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van vid mångtimslånga, hugglösa perioder från min
egen göstrolling på Mjörn, tycker jag det är action
mest hela tiden. Angelica, som är ny på gösfiske, är
ett enda brett leende.

Våt dröm för vertikalfiskare 
Vi är på dag två av Fiskejournalens medarbetarträff i
september. Den är förlagd till Rusken strax öster om
Värnamo. Vattnet är känt för sitt goda gösfiske men
också för en riktig megaål på hela 3,425 kilo!

Vi kamperar i den gamla scoutgården alldeles vid
sjöns sydöstra strand. Första dagen valde de flesta
vertikalteknik eftersom sjön är skapt som en vertikal-
fiskares våta dröm – avskilda djuphålor i sjöns olika
delar, mängder med fina djupbranter från tre, fyra
meter ned till tio-tolv längs sjöns sidor. Öar, sund,
grundflak – och en och annan sten strax under ytan... 

Vår helg sammanfaller med ett ovanligt elakt
lågtryck för september och vindhastigheten första
dagen når snabbt kulingklass. Vertikalfiskarskaran
har det svårt i vinden och står för ett magert resultat.
Några fiskar till ekipage Morgan Fihn och Anders
Nicander och ytterligare någon i båten som framförs

TROLLINGEXPERTEN RYDARNS små rattvridningar får
båten att kryssa i mindre svängar. Den sista parava-
nen stretar ut mot sin position tio meter vid sidan av
båten. I medvind och med värmande sol i ansiktet
känns det sövande skönt. Plötsligt sackar en para-
van. Det är den som ligger längst upp i djupbranten
vi fiskar. Rydarn kränger snabbt spöt ur hållaren och

räcker över det till Angelica Hemlin. Vi hoppas på
gös, men när linan bakom paravanen skär mot ytan
och ett plask följer i paravanens kölvatten, inser vi
att det är en liten gädda kring två kilo.

Jag undrar om jag fört över gårdagens ”gösförban-
nelse” – inte en landad gös – från min egen båt till
Rydarns ekipage. Ingen fara visar det sig. Nästa fisk
är en gös… och nästa… och nästa. Inga bjässar men
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Småländska sjön Rusken är en bra gössjö med fiskecamper och båtuthyrning
intill stranden. Fiskejournalen skickade ett team, med trollingexperten
Lars ”Rydarn” Fornander i spetsen, för att gå på djupet med fisket.
Han visar vägen till rätt teknik och berättar vad som krävs om gösarna är tröga. 

Rydarn har kört efter sjöns
gös under många år och
landar ibland 30–40 gösar
under en kväll.

Rutinerade trollaren Rydarn
kan Ruskenfisket utan och
innan.

RUSKEN
– stensäkert gösvatten

Angelica med
dagens första
gös.

Rydarns göstrolling -
låda är välfylld med
Nissar i favorit -
färgerna.

Flera sköna drillningar för
Angelica där det suger till

bra i spöt från fiskens
knyckar och paravanens

tyngd.

När sjön ligger lugn –
passa gärna på att

vertikalfiska.



berg vid rodret, landar tre gösar. Rydarn har kört
efter sjöns gös under många år och landar då och då
så många som 30–40 gösar under en kväll! Inte
undra på att han tycker det är trögt. Bästa fisket
brukar vara tidiga morgontimmar eller kväll och
skymning, men dagfisket ger periodvis också bra,
med tydliga, korta huggperioder.

Rydarns trollingteknik kommer ur många
timmars fiske i ett vatten med ganska mycket fisk,
vilket gett hyfsat snabba svar på om en tackling är
plus eller minus. ”Paravanbottensläpstekniken” har
han utvecklat till fulländning. Han fiskar fyra spön,
två på varje sida, vilket är max tillåtna antalet i sjön
per båt. Favoritvobblern är Nils Master Invincible,
15 centimeter. Den riggas på ett bottensläpstackel
med 1,5 meter lina till ett trevägslekande, där ny

av Sportfiskeforums bloggaress. Jag får nöja mig
med ett par stötar, en mindre gädda och en tand-
märkt vit vertikaljigg. 

Första dagen avslutas med att jag kör på en sten
strax under ytan… Rydarn får bogsera mig hem och
mitt humör är under lågvattenmärke. Men värdparet
Gabi och Otto Seitz trollar snabbt fram en middag i
tre akter: ”Toast Rusken” (som har vissa likheter med
kusinen från Skagen), halstrad entrecote med
gratäng och reducerad rödvinssås och en bärsyrad
chokladkaka, ackompanjerat av öl, rödvin, kaffe,
avec. Livsandarna är snart återupplivade. 

Rydarns finurliga teknik
Den enda som landat fisk med gott resultat dag ett,
är Rydarn. Åtta gösar från kilot till knappa tre, vilket
han tycker är magert. Jag gnyr inte för mycket när
min kraschade båtmotor betyder att jag ska fiska
med Rydarn nästa dag.

Dag två går också i vindarnas tecken och vertikal-
fiskarna fortsätter ha det svårt. Rydarn tycker resul-
tatet är svagt igen, trots fem gösar och ett par
gäddor. Den andra trollingbåten, med Håkan Otter-
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Paravanfördelar
� Fartändringar när båten
svänger gör att paravanen
stannar upp i innersväng och
ökar fart i yttersväng. Det ger
en flytande vobbler en
stigande och dykande rörelse
i vattnet som gösen inte
verkar kunna motstå. 
� Paravanens förstärkning
av betets fartväxlingar är en
förklaring till att Rydarn
använder dem, men det finns
fler. Har man paravanerna
enligt ovan så kommer fisken
att föras rakt bakåt i båtens
kölvatten efter hugg, vilket
betyder minimal risk för
trassel med de andra betena.
� Med rätt teknik blir det
också enkelt att kolla och
släppa ut ytterbetena. Med en
spöknyck löser paravanen ut,
betet förs bakom båten och
tacklet kan vevas in. När betet
släpps ut på ett ytterspö, görs
det rakt bakom båten och när
rätt linlängd getts ut, spänns
linan upp och paravanen drar
ut betet på sidan till rätt
position.

Record a track
i-Pilot kan lagra spår (upp till tre spår kan lagras). 
När du önskar köra samma spår tillbaka sköter i-Pilot det automatiskt.
 
Cruise control
i-Pilot cruise control ger dig möjlighet att hålla en konstant hastighet

Avancerad autopilot
i-Pilot autopilot ger dig möjlighet att hålla en fast kurs. 

Spot-Lock
När Spot-Lock är aktiverad så övervakar i-Pilot din position, 
om du driver 5ft utanför positionen tar i-Pilot dig tillbaka.

CoPilot
Med CoPilot styrs hastighet och rikting trådlöst.  

Att styra båten samtidigt som du skall fiska kan vara påfrestande, MinnKota tar ytterligare ett steg och lanserar nästa generation 

autopilot - i-Pilot. Den skapar helt nya möjligheter och kommer att bidra till lyckade fiskedagar med full koncentration på fisket. Den 

revolutionerande i-Pilot autopiloten har teknik baserad på GPS teknologi och kan enkelt kompletteras på MinnKotas motorer för front-

montering - PowerDrive V2, Terrova, Riptide SP och ST. Toppkåpan på motorerna byts ut till i-Pilot och fjärrkontrollen synkroniseras.

www.comstedt.se  Tel 031-775 65 30

Revolution för alla fiskare med elmotor i fören!

Rusken
� Rusken ligger två mil öster
om Värnamo i Småland. Sjön
är 3 462 hektar stor. Medel -
djup 3,5 meter och största
djup 21 meter. 
� Sjösättning: Vid läger -
gården finns en naturramp.
Större båtar sjösätts vid
Sandvik på sjöns östsida,
någon kilometer norr om
lägergården.
� Fiskekort: Dagskort 60 kr,
veckokort 200 kr, månadskort
250 kr. Bland annat hos Valter
Claesson, Sandvik, tel. 0382-
86019 och Birgitta Karlsson,
Långö, tel. 0382-32043. 
� Djupkarta på
www.smalandreisen.de och
www.kurresfiskeshop.se

Fartändringar när båten
svänger gör att paravanen
stannar upp i innersväng
och ökar fart i yttersväng.

Rydarns tuggade favoriter för
”paravanbottensläpfisket” i Rusken.
Nils master Invincible, i färgerna från
vänster till höger – blåvit, orange-
gul/silverflake, blågul-orangerandig,
grön-svartrandig – ”militären”. 

Dags att häkta på paravanen.



Sänket stoppas halvmetern över tafsen mot en plast-
pärla, för att inte riskera att skada knut eller tafs.

Rydarns favoritplatser ligger i anslutning till sjöns
djuphålor. Sommartid står fisken ofta pelagiskt över
tio-tolv meters djup och på hösten vid botten inne i
branterna, där koncentrationen av fisk är större ju
skarpare kanten är. Oftast hittar han fisken kring
sju-åtta meters djup. 

Från storfisk till mängdfiske
Gösfisket i Rusken har förändrats ordentligt de
senaste åren. För ett par decennier sedan tog en hel
del fisk i viktklassen sju-åtta kilo, vilket sker mycket
sällan nu för tiden. Men antalet gösar har ökat och
kvällspass där du får drilla fisk ganska oavbrutet i ett
par timmar är inte ovanligt enligt Rydarn. Några
fiskar runt fem eller sex kilo kommer upp varje
säsong. Med tanke på mitt normala gösfacit gav de
här uppgifterna och den lilla försmaken av vad
Rusken kan erbjuda en längtan tillbaka och inspira-
tion för fisket i andra vatten! Så snart båten är lagad,
vill säga.

lina på 1,5 meter leder till ett sänke på 70 gram.
När vobblern droppats i vattnet, släpper han iväg

samma linlängd som djupet, plus två meter, kopplar
på paravanen och låter paravanen föra tacklet cirka
femtom meter åt sidan för spö nummer ett och cirka
tio meter åt sidan för spö nummer två på varje sida.
Med låg hastighet, 0,8–1,2 knop och den utsläppta
linlängden, studsar sänket på botten och vobblern
kommer strykande nära botten, strax efter. 

Sommartackel och favoritplatser
Högsommarkvällar växlar Rydarn bottensläptacklen
till trolling på rak lina. Vobblern fiskar han då
antingen oviktad eller med ett mindre caterinesänke
uppträtt på linan för att få variation i fiskedjupet.
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Boende & båtar
� Gabriele och Otto Seitz har
bott i Långö nära Rusken
sedan 2006, och driver
företaget ”Småland reisen”.
Där satsar de på hållbar
turism och erbjuder en rad
olika boendealternativ med
båtuthyrning vid sjön, med
allt från fiske och paddling,
till cykling och djurskådning.
� Vi bodde i gamla läger -
gården vid Skuggebo vid
sydöstra delen av sjön. Där
finns plats för vandrarhems -
likt boende för sällskap upp
till 26 personer (fyra personer
/rum i vånings sängar). Själv -
hushåll, eller kocklagad mat
en till två gånger per dag.
� Båtarna ligger vid bryggan
− Linder fishing 4,40
aluminiumbåtar och Ryds
4,25 plastbåtar med fyrtakts -
motorer och spöhållare.
� Tel. 0382-32026 och 
070-5825772.
E-post:
kontakt@smalandreisen.de
Hemsida:
www.smalandreisen.de

Gabi och Otto stortrivs i det
småländska Rusken -
landskapet, där de erbjuder en
rad boendealternativ för
naturintresserade gäster från
både Tyskland och Sverige.

Rydarns favoritplatser 
ligger i anslutning till sjöns
djuphålor.

Rusken håller mängder av gös i mellanklassen. Varje år kommer det dock upp ett antal fiskar runt fem-sex kilo.

Tel 0303-776590 Fax 0303-776599
info@stoxdal.se • www.stoxdal.se

”The invisible”
0,12-1,20 mm

STRONG 
0,14-0,60 mm

UNIVERSAL SOFT 
0,20-0,50 mm

SOUVERÄN
0,12-0,50 mm

MARINE
0,60-2,00 mm

ICE 
0,12-0,30 mm

PLATIL – around the world

Marknadsförs  och  d ist r ibueras  av

BIOS AB Tillverkare:  Finlandia-uistin Oy • Kalkkistentie 274, 
FI-17240 Kalkkinen, Finland • www.nils-master.com

Konsumentkontakt  0280-44100 
info@bios.se
www.bios.se

(Fluorocarbon)


