Flötmete efter Sutare del 1.
Alla vi som fiskar började väll någonstans i Sverige bakom ett flöte? Kanske inte alla
men majoriteten av sportfiskarna gjorde nog det.
Flötmetet blir mer och mer avancerat hela tiden, idag kan man flötmeta efter dem flesta
fiskarterna, men i denna artikel tänkte jag skriva om flötmete efter sutare, sjöns
slagskämpe som många kallar den.
Flötmete efter sutare är relativt enkelt, en grymt allroundbete är majs, sen och gå runt o
köra lite "stalkin" fiske (smyga på fisken), och mäska med majs, kostar lite och är grymt
roligt.
Det man behöver är ett spö som är rätt så långt och har en grym ryggrad, sutare är ju
trots allt väldigt kämparglada fiskar, såna spön kallas oftast för matchspön, de har
ovanligt många spööglor för att få en bra drillings känsla och för att kunna kasta bra.
Jag använder mig av ett Trabucco Carp Match, det är ett dyrare spö och är ingen
självklarhet, det finns billigare spön men köp inga svajiga spön, då kommer de vara
fisken som bestämmer under drillningen, inte du.
Sen vad man har för rulle spelar ingen större roll, men man ska ha en hyfsat tunn lina,
om man vill använda nylon så 0.20-0,25 och vill man använda flätlina så är berkley
whiplash pro att föredra, oerhört tunn och tål massor! den använder jag personligen, och
då använder jag 0.10, och den har en brottsstryka på 11kg! en kompis har tagit karp på
9.5 på den linan utan problem.
När det gäller val av flöte är det lätt, drennan crystal waggler eller drennan driftbeater
flöte.

Drennan Crystal waggler

Drennan Driftbeater

På flötena så står det hur mycket vikt flötena klarar av, jag brukar använda 2 st mini blyn
för att få att flötet inte glider på linan (oftast fiskar man väldigt grunt när man flötmetar
sutare)

Här kommer en bild på hur man tacklar upp ett flötmete och sedan berättar jag lite efter
bilden.

Som ni ser så går linan genom flötet och jag stoppar flötet med 2 små blyhagel, sedan
en bit ovanför botten sätter jag en bulk med blyhagel, men de ska inte vara exakt så
mycket som flötet klarar, för nere vid botten sätter man de sista haglen och sen kommer
tafsen sen krok, "lyftmetoden" kan vissa kalla denna upptackling.
Runt kroken ligger lite majs o på kroken sitter majs som bete.
Tänk alltid på att ha tunnare tags än huvudlinan, eller som har en mindre brottstyrka än
huvudlinan, sen så att flötet är bra inblyat, för vi detta fiske så reser ofta flötet när de
indikerar napp.
Till tafsmaterial brukar ja använda ett spunnet tafsmaterial, sufix silky soft 15lb och jag
knyter på kroken som vanlig, inget hair eller något sånt.
Vilken typ av krok spelar ingen större roll, men kamasan b983 widegape stl 6-8 brukar
vara lagom till denna typ av metod.

Så nu när ni ska ut o flötmeta sutare till våren så tänk på att vara försiktig med fisken, ha
en knutlös håv, ha en vågsäck som skonar fiskens slemskikt, och gärna en liten
avkrokningsmatta.
Prova gärna att fiska med smaksatta majskorn, pescaviva har en mängd olika smaksatta
majs sorter, sen prova o sätt på mask eller maggot också, coctail beten funkar alltid!

Undertecknad med en liten sutare hane
Simma lugnt! // Daniel Ludvigsen

