus. mobil osv.
• Treplate til koking av mat og sløying av fi sk.
• Spade

• Isbor
• Øks, sag og kniv (i pose)
• Liggeunderlag festet til draget (kikkfi ske)
• Isfi sketelt
• Ståsnører
• Isbile
• Votter
• Poser, til fi sk og søppel.

Dette er standardutrustningen. Det er plass til mere utstyr ved 
behov, men praksis har vist at dette utstyret må være med.
Utstyrlisten ligger i den blå dunken limt fast under lokket.
Lett å sjekke innholdet i pulken på denne måten. La alt 
utstytet få sin faste plass.
Pilkedunkene legges ned under transport og ligger mot 
hverandre slik at innholdet ikke kommer ut.

Innholdet i pilkedunken (blå) er stort sett fast gjennom vin-
teren. Her ligger ferdige fortommer og forskjellig fi skeutstyr 
sammen med hodelykt og børste for å holde deg fri for snø 
og is. Gode snøbriller og solbriller har vist seg å være nyttig 
mange ganger.

Det et også plass til mer utstyr hvis du planlegger en overnat-
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Innholdet i pilkedunk (orange) varierer etter årstiden og 
lengden på fi sketuren. Ta gjerne med deg på isen noen 
godbiter med raske karbohydrater. Dette øker både konsen-
trasjonen og trivselen. Favoritten er winerbrød, sjokolade og 
banan.  Dette krever ingen tilberedningstid. 

Termos og matpakke eller termos med pølser er ditt valg.
I påsken er det fast rutine å grille røkte middagspølser på 
bålet sammen med potetmos og brødskiver.
Denne matdunken kan også brukes som et lite arbeidsbord. 
Maten lages på treplata som ligger i pulken og primusen 

settes da på spaden slik du ser på bildet tidligere i artikelen. 
Alt dette får fi nt plass inne i isfi sketeltet hvis du ønsker å lage 
mat beskyttet for vær og vind.

Fiskedunken
I pulken settes to dunker. En (blå) til fi skeutstyr, og en 
(orange) til mat, primus og diverse småutstyr. Dette er helt 
enkle  hjemmelagde dunker av 25 liters bensinkanner som i 
tillegg til å passe i pulken også passer i ryggsekken . En slik 
dunk lager du lett selv. Disse dunkene blir svært solide og 
vil holde i mange år. De tåler også godt å sittes på. Når man 
kommer fram til fi skeplassen settes bare dunkene på høykant, 
slik at de kan sittes på uten at de tas ut av pulken. lokket på 
toppen gir enkel tilgang til utstyr. Denne 25 liters dunken 
passer også perfekt ned i en 60 liter sekk og kan derfor enkelt 
fraktes med, hvis du ikke vil bruke pulk. Fremme ved fi ske-
plassen henger man da sekken på en grein og tar ut dunken 
som nå fungerer som en fi skedunk.

ISFISKETELTET
Et lite isfi sketelt som passer i pulken hører også med. Et telt 
har som funksjon å beskytte deg mot elemententene og har 
du først opplevd å sitte i et varmt telt når det er dårlig vær, vil 
du ikke være dette foruten siden. Teltet er av en slik størrelse 
at pulken kan settes rett inn i teltet uten at du behøver å laste 
om. Dette sparer verdifull tid ved forfl yttning. Du kan selvføl-
gelig bruke et gammelt fjelltelt til dette, men vår erfaring er at 
disse passer best til å overnatte i og er heller ikke like enkle å 
fl ytte.


