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For at presentasjonen, 
nøyaktigheten og effek-

tiviteten av isfisket skal bli 
best mulig er det viktig at 
man sitter ved isfiske. 
Konsentrasjonen blir bedre, 
og ved å støtte pilkestikka 
på benet får man også 
større kontroll. I tillegg er 
det greit å hvile bena.
Du har flere muligheter.

Stolsekken
Stolsekken er det vanligste valget for 
mange. En stolsekk gjør det mulig 
å frakte med seg nødvendig utstyr sam-
tidig som du har med deg en stol. En 
god stolsekk bør ha rommelige side-
lommer, helst vantett bunn og sekken 
bør kunne lukkes selv om du bruker 
stolen. Selve stolen bør være solid og 
viktigst av alt ha riktig høyde.
Mange kjøper for liten sekk og får 
derved for lav sittestilling. Stolsekken 
er ikke lagd for tunge bører, men litt 
mat og klær, samt fi skeutstyr bør den 
kunne romme uten at det blir ubehage-
lig å bære. Har stolsekken også 
festepunkt for isboret er dette en 
fordel. Stolsekken er rimelig og det er 
mange størrelser og varianter å velge i.

Liggeunderlag
Et liggeunderlag av skumplast med 
minst 15mm duger til det meste. 
Tykkelsen vil isolere så godt at du 
kan sitte ned på isen uten at kulden 
slår igjennom. Hvis du vil ligge ned å 
kikkfi ske er det bare å rulle ut ligge-
underlaget. Et liggeunderlag er også 
fi nt å stå på når det er kalt. Du vil da 
ikke så lett begynne å fryse på benene. 
Liggeunderlaget av celleplast passer 
også godt ved siden av bålet og tåler 
både bålglør og spisse kvister. Blir 
underlaget møkkete er det bare å vaske 
det med litt vann. Kjøp kvalitet det 
lønner seg.

Stol 
Av rene sittestoler fi nnes de mange 
typer. Dessverre er det slik at mange av 
stolene gir gal sittestilling for isfi ske. 
Dette fordi stolene er mere 
beregnet på hvile en isfi ske. Den 
3-bente stolen/krakken som også  er 
sammenleggbar kan være et godt valg 
for isfi ske. Pass på at stolen er høy nok 
og er solid nok til å tåle din vekt. 
Kjøper du en stol som du synes er 
for høy er det bare å kappe benene til 
ønsket lengde. Det fi nnes også trekk 
(truge) som kan settes på nederst på 
stolen. Dette gjør at stolen kan brukes 
på snø og den synker da ikke så lett 
igjennom. Stolen kan lett bæres med 
i en vanlig ryggsekk og koster ikke 
mange kronene

Pilkedunk
For noen år siden var det vanlig å lage 
sin egen pilkedunk. En plastdunk på 
ca 25 liter kappet man toppen av og 
satte så på et lokk som fungerte som 
sete. Isfi skedunken hadde plass til 
fi skeutstyret - og ikke minst fi sk. fi skeutstyret - og ikke minst fi sk. fi skeutstyret
Søker du litt på Internett er det lett å 
fi nne tegninger.

I dag får man kjøpt ferdige pilke-
dunker som i tillegg til å sitte på også 
har plass til utstyret ditt. Utvendig er 
det et trekk med lommer og 
bæresystem. Innvendig fi nner man en 
plastdunk med et trelokk på toppen. 
Gjennom et lite hull i lokket kan man 
slippe fi sken. Plastdunken er lett å 
gjøre ren hjemme. Pilkedunken er 
stødig å sitte på, samtidig som den er 
lett å frakte med seg. Med en pilke-
dunk får du hvile når du sitter 
samtidig som sittestillingen letter 
fi sket. Pilkedunken brukes mye av 
konkuransefi skere.
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