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Å holde orden i ﬁskeveska gir på sikt mere ﬁsk. Ved isﬁske blir dette enda viktigere. Å skifte sene og knyte knuter med frosne ﬁngre
er ingen enkel oppgave. Ved å forberede seg litt på dette med enkle midler unngår du problemene som kan få selv den mest tålmodige
ﬁsker til å miste besinnelsen. Her kommer noen tips på hvordan du kan forberede deg.
INNLEDNING
Det beste er å forberede seg på forhånd.
Hjemme, på hytta eller i teltet vil nesten
alltid være det beste sted sted å
forberede seg på dagens ﬁske. Lag
deg gjerne en sjekkliste som du
legger i ﬁskeveska så glemmer du
ikke noe. Sjekk også værmeldingen
hvis du kan. Dette kan spare deg for
mange ergrelser og avbrudd i ﬁsket.
FOKUSER PÅ DETAJLENE
Alle vet isﬁske kan være kaldt. Unngå derfor å knyte
knuter, lage fortommer eller bytte sene når du er på isen.
Lag deg små snørevinder av kork eller trebiter hvor du
oppbevarer ferdige fortommer som
raskt kan byttes. Du kan også kjøpe
små snørevinder til dette formålet.
Kork til vinﬂasker har vist deg å fungere godt. Kork ﬁnner du i mange forretninger. Sett en knappenål i korken
og bruk en liten strikk som du fester
til snøret. I enden av snøret fester du
en svirvel med hurtigkobling, eller så lager du en løkke.
Lag da også en løkke på sena til pilkestikka. Da kan
du enkelt bytte fortom på samme måte som ﬂueﬁskere

BYTTE SENE
Ha ﬂere spoler med forskjellig
senetykkelser klare hvis mulig. Lag
merking hvor senetykkelsen er lett

Små men viktige detaljer

gjør. Anbefales når du ﬁsker med mormyshka.
Korkene kan også males i forskjellige farger, for
å angi forskjellig utstyr. Et slikt system lager du
enkelt på en ettermiddag. Lag gjerne ferdige fortommer med opphengere.

å se. Flere pilkestikker har denne
muligheten, og haspelsneller av litt
kvalitet kan også tilby ﬂere spoler. Da
blir det enkelt å bytte sene når du ser
storﬁsken dukke opp under kikkﬁske
eller når du forventer storﬁsk.

Ferdige vinder med lysblink og søkke

