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TA’ MED

ud og fisk

Mads Schilder Hussing har lavet Tv for lystfiskere i mere
end 10 år på dk4, hvor det er blevet til ca. 100 programmer. Har egen hjemmeside til programmerne der hedder
www.fiskemagasinet.dk
Bosat i Hillerød, og flytter snart ned i nærheden af Teglgårdssøen. Fisker stort set det hele, men har det bedst
under parasollen med et par karpestænger liggende i
stangholderen hvor hugget kan komme hvert øjeblik.

Cult Spinning 11´ 20-50 gr.
Det her er stangen hvis du vil fiske gedder og sandart med
eksempelvis wobbler. Du kan dog også godt kaste naturlig
agn med den, og derfor er den en rigtig god allround stang
inden for det tunge spinnefiskeri. Den er monteret med etbenede øjer af Fuji-typen. Til kysten vil den være fremragende
til at kaste langt med, og til at kaste med lidt tungere vægt,
eksempelvis hvis du fisker med bundsnøre, bobleflåd eller
bombarda. Hvis du fisker ved kysten, er denne stang idéel
til fiskeri, hvor du gerne vil kaste langt. Den er beregnet til
monofilline og ikke fletline. Prisen er kun 299 kr. og burde
koste meget mere.

Cult Carp 12´ 2 1/2 - 2 3/4 lbs.
Det her er en stang jeg vil bedømme at skulle koste ca. 2000
-3000 kr. Det er en rigtig fed stang, og den kan også bruges
hvis du vil fiske gedder, og vil kaste med naturlig agn.
Den har en perfekt kasteevne til danske forhold, og de fleste
udenlandske vande vil den klare med bravour!
Den koster 799 kr. for et stk., og 2.000 kr. for 3 stk.

Ambassadeur Fiskemagasinet

Cult allround match - 14 fods ultralet matchstang

Jeg er faldet over en rigtig fed serie stænger,
hvor du virkelig får noget for pengene. Det er
også en butik der selv handler i Østen, og derved springer mange mellemled over. Flere af
stængerne ligner virkelig nogen du sagtens vil
kunne betale 3000 kr. for, hvis der stod et andet
mærke på. Mærket er ”Cult”, og der bliver både
lavet stænger til spinne-, karpe-, mede-, og geddefiskeren. Du kan læse lidt mere om et par af
stængerne her.
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GULP!

Jeg tænkte, sådan siger de allesammen, og de vil jo gerne
sælge produktet. Jeg havde det med til Norge hvor jeg prøvede det på havet. Jeg må sige at de ligner den ægte vare fuldstændig, og de lugter akkurat lige så frygteligt, måske endda
endnu værre...! Vi var to der fiskede, og vi prøvede begge to
med en Gulp på den ene krog og en sandorm på den anden
krog. I vores lille og ikke særligt videnskabelige test, viste
det sig faktisk at vi fangede en lille smule mere på Gulp end
på normal sandorm. Vi fangede 6-8 forskellige arter inden for
halvanden time, og det virkede som om der ikke var noget
der hindrede at fiskene blev ved med at bide på. Mange gange
kunne du genbruge den Gulp der sad på, og det er jo bestemt
ikke tilfældet med almindelige sandorm. Du kan også tage de
ubrugte Gulp med hjem i køleskabet, og gemme dem i rigtig
lang tid, hvor almindelige sandorme jo ikke har den holdbarhed. Alt i alt havde producenten ret, og jeg var temmelig
imponeret over virkningen. Det kan klart anbefales at anskaffe sig nogle Gulp hvis man fisker fra kysten en gang imellem,
for så har man altid agn ved hånden når man har lyst til at
tage ud. Nærmeste forhandler kan fås ved at ringe til PureFishing der har dette telefonnummer 86 44 78 99. Du kan se
mere på www.purefishing.dk

Jeg fik følgende mail fra producenten: ”Jeg sender dig nogle prøver, så du har lidt at smide i
vandet, de kan dog ikke anbefales hvis du ikke
kan lide at rense fisk!”

Har du spørgsmål om lystfiskeri, så skriv til:
camping@fiskemagasinet.dk, så kan du få svar i næste
udgave af Campingferie-bladet.

Cult-stænger

G R E J B Ø R S E N

Denne stang burde koste i nærheden af et par tusinde kroner.
Der er 14 SiC øjer med sorte beviklinger, screw down hjulholder
og korkhåndtag. Stangen er bygget på den fineste matgrønne
radial kulfiberklinge. Egenvægten er kun ca. 200 gram I alt.
Det er stangen til det lette medefiskeri efter skaller og karusser. Den koster 799 kr. for et stk. og 2.000 kr. for 3 stk.
Der vil være gennemgang af flere af Cult-stængerne i næste
nummer af Campingferie, når de er blevet testet. Alle disse
stænger kan købes på www.Grejsiden.dk eller ved at ringe
til: 40 71 59 59 mellem 9.00 - 22.00 alle dage.

Jeg er i høj grad en stor fan af Ambassadeurhjulene. De dækker alt mit lidt tungere fiskeri, fra geddefiskeri, til laksefiskeri
og trolling til alt havfiskeri. Ambassadeurhjulene kan godt
slides op, men du skal virkelig gøre dig umage i rigtig mange
år. Jeg har prøvet rigtig mange modeller, lige fra små til let
kastefiskeri til de store 9. og 10.000-modeller. Du finder
faktisk altid et der passer til dit behov, hvad enten du fisker
gedder, kaster på kysten, troller eller fisker på havet.
Ambassadeur findes i både de traditionsrige klassiske modeller, eller i unikke og helt revolutionerende moderne Hightech
designs. Fælles for alle Ambassadeurhjul er dog, at de hver
især altid indeholder de mest optimale konstruktioner baseret
på bedste basismaterialer og kvaliteter.
”Hvorfor skal man vælge multihjul?” bliver jeg tit spurgt. Det
er langt mere slidstærk, har en bedre bremse, og når man
lærer at kaste med det, så kan man kaste meget længere end
med fastspolehjul. Det kan tage lidt tid at lære, men det
gjorde det jo også da vi
skulle lære at kaste
med et fastspolehjul
eller med et fluehjul.
Så det er bare om
at komme igang!
Alle ABUs produkter,
heriblandt Ambassadeurhjulene bliver
forhandlet af PureFishing
der har dette telefonnummer 86 44 78 99.
Du kan se mere
på www.purefishing.dk

søger

Fiskemagasinet søger folk der har lyst til at optage sig
selv og kammeraterne når de alligevel er på fisketur.
Det vi søger er folk der er passionerede lystfiskere, og
det er ligegyldigt hvilken form for fiskeri hvad enten det
er i Danmark eller i udlandet. Har du et videokamera og
er du vant til at bruge det, så skriv en ansøgning til
mads@fiskemagasinet.dk, eller til
Fiskemagasinet
Hillerødholmsallé 25, 2.th. 3400 Hillerød
Att.: Mads Hussing
Hvis du har noget video du tidligere har lavet, så er du
naturligvis meget velkommen til at sende det med. Vi er
meget interesseret i at høre fra folk i hele landet! Vi skal
nok redigere tingene sammen, det er det sværeste af det
hele, og det behøver du ikke at bruge tid på. Du skal
bare sørge for at komme ud og fiske og optage og sende
det til os.
Arbejdet bærer naturligvis lønnen i sig selv :-)
Vi vil på et tidspunkt afholde et lille kursus for de interesserede, hvor undertegnede og andre erfarne folk kan
lære fra sig, med hensyn til kamera- og lydteknikker.
Løsning fra side 79:
Ejer Baunehøj er 170,95 meter over havets overflade.
Lammefjorden ligger 7,5 meter under havoverfladen.
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