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Under några dagar i maj 2011 var den
franska tävlingsfiskaren Frederic Julian
i Sverige för att spela in en fiskefilm.
Han berättade då passionerat om
finessfisket, och gav sig i kast med att
försöka förklara för oss vad det hela
egentligen handlar om.
Frederic Jullian är en man med en plan,
och jag tittar fascinerat på det
skådespel som utspelar sig
i fransmannens båt. Ena
stunden står han och
kastar ett crankbait med
en spinnutrustning, för
att plötsligt byta hela
utrustningen och
börja fiska dropshot
istället. Man kan säga
att det hela tiden
pågår en process där
Frederic analyserar
situationen, med
konstant fokus på
ekolodets information,
vindriktning, ytaktivitet
och landmärken. Vid
första anblicken kan faktiskt
Frederics fiske se lite slarvigt och
slumpmässigt ut då han byter spön
och beten så ofta, men när han förklarar tankarna
och strategin bakom det hela, så ser jag en tydlig
logik skina igenom.
”Jag försöker alltid att fånga den aktiva fisken först.
Genom att fiska med högljudda crankbaits eller
spinnerbaits vill jag skapa mycket oljud och tumult
i vattnet, helt enkelt för att trigga den aktiva fisken
till hugg. Det är viktigt att fånga den första fisken,

den som är lätt att få, för den ger mig en indikation
om vart fiskarna för tillfället uppehåller sig. Sedan
kan jag specialisera fisket med finess och rikta in
mig även på slö fisk”, berättar han.
Finessfisket är sprunget ur tävlingsfisket, och är
mer en filosofi eller strategi, snarare än en renodlad
sportfiskemetod, som utvecklats för att fånga så
mycket fisk som möjligt. Faktum är att finessfisket
inrymmer många olika sportfiskemetoder, som
tillsammans gör sportfiskaren förberedd
på de flesta situationer under sitt
fiske. Det gäller att hela tiden
kunna anpassa sitt fiske efter
rådande situation. Fiske
med crankbait är något
som Frederic utövar
regelmässigt, och
det ger resultat. Han
vevar ner den lilla
knubbiga vobblern
till botten där den
får plöja fram över
strukturerna där, och
helst gå och picka med
hakskeden i stenarna.
Det dröjer inte länge
innan Frederic ropar till
och står med krökt spö, och
tävlingsfiskare som han är,
drillar han in fisken blixtsnabbt.
Frederic böjer sig ner och lyfter
upp dagens första fisk, en stöddig abborre som
med lätthet spränger kilogränsen. Han skrattar
skrockande och visar stolt upp den praktfulla
fisken.
Förändra ditt fiske med finess.
Även om fisket överlag är trögt så visar Frederic
flera gånger hur effektivt hans crankbait lockar den
aktiva fisken att hugga. Under dagarna landar han

flera fina abborrar runt kilot på sina crankbaits, och
ofta när vi precis förflyttat oss till en ny plats. Det
är helt klart en ruggigt effektiv metod, som lurar
den aktivt jagande fisken till hugg. När det inte
hugger lika frekvent längre så är det dags att byta
metod. Frederic menar nu att den aktiva fisken har
fått chansen, men att det med stor sannolikhet står
mindre aktiv fisk samma område. För att komma
till tals med den inaktiva fisken krävs det att man
förändrar sitt fiske från det livliga, irriterande och
högljudda, till en mer förfinad presentation. Det är
dags att gå ner i betesstorlek och vikt, och att dra
ner på tempot även om betets rörelser behålls.
Klassiskt jiggfiske där betet kastas ut och fiskas
hem hoppandes på botten fungerar ypperligt.
Jiggen kan dock tacklas på många olika sätt, med
varierande former på jigghuvudet, för att påverka
hastighet och rörelser. Valet av lina är dessutom
avgörande i sammanhanget menar Frederic. ”Det
gäller att fiska med så tunn lina som möjligt, aldrig
över 0.11mm, för att kunna behålla god kontakt
även med de lättaste vikterna. En annan viktig
sak att tänka på under blåsiga dagar är att fiska
mot vinden. Kastar man betet med vinden i sidan
kommer linbågen att försvåra kontakten med
det lätta betet. Om du istället kastar betet rakt in
i vinden så kommer linan att ligga i en rak linje
framför dig, och du kommer att få kontakt med
beten som exempelvis bara väger 5 gram”.
Frederic visar mig hur han fiskar mot vinden, då
ännu en abborre som inte kunde motstå frestelsen,
suger upp den lilla jiggen från botten. Efter snabb
drill håller Frederic stolt upp en vacker, högryggad
abborre, som väger omkring 5-6 hekto. Det är
imponerande att se hur han med så lätta vikter
lyckas med den här typen av precisionsfiske, trots
att det blåser mellan 5 och 7 sekundmeter.
En annan metod som Frederic använder sig flitigt
är vertikalfiske. Även vid denna typ av fiske så

Frederic med en stöddig borre
som frestades med en ettrigt
simmande vobbler.

Elmotorn trimmas in...

skalar han successivt ner vikten och storleken
på betena, det gäller att kunna presentera betet
med små rörelser och precision. Nu tittar Frederic
hela tiden på ekolodet och känner sig noggrant
fram på botten med den känsliga utrustningen.
Han använder alltid en haspelutrustning vid sitt
vertikalfiske, och förklarar kort varför han föredrar
denna utrustning, framför de lågprofilrullar som
är så populära, bl.a. i Holland och Sverige. ”När
jag håller handen framför haspelrullen så är hela
utrustningen perfekt balanserad. Med rullens vikt
under handen så jag behöver inte anstränga mig
det minsta för att göra små precisa rörelser med
spöet, som sedan överförs till finessjiggen. Med en

Där sitter en till,
denna på dropshot!

multirulle tycker jag att balansen blir fel då rullens
vikt sitter ovanpå spöet, och då uppstår lätt smärta
i arm och axel efter en hel dags fiske”.
Flest fiskar vinner.
Trots att vi i första hand är på jakt efter abborre,
så möjliggör de olika metoderna som Frederic
använder, givetvis fångster av andra arter. I de två
sjöar vi fiskar i under Frederics besök här, finns
det förutom abborre, också gädda, men även gös.
Som tävlingsfiskare måste Frederic försöka fånga
allt som fångas kan, det är poängen som avgör
tävlingarna och alla fiskar räknas. Genom att
anpassa metoderna för alla typer av fisk och deras

En grann abborre får
fransmannen att smila stort.

grad av aktivitet, maximeras chanserna för fler
fångster.
Frederic berättar att han föredrar flourocarbon
som tafsmaterial, och då aldrig tjockare än 0.22mm
vid abborrfiske. Vid vertikalfiske kan tjockare
dimensioner användas, och för riktat fiske efter
gädda med jigg använder Frederic oftast omkring
0.50mm flourocarbon. ”Det går att landa gäddor
även med tunnare material som 0.20mm men det
kräver att man medvetet förändrar sin drillteknik
för att klara detta. En gädda kämpar oftast inte lika
vildsint i början, det är därför av yttersta vikt att
man drillar in en gädda snabbt, och inte ger den

möjligheten att börja trassla runt om man har en
tunn tafs”. När Frederic tävlar runt om i Europa och
USA så är han laddad till max med utrustning, med
sina tolv uppriggade spön i sin båt är han redo för
alla tänkbara situationer.
Små beten - stora fiskar?
Ja, enligt Frederic så lever många av oss i en
villfarelse att det bara är stora beten som gäller om
man vill fånga stora fiskar. Jag har flera gånger hört
honom berätta om en teori med ett exempel som
är intressant med tanke på just betesstorlek. ”Om
du tänker dig att du precis har ätit en stor måltid,
en flintastek eller liknande, så är du ju mätt och
belåten. Om du blir erbjuden ännu en stor måltid
så är det inte sannolikt att du kommer vilja ha den.
Om någon istället placerar en skål med jordnötter
framför dig, så är sannolikheten stor att du kommer
att ta några”. Likadant är det med fiskar menar
Frederic, det finns oftast plats i magen för en liten
godsak, men inte alltid för en stor måltid. Därför
ökar chanserna att fånga fler, och då även stora
fiskar, med ett lite mindre bete. Teorin är viktigt ur
tävlingsperspektiv då det gäller att rikta in sig på
att fånga många fiskar, men jag ser även en poäng
i resonemanget när det gäller stora fiskar, även om
jag har lite svårt att anamma det i mitt eget fiske i
någon större utsträckning.
En annan aspekt på området betesstorlek leder
rakt tillbaka in på finessfenomenet. Vill man truga
och nöta på slö, inaktiv fisk, så kan man med ett
litet bete som presenteras framför fisken, envist
insistera och locka tills även de slöaste av fiskar till
slut inte kan motstå betet. Dropshot är en metod
som i detta fall kommer till sin fulla rätt, Frederic
berättar varför. ”När vi fiskar runt t.ex. risvasar eller
fallna träd som är platser där fiskar kan gömma sig
och ligga i bakhåll, hittar man ofta fisken genom
att fiska med lite livligare beten som gör mycket
väsen av sig. Efter ett tag när man fångat de

En finessfångad gös föll för
jiggen som presenterades med
endast en jiggskalle på 7 gram...

lättaste och mest aktiva fiskarna, eller om de blivit
skygga, är det många sportfiskare som förflyttar
sig till en ny plats. Det är oftast ett stort misstag.
Inne i risvasen eller bland träden gömmer det sig
sannolikt många, mindre aktiva fiskar, eller fiskar
som blivit misstänksamma mot ett livligt bete. Då
ska man plocka fram sin fingertoppskänsla och
finess. Med dropshot kan man fiska hur länge som
helst på en begränsad yta, om man vet att det står
fisk där, är det helt enkelt bara att vänta ut dem”.

En av mina egna första dropshotabborrar någonsin. Efter det var
jag “hooked for life”...

Lättare vikt ökar chanserna att kroka fisken.
En av anledningarna till att man använder så lätta
vikter vid finessfisket beror på fiskens sätt att
attackera ett byte på. Många arter aspirerar in sina
byten, d.v.s. att fisken skapar ett kraftfullt baksug
som förflyttar bytet in i munnen på den. Om man
använder tunga vikter så förflyttas betet inte lika
lätt genom vattnet, och är fisken extra försiktig så
menar Frederic att det blir svårare att kroka dem.
En lätt vikt och en mjuk jigg slinker lättare in i
fiskens mun, även om den bara gör ett försiktigt
utfall mot betet.
Under en period på eftermiddagen har Frederic
flera kontakter på en större, tyngre jigg, men lyckas
inte kroka fiskarna. Han visar upp betet som han
fiskar med och säger att det är för stort och tungt,
att betet inte aspireras in i fiskens mun när de
hugger så försiktigt. Han byter snabbt bete till en
mer strömlinjeformad och mjukare jigg, med en
betydligt lättare skalle, och det dröjer inte länge
innan det hugger i samma område igen. Den här
gången sitter fisken, en fin gös i tvåkilosklassen,
och Frederic visar hur kroken sitter i utkanten av
läppen på gösen.
Det krävs bara lätta små rörelser med spöet för att
de små lätta jiggarna ska röra sig på ett bra sätt,
och Frederic poängterar en mycket viktig detalj när
man ska lära sig finessfisket. ”Det är av yttersta vikt

att lära sig hur dina beten rör sig i vattnet. Du bör
alltså innan du börjar fiska med betet, noga studera
hur det rör sig när du använder spöet på olika sätt.
På så vis kan du experimentera fram precis den
rörelsen som du vill att ditt bete ska ha”.
Finessfisket är otroligt intressant, och kan öppna
för nya tankesätt hos oss sportfiskare och vårt sätt
att fiska. Man behöver inte ha tolv olika spön och
drivor med beten, det räcker att ta till sig själva
tankesättet, sen kan man använda mycket av den

utrustningen man redan har, till en början. Själv
inspireras jag av tanken att först leta upp den
lättfångade fisken, som då talar om att man fiskar
på rätt plats. Att sedan med taktik, list och finlir
anpassa och ändra sitt fiske, och förhoppningsvis
fånga de där tjuriga fiskarna som är så svåra att
fånga. Med finessfiskets hemligheter i rockärmen
kan nya koder knäckas, och kanske sitter
drömfisken där, allt tack vare dig själv, din listighet
och din anpassningsförmåga. Den som vågor
prova får se...
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Börja med livliga beten - fånga den
lätta fisken först.
Använd så lite vikt som möjligt - fiska
mot vinden när det blåser.
Studera ditt bete - du får ovärderlig
information om dess rörelser.
Förändra bara en parameter - t.ex. behåll
betestyp men byt färg och vice versa.
Testa att rigga ditt bete annorlunda
- oregelbundna rörelser kan vara
nyckeln.

Använd alltid så tunn lina som möjligt aldrig tjockare än 0.11mm vid finessfiske.
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Rigga ditt bete noggrant - blir det lite fel
så gör om, det lönar sig i längden.
Ha tålamod - testa olika metoder och
tjata på fisken, den hugger tids nog.
Använd ekolodet - informationen på
skärmen är en stor pusselbit under fisket.
Tro på det du gör - annars kommer du
inte fiska med rätt fokus och inlevelse.

En tävlingsfiskares vardagsrum...

