SALTY Bule tips!
Udstyr: pirkestang – fletline - forfang ca. 1mm -1 ophænger – pirk 400-500gr.
Årsag: Tempo til bunden, flere ophæng sinker pirken til bunden. Alle i båden fisker med ensartet
udstyr/pirk
Teknik: Rolige løft, varier mellem korte og lange – også små korte der danser på bunden.
Skift farver evt.: Blank, blå, sort og rød

Dit Ekkolod!
Det er ca. de nederste 8 m der er interessant. Fisk der står 1 m over bunden er svære at fange –
MEN området skal registreres – da det kan være her at fiskeriet bliver godt om f.eks. 30 minutter.
Tips!
Brug øvre og nedre grænser f.eks. 20-40meter – for at fylde skærmbilledet med de 5-8 meter af
bunden der er interessant i forskellig zoom grænser!
Skal du justere farve og følsomhed – så gør det mens der er fisk på loddet – så resultat kan aflæses
umiddelbart.
Indlæg 5526 On-Cource Lowrance indstilling:
Som grundregel lader jeg aldrig loddet arbejde i auto, da jeg kan lave et langt bedre billede manuelt
Her er min grund indstilling ved f.eks. 70 Fod dybde
- Tryk PAGE, vælg ekkolod, fuld ekkolods skærm
- Tryk MENU, fjern hak i auto sensitivitet og fjern hak i auto dybde skala
- Vælg sensitivitet og tryk enter (ENT) og juster til ca. 85%
- Tryk EXIT
- Tryk MENU, vælg øvre og nedre grænser, vælg 10 fod i øvre og 70 i nedre grænse.
- Tryk EXIT
- Tryg MENU, vælg ping speed og juster til 50%
- Tryk EXIT
- Tryk MENU, Vælg farvelinie og juster til 70%
- Tryk PAGE, vælg kort, kort med ekkolod
Dette er en hurtig god grund indstilling og du undgår overflade støj.

Kortplotter!
Du skal kunne finde tilbage til fiskene du lige har set eller fisket på – du skal registrere om fiskene
flytter sig og i hvilken retning – brug informationerne aktivt i søgen efter flere fisk.
Tips!
Brug spor – sæt spor til at opdatere på tid, f.eks. pr sekund, i stedet for 0,1 sømil - det giver normalt
et spor der er ca. 33 minutter gammelt – og det er rigeligt til aktivt at søge fisk.
Sæt ikoner/waypoint når området er interessant, f eks mange fisk 2 m over bunden – vend tilbage og
se om de har ”sat” sig senere på dagen!
Zoom grænser kan ofte komme længere ind, hvis man slår sit søkort fra!

Sejlads!
Mere end 80% af bulefiskeriet – handler om at kunne navigere sin båd – i den 3D verden som
skabes af overfladen, bunden, grejet, vinden og strøm.
Opgaven er jo simpel – placer båden og smid pirkene ned i de fisk du kan se på loddet lige under
båden – MEN pirkene ender ofte ikke lige under båden!
Ved at være i stand til at gentage de enkelte parameter igen og igen – og kun ændre på een enkelt ad
gangen – finder man frem til metoden for fiskeriet PT. Metoden kan ændre sig mange gange i løbet
af en dag!
Normalt søger man fisk i mange retninger, men fiskene angribes bedst ved at vende båden og gå ind
i området mod strømmen. Ideelt sejler man over bulen – motor i frigear – og båden driver med
strømmen tilbage over selv samme bule.
Pirkene smides første gang og når bulen er højest!
Det svære begynder når ovenstående ”kejser- eksempel” ikke giver fisk. For så skal der fifles med
parametrene. F.eks.:
Smide pirkene før eller efter bulen. Mere fart eller mindre. Sejle længere frem før frigear, holde
båden i fart eller bakke. Styre op imod vinden. Ændre grej. Eller måske - Finde nogle nye fisk.

Fiskepladser!
Det er sommer og vandet er varmt. Fiskene står derfor ved det kølige bundvand, i områder med
krabber og sild. Der skal derfor være dybde eller strøm. Sugehuller, skrænterne mod den dybe del af
sundet over f.eks. 20m og hele renden 25 til 52 meter mellem Ven og Sverige.
Klassiske pladser er listet på Kvistholm.dk og Vragguiden.dk – alle Vinter pladserne omkring
Helsingør virker også om sommeren!

Fisken og Sommer
Varmen angriber fiskene og kvaliteten falder drastisk – efter bare 30 min.
Fiskene renses ofte og igennem hele dagen. De skal opbevares i køleboks – gerne med is.
Hvis man ofte renser fisk, er det faktisk utroligt længe at temperaturen fra det kølige bundvand –
bidrager til at holde torskene kolde – selv uden tilskud af is!

Fiskeriet PT
Der er fisk nok omkring Ven og renden syd for – turen til Helsingør bliver ikke nødvendig ;-)
Der bliver fanget mange fisk over 5kg. Målerne der er fanget ligger PT på 11-13 kg.
Vel mødt, lørdag den 19 juli kl.0300 på Rungsted havn.
SALTY v/Filip og Claus
Opdateringer og nye vinkler til dette skriv kan sendes til cjaltoft@csc.com

