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SMÅFISKENE springer for livet i
vild panik til alle sider, så det ty-
deligt kan ses på lang afstand. Jeg

Blue Fox Patriot bombardaflådet
kan justeres til fiskeri i flere
dybder, og kombinerer man det
med en svævende og pulserende
geddeflue fisket på spinnestangen
– ja så er der ikke lang vej til
succes uanset hvor dybt og hvor
langt ude gedderne står.
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En stor pulserende
geddeflue kan være
svært fristende for en
glubsk gedde – og til
tider er metoden andre
kunstagn overlegne. Men
– hvad gør man, hvis
man vil drage nytte af
fluernes effektivitet og er
spinnefisker eller bare
har brug for at fiske på
en afstand, der er umulig
at kaste til med
fluegrejet: Man monterer
selvfølgelig sin geddeflue
bag et bombardaflåd.
Af Jens Bursell

står og nyder den klare morgen-
luft på en bakke over den lokale
mose, og det er langs bredden på
den modsatte side af mosen, at
scenariet udspiller sig. Gedderne
er på jagt! Desværre er der mindst
60 meter over på den anden side,
så der er absolut ingen chance for,
at det kan lade sig gøre at kaste
derover med geddefluestangen.
Og – det er fuldstændig umuligt at
gå over på den anden side og for -
søge at komme på kastehold der-
ovre, fordi bredden er et sammen-
filtret vildnis af oversvømmede
pilebuske.
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Men – jeg er fast besluttet på, at
det er geddefluerne, der skal luf-
tes i dag, for jeg skal nemlig have
tjekket effektiviteten af nogle af
mine nye kreationer ved fluestik-
ket. Jeg har været på kysten dagen
før – og mens jeg står og grubler
over dagens taktik, kommer jeg i
tanke om, at der til alt held ligger
et par grove bombarda’er i grej-
kassen. Hvad kan være mere op-
lagt, hvis fluen skal helt over på
den anden side uden at blive frag-
tet derover af min flydering eller
kajak, som begge ligger der-
hjemme i fiskeskuret...

FLUESTANGEN ryger retur i bilen, og
inden længe har jeg rigget en bom-
bardastang til med et 30 grams
bombarda flåd, der kombineret med
min 0,17 line lige akkurat vil kunne
servere fluen det helt rette sted. 
Højest fem minutter senere 

puk ler jeg storsvedende ned af

bakken for at komme frem, inden
geddeballet lukker – og lidt efter
står jeg ved kanten af mosen. Jeg
skal netop til at tjekke, at alt er klar,
da jeg igen ser småfiskene springe
til alle sider cirka 50 meter ude.
Straks efter flyver min bombarda
ud over det brungrumsede vand,
og sekundet inden flåddet lander,
bremser jeg linen med fingeren på
spolen, så forfanget strækker sig
pænt ud bag flåddet.

Jeg når næppe at tage tre om-
drejninger på hjulet, inden jeg ser
en aggressiv hvirvel bag flåddet og
mærker et herligt, hårdt ryk i stan-
gen: Fast fisk. På den relativt lette
stang er der godt riv i fisken, der
når at tage flere mindre udløb og
foretage adskillige spring, inden
jeg kan kane den smukke fisk ind
på det lave vand på engen. Det er
ingen kæmpe, men med sine knapt
fem kilo er den dog stadig en su-
perb oplevelse på spinnegrejet.
Mens jeg afkroger fisken, ser

jeg igen nogle småfisk springe –
langt ude, men i en anden retning.
Fisken får lynhurtigt sin frihed, og
allerede få kast efter får jeg endnu
et hug. Sådan bliver det ved i en
halv times tid, indtil hugperioden
er ovre lige så hurtigt som den
startede. En fed lille tur, der gav
godt med fisk, som jeg med sik-

skere, men på trods af at det ligger
lige til højrebenet, er der ikke
mange herhjemme, der benytter
sig af bombardaflåd til geddefi-
skeri. Og det er synd, for med
denne kombination, får man det
bedste af begge verdener. 
Fluen har mange fordele, som

det kan være svært at efterligne
med andre agn. Den mest oplagte
er at vægtløse og langsomt syn-
kende versioner kan fiskes næsten
stillestående, så de står og sitrer
pulserende, levende og provoke-

kerhed ikke havde fået, hvis ikke
jeg havde opgraderet fluens kaste-
længde med spinnegrej og bom-
barda.

BOMBARDA OG FLUE er en giftig
kombination. Det ved alle kystfi-

rende foran fisken, indtil den til
sidst ikke længere kan modstå fri-
stelsen. Dette – kombineret med,
at den kan fiskes både ekstremt
langsomt – og i normalt tempo,
gør geddefluen til en fantastisk
agn, som i mange situationer vil
kunne fiskes ekstra effektivt på fx
langdistancen, hvis man benytter
sig at et stort bombardaflåd.
Med bombarda er det muligt at

kaste to-tre gange så langt som
med fluestangen, hvilket selvsagt
betyder noget, hvis man fx fisker
fra land og kun kan nå ud til be-
stemte attraktive fiskepladser ved
at kaste langt. Men kastelængden
har ikke kun betydning i de til -
fælde, hvor det kan være svært at
nå ud til fiskene med fluegrejet.
Det kan også have en vis betyd-
ning for fangstraten, af den simple
årsag, at der afsøges mere vand på
kortere tid. For det første kastes
der færre gange, og for det andet

Her er det Gordon P. Henriksen
med en gedde der huggede på en

klassisk flashflue i guld, fisket
bag en flydende bombarda.

Når der skal affiskes store lavvandede områder 
efter gedder, er kombinationen af bombarda og 
geddeflue en giftig cocktail.

“PÅ TRODS AF AT
DET LIGGER LIGE
TIL HØJREBENET,
ER DER IKKE
MANGE
HERHJEMME, DER
BENYTTER SIG AF
BOMBARDAFLÅD
TIL GEDDEFISKERI.
OG DET ER SYND,
FOR MED DENNE
KOMBINATION,
FÅR MAN DET
BEDSTE AF BEGGE
VERDENER”.
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spilder man ikke en hel masse tid
med blindkast for at for fluen der-
hen, hvor der skal fiskes.

GREJET til bombardafluefiskeri ef-
ter gedder, behøver ikke at være
nogen større videnskab. Selv har
jeg primært brugt stænger med ka-
stevægt på 20-70 gram i 9-10 fods
længde. Faktisk bruger jeg fuld-
stændig samme stang, jeg ville
bruge til større blink og spinnere
samt mindre – mellemstore hard-
og softbaits. Den samlede for-
fangslængde skal ikke være særlig
meget længere end stangen, hvis
man vil undgå problemer under
landingen. Så – ønsker man lange
forfang – i fx klart vand, er det
værd at overveje en let karpestang
på 12 fod og 2-2,5 lbs testkurve. Til
helt normalt fiskeri er det dog me-
get sjovere og mindre trættende at
gå med en 9-10 fods stang. Hjulet
kan være et helt almindelige mel-
lemstort fastspolehjul med fx 0,17-
0,20 mm fletline.

KASTETEKNIKKEN er i princippet
det samme, som når man fisker
bombarda på kysten. Dog er der
en væsentlig forskel. Netop fordi
fluen er så stor har den sværere
ved at slippe vandet, og af samme
årsag får man de bedste kast, ved
at tage fluen i venstre hånd inden
hvert kast: Sving stangen bagover
i det du slipper fluen, sving for-
fanget rundt/bagover – og afslut
med at bruge begge hænder til at
lægge fuld power i kastet.

FORFANGET på bombardataklet
kan variere alt efter smag og be-
hag. Men – netop fordi fluerne
ofte er ret store og brede, har de en
tendens til flakse og måske endda
rotere i kastet. Er forfanget det
rette behøver dette ikke at være
problematisk, men vælger men et

for tykt og stift forfang øges chan-
cen for at forfanget hægter op. Ek-
sempelvis er det min erfaring, at
hardmono i 30-40 lbs klassen og
tykt fluorocarbon på 0,60 og dero-
ver, der har så meget formhukom-
melse, at det flyver i luften som en
svagt buet spiral, hvilket øger risi-
koen for at den i forvejen flak-
sende flue får fat om hovedlinen
og hægter op. Best resultater har
jeg haft ved at bruge klar monofil

nylon eller en ikke al for kraftig
fluorocarbon – fx 0,47-0,50 mm. 
Et sådant forfang er naturligvis

ikke tykt nok til den yderste del af
forfanget, der kommer direkte i
kontakt med geddens tænder.
Yderst skal der derfor være et bi-
deforfang, der kan klare mosten.
Selv foretrækker jeg 20-30 lbs

gennemsigtig hardmono – fx Cli-
max, hvis vandet er relativt klart.
Er vandet lidt mere uklart fore-
trækker jeg dog blød flertrådet tit-
anium wire, der er utrolig tyndt,
smidigt og stærkt på samme tid –
fx Drennan Titanium Wire eller
SPRO’s Pike Fighter Titanium
Wire.
For at give fluen den bedst mu-

lige bevægelse – og samtidig
kompensere for, at den spænding
og formhukommelse der er i for-
fanget hæmmer en naturlig gang –
foretrækker jeg at montere bide-
forfanget i en 3-4 mm svejset rig-
ring, som forbindes til hovedfor-
fanget med en rapala løkke. 

BOMBARDAFLÅDDET og tilhø ren -
de bombastick er det samme, som
man normalt bruger på kysten –
typisk flåd med en kastevægt på
20-35 gram. Fordi der er tale om
lidt tungere og stivere stænger, er
det dog meget vigtigt, at knuden
ned mod bombardataklet er or-
dentligt beskyttet mod slitage fra
flåddet/sticken under den kraftige
acceleration i kastet. Det mest op-
lagte er at bruge en lille gummi-
perle.
For at få maksimal fleksibilitet

med hensyn til fiskedybde og ind-
spinningshastighed, foretrækker
jeg flåd, hvor man kan regulere
synkehastigheden ved at lukke
vand ud eller ind med en lille
gummiprop – fx Blue Fox Patriot,
der kaster helt eminent samtidig
med, at de bevæger sig som et
spøgelse gennem vandet. 
Er du vant til at lande dine ged-

der med et gællegreb, vil du finde
ud af, at dette bliver lidt sværere,
men ikke umuligt med et langt
bombardaforfang. Når du fisker
med bombarda er det derfor en
stor fordel med et net, der har et
teleskopisk skaft – især hvis du
bruger forfang, der er længere end
stangen. Og – når du kommer så
langt som til at lande en god hånd-
fuld gedder med bombardagrejet,
er jeg sikker på, at du vil give mig
helt ret i, at et par bombardaler i
geddegrejkassen, så afgjort kan
være en rigtig god trumf af have
oppe i ærmet.

Mange geddefiskere har aldrig været blege for at medbringe og 
afprøve mange slags agn for at finde lige det der kan udløse hugget.
Med et bombardaflåd og spinnestang er mulighederne for at variere
størrelse, farver og materialer på agnen i form af diverse geddefluer
stort set uendelige.

Maj måned er en herlig måned
at være geddefisker i,

og du bør ikke snyde dig selv
for at prøve bombarda og flue.

Metoden kan være rasende
effektiv.

VALG AF GEDDEFLUER

På side 20 kan du læse artiklen
Marcs madkasse til gedder. Artik-
len giver et godt indblik i hvilke
fluer er effektive under forskellige
forhold – også hvis de skal fiskes
bag et bombardaflåd. 
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VALG AF GEDDEFLUER

“MED BOMBARDA
ER DET MULIGT AT
KASTE TO-TRE
GANGE SÅ LANGT
SOM MED
FLUESTANGEN,
HVILKET SELVSAGT
BETYDER NOGET,
HVIS MAN FX
FISKER FRA LAND
OG KUN KAN NA
UD TIL BESTEMTE
ATTRAKTIVE
FISKEPLADSER VED
AT KASTE LANGT”.


