På vej hjem fra klubmesterskab i Småbådsklubben

I weekenden i pinsen afholdt SSK = Småbådsklubben et arrangement med udgangshavn fra Rødvig. Det var
en 24 timers konkurrence fra kl. 12 lørdag til kl. 12 søndag. Man skulle bare fange den største laks eller
havørred…… der kunne indvejes 2 laks og 2 havørreder for hver deltager.

Trollingbådene fisker generelt med flere fiskestænger og når jeg er alene i båden kan jeg styre 8 – 10
stænger alt efter forholdene. Ja……så burde fiskene jo bare hoppe op i båden….meeeen sådan er det ikke

Typisk kan man sætte 4 på downriggerne, 2 med dipsy-diver, 2 med sideplaner og 1 eller 2 som ”tyven” ”ca.
30 – 40 meter efter båden. Jeg har vedhæftet et link længere nede med regler og trollingmetoder.
Diverse vægtbelastninger:

Dipsy-diver:

Sideplaner:

Planerboard:

Med planerboards kan man fiske med endnu flere stænger, da planerboardet trækker en line ud, hvor man
med klemmer kan hægte eks. 4 liner på i hver side og så kan man fighte fisken uden at der hænger en
dipsy-diver eller en sideplaner på linen.

Lørdag satsede jeg på at fange en laks ca. 12 sømil ude i Østersøen, hvor jeg sammen med nogle andre
sejlede ud til 30 meter kurven. Det gav desværre ikke noget og sejlede derfor ind til Rødvig, hvor resten af
aftenen blev til hygge med mad med lidt øl og vin. Det var super hyggeligt med levende musik på havnen og
deling af sjove oplevelser i løbet af aftenen.
Søndag morgen stod jeg tidligt op og trollede fra Rødvig rundt om Stevns, hvor jeg kun fik hornfisk og nogle
enkelte småtorsk og derfor sluttede konkurrencen for mig. Efter aftale kunne man give besked om, at man
ikke mødte til indvejningen, hvis man ville sejle hjem i løbet af dagen. Det valgte jeg.

På vej hjem trollede jeg langs med kysten og ved Køge Sønakke tog jeg downriggerne op fiskede med 5
stænger ind over 6 – 8 m vand. Det vil sige, at blinkene bliver trukket ned af nogle forskellige mindre vægte
som fås i mange variationer som nævnt længere oppe. Man sætter blinket på en 0,35 mm line ca. 1 meter
bag vægtbelastningen og så kan man fiske den 15 – 30 meter bag efter båden. Dipsy-diver og sideplaner
kan trække blinkene ud til siderne og tyven fisker man bare direkte bag båden i lidt længere afstand end de
andre blink.

Det er nemt at fiske på denne måde på Viktor, hvilket jeg gerne vil anbefale og så kommer man ikke i
konflikt med områder med garn og bundgarn, hvilket man hurtigt kan når man bruger downriggerne.

Det skal bemærkes, at der er regler for anvendelse af sideplanere og lignende inden for områder markeret
på søkortet med ”bundgarnsfiskeområde”. Jeg har vedhæftet nogle links, hvor man kan læse lidt mere om
reglerne.
www.smaabaadsklub.dk/love_regler/trolling.asp
http://m.fisketegn.dk/trollingfiskeri.aspx?ID=45630

Nå………… men ved Køge Sønakke fik jeg endelig et hug, hvor der blev trukket line af hjulet og mens jeg
fightede den ind fik jeg et hug på en stang i den anden side af båden, hvor der også blev trukket line af
hjulet. Jeg fik den første ind i båden, og da jeg begyndte fighten gik der kun kort tid inden linen pludseligt
blev slap, og fisken slap væk ….. øv, men fedt, at jeg fik den første som var en fin havørred på 1,2 kg og 48
cm lang.

Jeg vendte båden og trollede hen over sammen område og fik bid igen, hvor det denne gang var en rigtig
fin havørred på 1,6 kg og 54 cm lang.

Så blev denne dag og hele turen reddet med et par fine havørreder og jeg satte kursen hjem mod Mosede
Havn.

Bedste fiskehilsner
Allan Scheller

