Grej til rimterne
Nicolai Ulrik Hansen beskriver hér nogle af de ting han finder uundværlige i sit rimtefiskeri.
Controllere:
Drennan og E-S-P laver de to bedste controller modeller til rimte fiskeri som er tilgængelig på det danske marked. De
er ikke designet med rimter for øje men de passer perfekt til fiskeriet. Ikke mindst den lille og delikate surface carp
wagler er ideel. Desværre ses den sjældent i butikkerne! Begge modeller fisker jeg med et forfang af flourcarbon.

E-S-P modellen laves i 5-10 og 15 gr. Heraf er det især de to mindste som er gode
redskaber i rimtefiskeriet. Jeg bruger dem når jeg har brug for ekstra kastelængde
eller hvis vinden driller. De yder en del modstand i kastet så i stedet for at fiske dem
glidende på linen foretrækker jeg at binde både hoved- og forfangs line fast i øjet på
toppen af controlleren. De røde top giver god synlighed, selv på lidt længere afstand.

Drennan Surface Carp Wagler laves i 1, 2, 3 og 4 gr. Et "omvendt" flåd med øje i
toppen. En ægte mini controller!
Modellen er tæt på at være det eneste rigtige til overfladefiskeri efter rimter.
Min foretrukne model er 3 grams versionen der arbejder godt sammen med en
matchstang. Denne model kan sagtens fiskes glidende på linen, men også med
denne model foretrækker jeg at fiske dem fikseret. Det øger indikationen når brødet tages langt nedstrøms.

Flåd:
Drennan Bobber, avon og Loafer (foto) flåddene er mine 3 favoritter til flådfiskeri i strømvand.
Hver især er de i stand til at bære store agn og kan belastes relativt meget. Ydermere kan de,
da de begge fikseres med elastik, hurtigt flyttes op og ned på linen således at fiskedybden
ændres.
I en snæver vending fungerer de også fint som mini controller så længe man bare flytter alle splithagl op under
flåddet. Som en ekstra fordel er alle loafer flåd udført i hel klar plast hvilket er en fordel hvis der fiskes over meget lavt
eller meget klart vand.

Kroge:
Kamasan B983 er krogen som ALLE medefiskere kender og elsker og den er intet
mindre end perfekt til rimtefiskeriet. Det store kroggab kombineret med den
forholdsvis tynde gods tykkelse og lave vægt giver en krog der kan dække ALLE
situationer som en rimtefisker måtte møde. Jeg har den altid med i størrelse 12 til
og med størrelse 4. De mindste til maddiker og lign., de mellemste til orm og rejer
og de største til brød.

