Isfiske er ikke dyrt!
Tekst og foto: Gaute Nuland
Isfiske er en givende
hobby. Varme klær,
stolsekk, pilkestikke og
noe å lage hull i isen
med er det du trenger i
første omgang.
Resten av utstyret kan
du kjøpe når du har fått
smaken på isfiske.
Sikkerhet

Isen kan være farlig, ja den kan
være en dødsfelle hvis du ikke er
forsiktig. Beveg deg derfor ikke ut
på isen før du er sikker på at den
holder deg. Det er lurt å være ﬂere
sammen. Av sikkerhetsutstyret
nevnes ispigger, ﬂytevest, kasteline,
ﬂøyte, og ikke å forglemme sunn
fornuft. Gjør deg kjent med isen
der du pilker og forhør deg med
kjentfolk.
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Utstyr

En pinne med en 5-6 meter snøre,
søkke og en krok som kan agnes er
i ytterste konsekvens det du trenger
som ﬁskeutstyr.
På vann hvor det ﬁnnes isﬁskere
fra før er det ikke vanskelig å ﬁnne
ledige hull, men de ﬂeste starter vel

sin isﬁskekarriere med å kjøpe et
isbor og en stikke. Kjøp et kvalitetsbor, det vil lønne seg i lengden.
Et slikt bor er heller ikke vanskelig
å selge. Produsenter i Skandinavia
lager alle kvalitetsbor du trygt kan
kjøpe. Et bor med en diameter på
rundt 125mm vil være en god start.

Pilkestikker ﬁnnes i alle varianter.
Kjøp en stikke som passer den arten
du skal ﬁske etter. I mange tilfeller
kan du bruke den snellen du har til
sommerﬁske på pilkestikken. I alle
tilfeller er ikke en pilkestikke dyr
og for et par hundrelapper har du
både stikke, snelle og snøre.
Pimpler, balansepilker, blink og
andre lokkemidler kjøper du etter
behov. Også her kommer du langt
med et par hundrelapper. I de ﬂeste
tilfeller brukes det agn som festes
til en liten krok under lokkemiddelet. Det vanligste agnet er maggot
som kjøpes levende og oppbevares
i et kjøleskap (0 grader). Mark kan
også brukes, men regnes for å være
mindre effektivt om vinteren.
En stolsekk eller en pilkedunk hører
også med og her er en stolsekk det
mest vanlige valg. Ellers ﬁnnes
det også mye annet utstyr man kan
kjøpe på sikt for å bedre totalopplevelsen. Dette kan være alt fra
pilkedresser, isﬁsketelt, termos,
isbrodder, truger, pulk, stativ til

stenger, nappvarslere osv.

Behold varmen

Mange kommer aldri skikkelig i
gang med isﬁske fordi den første
turen kanskje ikke ga så mye ﬁsk,
samt at kulden ikke frister til gjentakelse. Det er meget viktig å kle
seg slik at man ikke fryser!
Sørg for å ha med deg varme klær
samt skikkelig fottøy. Bruk gjerne
en underlagsmatte som du står på.
Skift gjerne til tørre sokker når du
kommer fram til ﬁskevannet.
Bytt gjerne ut skistøvlene med
isolerte gummistøvler eller varme
ladder. Begynner du først å fryse
på bena kan du like godt pakke
sammen. Lue, skjerf og votter hører
også med til standardutstyret.
En termos med varmt drikke kan
redde dagen.

