ismetespulka

Den optimala isfiskepulkan
–finns den?
Text: Henrik Helde Foto: Henrik Helde och Olof Engstedt

Det stundande ismetet efter gädda och gös är en materialsport som skiljer sig lite från
båtfisket. Den ofta höga vikten och volymen på utrustningen gör det svårt att ta sig ut med en
ryggsäck på isarna. Det är tung borr, många spön, beten för en hel dags fiske, mat och kaffe.
Gärna bör man även lägga till kastlina, extra kläder och annan säkerhetsutrustning. Genom att
bygga en egen isfiskepulka så reder man enkelt bot på transportproblemen kring isfisket. Här
hoppas jag kunna ge dig några tips och idéer på vägen.
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Personligen tycker jag inte, av säkerhetsskäl,
om att gå på tidiga isar med en tung ryggsäck och händerna fulla. Att kunna packa allt
i en pulka som glider lätt på både is och snö
är en god investering om man tänker satsa
på ismetet. Det behöver dock inte vara en så
stor investering i pengar om man tar lite av
sin egen tid och drar på sig snickarbyxorna.
Det här är inte menat som ett facit på den
perfekta pulkan, det finns troligen lika
mycket viljor och krav som det finns fiskare.
Jag hoppas helt enkelt kunna sporra dig till
att skapa din egen isfiskeracer.

Koncept: Inga skruvar
eller hål i pulkan!
Genom att låta pulkan vara fri från borrhål,
skruvar och spöhållare kan den användas
till annat än ismete och, om ni är flera som
väljer samma pulkmodell, går det att stapla
flera pulkor i varandra så de får plats i bilens
baklucka.

Material val
Pulka:

Pulkan i denna artikel är inhandlad på en
sportfiskebutik och är en brukspulka i tjock
plast som är mjuk för att inte spricka. Bredden på pulkan är avgörande både för stabilitet och bärighet när snön ligger tjock. Mindre
ismetespulkor byggs ofta på miniskidor som
har en tendens att skära ner i snön när de är
tungt lastade.

Genom att inte skruva fast spöhållare direkt i pulkan så har
den kvar alla andra tänkbara användningsområden, som att
köra in ved. (och barn)

Har man tid över kan man alltid göra egna vippor.

Förvaringsback:

Förvaringsbacken som också bär spöhållarna
är nyckeln till denna pulka. Se över vad du
har för utrustning som skall med på fisket
och välj back efter behov. Har du en motorborr kanske du får välja en mindre back för
att borren ska få plats. Man tar med fördel
en tålig låda som har ett bra lock. Att kunna
förvara kläder och kamera i en fuktskyddad
miljö är värt massor en regnig dag på isen.

Spöhållare:

Det går självklart att köpa färdiga spöhållare
och skruva fast på backen. Att göra sina egna
av avloppsrör är dock billigare och ger större
möjlighet att anpassa för eget behov. Två
meter avloppsrör på Biltema kostar en dryg
50-lapp och räcker till cirka sex spöhållare.
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5 till verkningstips

1.
Billigt och snyggt

Se till att köpa avloppsrör med rätt diameter för dina spön och kapa
till önskad längd, slipa kanterna med sandpapper.

4.
Stopskruv ger höjd på spöna

Spöhållarna sitter skruvade direkt i regeln med träskruv. Den övre infästningen är gjord så att skruven tillåter spöet att gå i hållaren medan
den nedre har försetts med en lång skuv som förhidrar att spöet går
igenom, vilket gör att det krånglar mindre när man lyfter spöt.

2.
Stabilit

För att spöhållarna skall sitta stabilt i den ganska mjuka plastbacken så fäster man först reglar både uppe och nere. Dessa fästes
med genomgående skruv med mutter och bricka. När du tillverkar
reglarna så märk upp innan var spöhållarna skall sitta och anpassa
sedan reglarnas fästpunkter efter detta.

3.

5.
praktisk förvaring

Spöhållarna kan med fördel användas för att hålla annan
utrustning på plats.

Bricka för att inte spricka

Se till att förborra både plasten och regeln samt använda brickor i
båda ändar så minskar risken att något går sönder när du monterar.
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Olika behov

Vad behöver du ha med dig på fisket? Välj pulka,
förvaringsback och annan utrustning efter dina
behov. Byt ut det ofta korta dragsnöret mot ett
lastband som är långt nog för att bekvämt kunna
läggas över axlarna när du ska dra långt.
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