Ballongfiske
Tekst og foto: Gaute Nuland

Fiske med ståsnøre har lange
tradisjoner i Norge. Mange typer har vært prøvet ut. Å bruke
en ballong er en av de bedre
løsningene for et bevegelig agn.

OPPSETT
Du trenger en kvist på ca 1,50cm.
Desto mykere kvisten er desto bedre. Fest så pilkestikka eller stanga til kvisten slik at snøret fritt
kan løpe ut når ﬁsken biter.
Fest så en ballong i enden av
kvisten. En klype kan være
nyttig her. Fest så en kork på
sena som går ned i pilkehullet. Korken kan være en vinkort
som du maler rød og lager et snitt i.
VIRKEMÅTE
Det skal ikke mye vind til for at ballongen
starter med å rive å slite i kvisten. Dette igjen
vil medføre at snøret beveger på seg og skaper liv
i agnet. Du kan regulere bevegelsene ved å justere
luftmengden i ballongen. Mye vind - liten ballong
osv.
For å få strekk på snøret trenger du også et lite søkke,
men dette må ikke være for stort da det hindrer bevegelsen
til agnet. Et lite splittsøkke har vist seg å fungere bra ned til
7-8m. Hvis ﬁsken biter vil du lett se dette på bevegelsene til

Bevegelig agn ﬁsker bedre enn stillestående.
Med enkle hjelpemidler kan du lage et effektivt ståsnøre som garantert vil gi deg ﬁsk.
Denne løsningen er meget bra til røyeﬁske.
kvisten, men det beste er å bruke korken som et referansepunkt. Har
korken ﬂyttet på seg er det ﬁsk i nærheten.
Hvor lett snøret skal løpe ut velger du ved å sette brems på pilkestikka eller snella. Er det mye vind
vil kvisten rive i snøret og strammingen må da settes hardere.
TIPS OG RÅD
Kjøp kraftige ballonger som du kan
bruke ﬂere ganger. Ikke lag knute
men bruk en klype (Twixit®) for
å holde luften inne i ballongen.
Da kan du også justere luften hvis
dette skulle bli nødvendig. Bruk
kraftige farger som er lett å se. De
billige ballongene har en tendens
til å sprekke etter en tid, kjøp kvalitet. Ikke kast fra deg ballonene på
isen!
Du kan bruke ﬂere typer agn, men
kroken sammen med søkke må
ikke bli for tung. Bruker du reker,
seilaks, rogn eller maggot anbefales en liten treblekrok som fester
agnet godt.

Uformingen på kvisten
holder stikka på plass
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