S t å s nøre me d PANGvarsling o g va r s e lfla g g
Tekst og foto: Gaute Nuland

Dette er et isﬁske-ståsnøre for den kresne som ikke vil ha en billigvariant som fungerer dårlig.
Ståsnøret har innebygget pangmekanisme som varsler når ﬁsken biter. Du kan sitte godt og varmt
ved bålet og vente på at ﬁsken skal bite. Med en liten turkikkert kan du også holde oppsyn over ståsnører som står lengre unna. Du kan også bruke ståsnøret uten pangmekanismen. Denne artikkelen
gir deg en innføring i bruk og vedlikehold av WBY-ståsnøret på for at du som bruker skal få maksimalt utbytte av dette spennende ﬁske.

INNLEDNING

Denne typen av ståsnøre stammer fra Sverige og kalles
der for Angeldon. Angeldonet brukes først og fremst etter
gjeddeﬁske på isen med ﬁsk som agn. Angeldonet varsler
med et vippearm og eller varselskudd når ﬁsken biter.
Fiske med ståsnøre på isen har også tradisjoner her i
Norge, men brukes da mest på sjøisen, eller etter ørret,
abbor og røye på ferskvannsisen. Med riktige forhold kan
dette være et effektivt ﬁske som gir stor glede. WBYståsnøret som denne artikkelen omhandler, er av beste
kvalitet og vil fungere i mange år ved riktig bruk.

WBY-STÅSNØRET

WBY-ståsnøret består av følgende deler:
- Vippearm med festemekanisme.
- Pangmekanisme.
- Snøretrommel og strammeskrue.
- Ståsnørepinne.
- Stangholder
Se bilder på venstre side for detaljer.

VIPPEARM MED FESTEMEKANISME

Vippearm med festemekanisme består av en stålfjær som
festes til ståsnørepinnen på baksiden av pangmekanismen.
Platen til pangmekanismen har utstanset et festespor til
vippearmen. Fest vippearmen her slik at den treffer
baksiden av slagarmen til
pangmekanismen når armen
spretter opp. Du kan godt
bruke WBY-ståsnøret uten
å spenne opp pangmekanismen, men da fungerer vippearmen bare som et varselﬂagg. Festemekanismen
som sitter på enden av
vippearmen holder snøret.
Når ﬁsken biter glir snøret
av, og armen vipper opp i
loddrett stilling og eventuelt
utløser pangmekanismen.
Festemekanismen og vippearmen fungerer deretter
som et varselﬂagg. For at
vippearmen skal belastes

riktig kan det være nødvendig med en vektbelastning på 6-10 g på snøret.
Vippearmen skal være bøyd ned mot ﬁskehullet når den er festet til snøret. En
liten mutter kan festes til snøret som igjen festes på festemekanismen på enden
av vippearmen, eller du kan lage en løkke som festes til enden av vippearmen.
Det viktige er at snøret lett glir av når disken biter. Du kan også bruke et søkke
direkte festet til snøret hvis agnet er for lett. Vippearmen skal aldri knekkes/
bøyes framover. Skal den bøyes så er det bakover. Vippearmen bør demonteres
ved transport og legges i innfrest spor i ståsnørepinnen.

PANGMEKANISME

Pangmekanismen er spesialutviklet for bruk av 6 mm startpatroner. Mekanismen er trimmet for og fungerer best på Sellier&Bellot ammunisjon. Bruk av
annen type skjer på eget ansvar. Ved lading feller du opp hanen. Fjæren skal
ligge inntil metallet (se bilde). Når hanen står rett opp og fjæren som drar ned
hanen ligger på skrå på utsiden så får du best effekt. Hanen er trimmet for
best mulig effekt. Tomklikking skal aldri
utføres, dette kan ødelegge anlegget for
patronen. Lad med patron før du spenner
slagarmen. En dråpe olje i leddet til slagarmen anbefales.

Brukertips pangmekanisme

Mekanismen lades med 6 mm startpatroner
og skal ikke brukes av personer under 18
år. Husk å behandle en ladd mekanisme
med respekt da utilsiktet avfyring kan
skade hørsel og øyne. Slagstiften er trimmet for best mulig effekt og skal treffe i
kanten av patronen (kanttenning). Når
mekanismen er ladd må den behandles
med varsomhet. Ved avfyring spretter patronen automatisk ut og kruttslam kommer
ut på baksiden av tennkammeret til ståsnørepinnen. Hvis patronen ikke spretter ut,
fjernes denne enkelt med en knivspiss. Pass derfor øynene og bruk beskyttel-

sesbriller og helst hørselvern når mekanismen lades og spennes ned. Fyr heller aldri
av innendørs da dette kan skade hørselen.
Lad gjerne mekanismen hjemme og legg
en liten papplate mellom patronen og
hammeren som sikring. Husk å behandle
en ladd pangmekanisme med respekt.

SNØRETROMMEL OG STRAMMESKRUE

Snøretrommelen inneholder et ﬂettet snøre (10 m) som ikke tvinner seg, og
som har en fortom av monoﬁlament med krok i enden. Mellom snøret og
fortommen er en svirvel. Denne vil hindre tvinn på sena og derved snørebrudd
hvis snøret står ute om natten og storﬁsken går på. En liten, men viktig detalj.
Kroken er en ordinær markkrok beregnet på mark som agn, men du kan gjerne
bytte denne ut med en mindre maggotkrok hvis ønskelig.
Snøretrommelen er festet til ståsnørepinnen med en strammeskrue. Strammeskruen justeres med en stjernetrekker slik at snøretrommelen ikke er låst, men
frigjør sene når ﬁsken biter på. Hvor tregt trommelen skal gå bestemmer du
selv. Det er lurt med en strikk rundt snøretrommelen under transport. En liten
skrue kan også settes i ståsnørepinnen som feste for kroken.

STÅSNØREPINNEN.

Ståsnørepinnen holder alle de andre delene på plass til en enhet. Pinnen skal
stikkes ned i snøen eller is-sørpa. Klapp til rundt kantene så pinnen står stødig.
Lengden på pinnen er standard 40 cm. Lengre pinne kan leveres ved spesialbestilling. Ståsnørepinnen har innfrest spor for feste av vipepinnen under transport. Det er også gjennomgående hull for tennkammeret. Påse at hullet for
tennkammeret er fritt for kruttslam og hindringer før pangmekanismen lades.
Ståsnørepinnen tåler fuktighet og kan beises eller males
etter eget ønske..

STÅSNØRET PÅ ISEN

Lag hull i isen med isbor og bruk løsisen til å støtte
opp ståsnørepinnen slik at den står stødig. Eller borr
to hull hvor det ene bare
går 10-15cm ned i isen
og fyll dette med løsnø.
Agn kroken med mark,
maggot, reker, seilaks
eller annet agn og slipp
ned snøret til ønsket
dybde. Fest så snøret til vippearmens festemekanisme. Bruk et søkke eller en liten mutter hvis
vippearmen står for rett opp og ikke er bøyd ned
mot isen. Beskytt hullet med en papplate o.l.
hvis hullet står i fare for å fryse igjen. Spenn så
til slutt opp og lad pangmekanismen hvis du
ønsker varsling med lyd.
Ved nedtaking av ståsnøret spennes pangmekanismen ned før linen surres opp. Lås snøretrommelen med stramme skruen og
fest kroken i ståsnørepinnen.

FISKEMETODER

Metode 1 ( med leirplass)
Sett opp teltet eller lavoen på isen. Sett så ut ståsnørene i en ring rundt teltet,
og ikke lengre unna enn at du kan høre smellet når pangmekanismen settes
av. Kos deg i teltet med primusen mens du venter på at ﬁsken skal bite. Denne
metoden krever bruk av pangmekanismen.
Metode 2 (med kikkert)
Opprett en leirplass gjerne med et bål på en oversiktsplass. Sett så ut ståsnørene ut over isen og bruk en liten kikkert for å holde oppsyn over ståsnørene.
Denne metoden krever ikke bruk av pangmekansimen.
Metode 3 (på ski)
Lag en ringløype på isen og sett ut ståsnørene langs løypa. Hold varmen ved å
gå på ski i løypa mens du sjekker ståsnørene. Denne metoden krever ikke bruk
av pangmekanismen og passer best når det er langt mellom ståsnørene.
Metode 4 (vanlig isﬁske)
Bruk pilkestikke og ﬁsk med denne til du ﬂytter deg til et nytt hull. Sett så ut
ståsnøret i det hullet du forlater. Fisk deg tilbake samme vei som du startet.

ISMEITE

Du kan bruke ståsnøret sammen med en ismeitestang/pilkestikke. I stedet for
å feste snøret på ståsnøretrommelen til
vippearmen bruker du istedet sena på
stanga.
På denne måten kan du bli varslet både
med ﬂagg og lyd samtidig som du kan
bruke ismeitestanga å kjøre ﬁsken på.
Denne metoden er å anbefale hvis
storﬁsken skal tas gjerne med agnﬁsk
som agn.. Eller at du ﬁsker på sjøisen
og trenger litt kraftigere redskap enn du
vanligvis bruker..

vippepinnen skal legges i sikksakk mellom
disse stiftene for å komme i klem, og derved
holdes fast. For å få løs vippenpinnen igjen
ved montering, pirker du den bare ut med
knivspissen. Lokket til vippepinnen fester
du under pangmekanismen slik som bildet
under viser.

FESTEMEKANISMEN

Festemekanismen på vippepinnen kan brukes
på ﬂere forskjellige måter. Hvilken metode som
er den beste er avhengig av ﬂere forhold. Hvis
været er ruskete vil vippearmen være utsatt og
snøret kan lett gli av pinnen og utløse pangmekanismen selv om det ikke er
ﬁsk på. I dette tilfellet kan det være lurt å feste snøret i klem, hvor det kreves
et markert trekk i snøret for å utløse mekanismen. I andre tilfeller kan det være
lurt å lage en glideløkke som ikke ligger i klem, og som lett glir av vippepinnen. Vær oppmerksom på at løkkeknuten kan være vanskelig å få opp igjen
etterpå. Du kan også lage en enkel løkke som går opp av deg selv når snøret
strammes slik som du ser på det nederste bildet. Hvis du synes at snøret glir
for lett av vippepinnen kan du forsiktig bøye opp tuppen slik at snøret ikke så
lett glir av. Hvis du bruker en mutter for å øke vekten på snøret kan det være
lurt å knyte denne til snøret, og deretter la denne gli fritt på
vippepinnen.

TRANSPORT

For at ståsnøret skal ta liten plass under transport kan det demonteres.
Trekk ut vippearmen fra pangmekanismen og legg vippepinnen inn i sporet på
baksiden av ståsnørepinnen. Her er det stiftet tre messingstifter og

DIVERSE

Sjekk ﬁskekortet om det er begrensninger på hvor mange ståsnører du kan
sette ut. Dette varierer fra sted til sted. Noen steder er det også tillatt å ﬁske
med død agnﬁsk. Dette er den metoden som kan gi de største ﬁskene, men
ståsnøret må da gjerne stå ute natten over. Husk å ha med deg klepp til dette
ﬁsket. Hvis du lar ståsnørene stå ute over natten kan det være lurt å fore/ﬂu for
å lokke til seg ﬁsk. Borr da et ekstra hull ca 1-2 meter ved siden av hullet til
ståsnøret og slipp lokkeforet gjennom dette her. Det kan være lurt å bruke pilkestikka når du kommer for å sjekke ståsnøret. Mye ﬁsk kan da ha samlet seg
i løpet av natten. Husk å dekke til hullet meg granbar eller en papplate og snø
for å hindre at hullet fryser. Oppbevar ståsnørene i en kraftig plastbøtte med
lokk som passer i ryggsekken eller pulken din så har du også noe å oppbevare
ﬁsken i samt å sitte på.
Disse ståsnørene kan bestilles på:
www.isﬁskebua.no

