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- Den 1,5 mm tykke stangspids vibrerede lystigt under det 

blide pres fra det lille dansende blink, mens jeg bød det 

spæde forår velkomment med en lille improviseret 

fløjtestrofe. De små muntre vibrationer forplantede sig 

mærkbart ned gennem den 1,68 cm lange klinge, og 

fortalte mig, at mit blink gik helt rigtigt gennem det let 

grumsede vintervand… 

 
  Scenen er en af områdets mange fine fiskeparker, hvor der – på trods af det gode vejr – ikke var nævneværdigt 

fiskepres denne milde søndag formiddag. Der er lagt op til et par spændende timer hvor nøgleordet er sensitivitet: 

- Sensitivitet i form af let grej – det helt lette grej, som kan servere fin-lir af den mest intense slags... - Mit ultra-

lette 5,6 fod lange ”sugerør” havde igen vundet serveretten over let-spinnestangen, som også var medbragt. – 

Dette er efterhånden den sædvanlige udgang på bagagerummets grejkrig, når der skal vælges put and take-våben. 

 

  Pludseligt forstummer min fløjtende melodiløse hjemmekomposition, 

for den tynde stangspids flexer voldsomt ned mod det korte bundstykke, 

mens de blide vibrationer fra blinket brutalt bliver afløst af kraftige rusk. 

– En serie seriøse rusk, som via den korte vej ned gennem den lille stang, 

hurtigt forplanter sig op gennem min højre arm og helt op i skulderen…  

 

- Og dermed tændes mit jagtinstinkt 

på fuldt blus og per ren refleks ryger 

venstrelabben op og støtter om den 

nedre del på mit handy lille ”siv”, 

og et solidt modtryk bliver indledt. 

Men hjulbremsen fortæller mig at  

       dette er en ørred af kraftfuld karat! – Linen tæsker ud gennem topøjet, men 

       alligevel er der god kontrol over fiskens ret så kreative ”moves”. – Det er 

       nemlig her den korte klinges fordel kommer til sin ret, da den giver lynsnare 

       meldinger om fiskens finurlige trækretninger. – Så hurtigt føler jeg mig på 

       forkant, og kan storsmilende nyde de resterende tre minutters intens fight 

med den kampglade ørred. Kort efter må min brave modstander give fortabt, og afslører sig som velproportioneret 

fuldfinnet regnbueørred på den sjove side af fire kilo. – En rigtig god fisk som virkeligt fik understreget fordelene 

og glæderne ved at benytte det ultra-lette grej: Det er fin-lir af bedste finesse-skuffe, og kodeordet er sensitivitet! 

- Scene 2: Ugen efter står jeg ved en helt anden type sø. Rå og forblæst langt ude mod vest. – Trods den stride og 

vedvarende vind står jeg og hygger mig med den svage summen i U.L.’eren. I dag bliver der nemlig satset på en 

roterende lille solskinsgul spinner. Allerede efter en halv snes kast føler jeg tydeligt en lille uregelmæssighed i 

spinnerens bevægelser, og et fast modhug udløser et flot spring fra en kåd regnbueørred på godt halvmeteren. Et 

rigtigt sniger-hug som dog nemt blev registreret op gennem den lille følsomme stang. Fisken er dog ikke sådan 

lige at tæmme, hvilket den lige vil understrege ved hjælp af flere overbevisende udløb. – Efterhånden bliver det 

fartstribe-beklædte ”bæst” dog tappet for kræfter, og kan kanes ind på den flade brink. – God start på turen. 

 

    DEFINITIONEN PÅ U.L.-GREJ: 
 
♦ - Fiskeri med småt, handy og meget let udrustning: 

 
♦ Stænger på under 7 fod (2 meter) med kort bunddel 

♦ Maksimal kastevægt på 0-7 gram betragtes som U.L. 

♦ Stangen skal desuden være ganske blød og fleksibel 

♦ Hjulene er små - str. 500 eller 1000 – men driftsikre 

♦ Endeagnene er helt små spinnere, blink og wobblere 

♦ Linen er tynd – fra ca. 0,06 til 0,12mm – men stærk! 

(læses som rettesnor, da fast definition ej forefindes) 
 

”- Et hurtigt blik på 

deres grove 10-11 
fods stænger, for-
øger bare glæden 
over min lille lette 

U.L.-stang, og den 
enorme fordel som 
ligger i sensitivitet”    



 

10 FORDELE MED U.L.-GEARET: 

 

♦  Fornemmelsen for hug  

- er i top, - det giver flere fisk!! 

♦  Følingen med endeagnen  

- med U.L. føler du alle “vibes” 

♦  Den øgede udholdenhed  

- med U.L. kan du fiske solen sort 

♦  Fight-oplevelsen  

- med store fisk er forrygende 

♦  Intensiteten under fighten  

- også mindre fisk mærkes nemt! 

♦  Præcisionen i kastene  

- kvikt & præcist – også éenhånds 

♦  Pladskravet / ”Bagkast”  

- U.L.’eren kan nemt komme til! 

♦  Minimalistisk oppakning  

- gør dig top-mobil ved søerne 

♦  Udlån til ungerne  

- de håndterer nemt mini-grejet 

♦  Ultimativ ”Handiness”  

– U.L. er bare dejligt at gå med!! 

 

- God fornøjelse med U.L.-gearet: 

Prøv det, - og få fornemmelsen af  

føling, intensitet, fin-lir og finesse. 

 

  Denne dag er der flere medfiskere ved søen, som dog samstemmende melder at fiskene – trods en del kontakter  

– ikke vil hugge ”ordentligt”… Et hurtigt blik på deres grove 10-11 fods stænger, forøger bare glæden over min 

lille lette U.L.-stang, og den enorme fordel som ligger i sensitiviteten. – En følsomhed der maksimerer muligheden 

for at kroge ”små-gumlende” ørreder ganske betragteligt. – Og en lille times tid senere bliver det understreget, da 

spinneren igen opfører sig uregelmæssigt… - Denne gang er det en tre-kilos fisk, som forsøger at luske sig til en 

godbid. Krogen bliver igen sat, men denne gang er det en noget gumpetung model, idet den vælger rulle-strategien 

på bekostning af de hektiske udløb. – Men med min lille 5,6 fod lange klinge kan jeg nemt følge med regnbuen i 

dens korte zig-zaggeri og tunge rullen rundt, og snart lukker netmaskerne sig om ”Rulle-Maries” godt 60 cm…   

 

 
   

  De seneste to år er mit put and take-fiskeri forgået med U.L.-stangen, - ikke kun fordi det giver mere intense 

fights, – men også fordi det giver flere krogede fisk. Simpelthen fordi følingen med grejet er optimal, hvilket 

U.L.-gearet fik bevist på den seneste tur, som gik til en sø med nyudsatte kilosfisk. Her blev 11 markeringer 

konverteret til 10 ørreder på land! - Via U.L.-grejet har jeg virkeligt genfundet glæden ved put & take-fiskeri. 

 

 

GEARET: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit eget put and take-gear består af denne lille U.L.-kollektion:  

 

♦  Stænger: 
Fenwick Silver Wing HMG-CV 

5,6 fod / 1,68 mtr (kortere end både Lars Løkke og Messi!) 

Fenwick Wild Wings 

5,6 fod / 1,68 mtr, 3 delt, tykkelsen på spidsen er 1,5 mm… 

 

♦  Hjul: 

ABU Orra SX10, Shimano Solstace 1000 og Stradic 1000.  

 

♦  Liner: 

Nanofil White 0,11, Fireline Smoke 0,12 og Exceed 0,10.  

 

Der er ved at være at ret stort U.L.-udvalg hos de mange 

kompetente grejforhandlere, så tag ind forbi og få hjælp  

til at sammensætte et godt U.L.-sæt. Jeg vil dog lige gøre 

opmærksom på at de helt små hjul i str. 500 kan være  

svære at betjene, - jeg ejer et Mitchell Avocet Gold 500,  

men det er bare for småt for mig. – Men prøv dig frem. 

 



ENDE-AGNENE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De fleste af de gængse kunstagn der benyttes ved søerne, kan nemt findes i nedskalerede udgaver på 7 gram og 

nedefter, ligesom man som Bombarda-fisker eventuelt kan prøve Lawsons glasudgaver i de letteste vægtklasser.  

 

På billedet til venstre ses de agn jeg oftest benytter i mine ørredsøer:  

Stripper Cola og Original 7 gr, Möresilda 6 gr, Vibrax Glow str.2, Stripper UL 4 gr, Mini-”taz” og Vibrax Bullet 

str.1. - Til højre ses endnu en hvid/gul Stripper i 7 gram. - Som I kan se er jeg ret vild med gule og hvide farver… 

 

 

 

PRØV NU BARE!: 
 

- Find motivationen til at ”go ultra light”, forny dit put 

and take-fiskeri og oplev U.L.-glæden via flere fisk på 

land og langt mere intense fights efter devisen: 

  

  ”Ultra Light Spinning – F e e l   y o u r   F i s h !!” 

 

Når du nu forhåbentligt får investeret i et godt U.L.-sæt,  

så lær dit nye grej at kende; – få finjusteret din bremse, 

og få erfaring med hvordan du bruger den under fighten.  

Lad være med at underdimensionere din line, – brug kun 

fletliner - som er tynde nok til at give dig lange kast med  

de små lette agn, og som kan holde til de største fisk... 

 

- Og skulle du være skeptisk om muligheden for at tumle 

de allerstørste ørreder i din put and take-sø, så tvivl ikke;  

- for selv om UL-gearet er småt, kan det sagtens håndtere 

de helt tunge. Senest bevist af Brian, administrator på FB- 

gruppen Multifisker, med en grov regnbue på over 7 kilo. 

 

Jeg ønsker god fornøjelse med U.L.-fiskeriet i ørredsøen. 

 

 

- Du kan eventuelt læse mere om Ultra Light Spinnefiskeri på den nye blog om emnet. - Se www.ULFISK.com. 

 
 

(Beretninger, fotos og fisk i artiklen er fra de dejlige, - og givtige - Midt- og Vestjyske søer: Tusaagaard, Kærshovedgaard, Sivbæk, Loch Nees og Ox River) 

http://www.ulfisk.com/

