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Bombarda-

djuret
Klä in din bombarda med pälsremsor från kanin och du
har en fräck spinnfluga.
Bombardadjuret får
bäst rörelse om
du fiskar den med
en fast monterad
vajer inuti.

– en boostad vobblerfluga

B

Tänk dig en gädd- eller havsöringvobbler som du
kan justera sjunkhastigheten på samtidigt som den
attraherar med transparenta färger och pulserande
kropp. Vi presenterar härmed Bombardadjuret –
den galnaste megaspinnflugan du skådat!
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ombardadjuret landar med ett
plask, utanför några grenar som
hänger ut över vattnet. Där är
knappt mer än 30 centimeter djupt
men jag märker ingen växtlighet
när jag oändligt långsamt börjar ta
hem betet med små, darrande rörelser, avlösta av
långa spinnstopp. Tack vare kroppen på djuret – ett
bombardaflöte – kan jag justera sjunkhastigheten
genom att fylla på eller tappa ur vatten. Just det här
Bombardadjuret är neutralt balanserat, så det står
helt stilla ungefär en decimeter under ytan, vilket
är perfekt i den här grunda dammen.
Jag spinner hem betet parallellt med de
uthängande grenarna och när djuret bara är ett
par meter från mig gör jag ett litet ryck, innan jag
låter det stå helt stilla och njuter av det glittrande flashpulvrets organiska pulserande
inne i kroppen
på detta minst
sagt lite ovanliga konstbete.
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Klipp röret av ett Blue Fox
Patriot bombardaflöte och
du har grundstommen
till Bombardadjuret. Häll
glitter i djuret innan du
häller i vatten, så får du
den mest fantastiska
glittereffekt. Den
främsta vobblern har fått
ryggfärg påmålad med
en spritpenna, vilket ger
en fräck, halvtransparent
effekt.
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Bombardadjuret

Malt. Humle.
Jäst. Vatten.

Det får stå stilla i nästan 20 sekunder innan jag
startar upp igen med ett litet ryck. I samma sekund
exploderar vattnet kring en gädda som kommer
farande under grenarna. Den inhalerar betet med
ett så brutalt tillslag att vattnet sprutar. Men efter
den häftiga explosionen tröttnar gäddan fort. Det
är vinter och vattnet är isande kallt.

Alla goda historier börjar med bra ingredienser.

Vätskan inuti Bombardadjuret kan varieras för att
justera densiteten eller för att
skapa speciella färgeffekter.

När du ska justera sjunkhastigheten på Bombardadjuret sker det lättast
med en spruta. Med rätt spruta kan du justera så noggrant som ner till
0,1 gram, vilket ger en fantastiskt precis avbalansering.

Densiteten som vapen

Justerbar sjunkhastighet ger många spännande
möjligheter, oavsett om du fiskar efter gädda, havsöring eller andra rovfiskar. Det är ett välkänt knep
bland gäddfiskare att justera densiteten genom att
skifta till fjäderringar och krokar av olika dimensioner. Problemet är att det kan vara svårt att hitta
just den punkt där betet är neutralt balanserat. Det
är heller inte det lättaste att hitta krokar som både
har bäst egenskaper och ger den bästa densiteten.
Du kan, mer eller mindre, modifiera alla typer av
vobbler så att de blir antingen flytande, sjunkande
eller neutrala. Men om du fiskar omväxlande i sötvatten och saltvatten kommer skillnaden i salthalt
att göra att samma bete får olika sjunkhastighet
beroende på var du fiskar.
Du kommer runt problemet med ett bete där du
kan tappa i eller ur vatten. Gör du det med en 10
eller 15-millilitersspruta med kanyl är det lekande
lätt – och precisionen är fantastisk: ner till 0,1 gram.

Variera vätskan

Vätskan inuti Bombardadjuret kan varieras
för att justera densiteten eller för att
skapa speciella färgeffekter.

När du fiskar med Bombardadjuret kan du lätt kombinera med ett otal
andra lockeffekter, som till exempel kaninstrimlor, tubflugesegment
med flash, hår eller fjäder. Det här Bombardadjuret är monterad på ett
releasetackel för att ge bättre krokning och krokfäste.
Bombardadjuret fungerar fint som kustvobbler, som kan
fiskas ultralångsamt över tången. Den här vobblern har
balanserats med epoxilim blandat med tungstenspulver.

Montera ditt djur
n Djuret kan monteras på flera olika sätt. Allra enklast är att bara
sätta en stor trekrok i ändan på genomlöpsvobblern, precis som
de flesta gör med en kustvobbler. Problemet med detta är att
krokningen blir lika dålig som med en stor kustvobbler.
n Använder du en styv ståltafs kommer detta också att hämma
vobblerns gång. Slutligen innebär kombinationen av genomlöp, twitch- och jerkteknik samt de stora krokar som behövs för
ordentlig exponering att kroken lätt sjunker undan från ändan av
vobblern, när det uppstår slaklina efter ett ryck. Det kan du motverka genom att sätta ett flötesstopp precis ovanför vobblern,
eller genom att tillverka en fast, genomgående vajer, som du kan
se på illustrationen. Det sistnämnda är bäst, eftersom det ger
största rörelsefriheten när det finns en löst häktad förankringspunkt längst fram på vobblern.
n Jumbotrekrokar, storlek 1/0-3/0, som krävs för att säkra
ordentlig exponering av krokspetsarna, krokar dessvärre inte så
bra. Det bästa är att montera en mindre krok, till exempel storlek
2-4, i ett lekande via en fjäderring, se bilden här bredvid.
n Eftersom lekandet är monterat så det kan rotera kommer
tyngdkraften att göra att kroken blir lite bättre exponerad.
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Olika vätskor har ju olika täthet och
Vill du pröva
det ger möjlighet till spännande
experiment. Du kan till exempel
med mera
använda olja i stället för vatten, vilskrikiga
ket ger högre flytförmåga. Det gäller
dock att komma ihåg att oljans viskofärger kan
sitet stiger med fallande temperatur,
du ta till
vilket gör att den klumpar sig eller
blir helt fast när det är kallt i vattnet.
fruktfärger
Transparenta färger i vätskan är
– eller den
ett oprövat fält – men lätt att testa
med Bombardadjuret. Vill du ha en
där likören..
superdiskret vobbler sätter du bara
på ett par ögon och häller vatten i
den. Då blir den primärt synlig på grund av ljusbrytningar och reflexer där den är sammanfogad, men med
ögat som en bra fixpunkt för angreppet. Vill du däremot ha lite färg, till exempel den klassiska predatorfärgen "motoroil" kan du bara hälla i lite äppeljuice, eller
billig whisky.
Det säger sig självt att vobblern ska tömmas och
göras ren efter fisketuren, om du använder vätskor
som kan påverka plasten. Spola den bara med en ren
spruta och varmt vatten.
Vill du pröva med mera skrikiga färger kan du ta till
fruktfärger – eller den där likören som ändå aldrig blir
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Alkohol är
beroendeframkallande.
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Wobbler.
Gädda. 100 cm.
Alla goda historier börjar med bra ingredienser.

Bombardadjuret ger
fantastiska möjligheter
att experimentera med
transparenta färger.

Vobblersked
Skulle du känna dig frestad
att förvandla Bombardadjuret till en vobbler
med sked är det också
enkelt. Du sågar helt enkelt
ett vinklat snitt i vobblerns
framända och limmar dit
en plastsked, färdigköpt
eller av egen tillverkning.
De små mellanväggarna
från draglådorna är enkla
att klippa till rätt form med
en kraftig sax.

uppdrucken...
Eller varför inte
skapa olika rygg- och
bukfärger genom att
använda vätskor som
inte blandas och som har
olika densitet, till exempel
oljebaserad mörk färg som rygg och vattenbaserad ljus färg för buken.

Hår på djuret

Det är välkänt att stora spinnflugor, gjorda av snurrade kaninstrips, kan ge en fantastisk lockeffekt
vid gäddfiske. Precis samma teknik kan användas
på Bombardadjuret, där du kan snurra kaninstrips
kring bombardaflötet för att få fram precis de färgkombinationer som du vill ha. Allt du behöver göra
är att sätta fast kaninstripsen med små duttar av
snabblim. Lättare blir det helt enkelt inte.
Och när vi ändå är i farten med att fästa kaninstrips på spinnbeten så kan man ju gott fundera
över att göra detta på traditionella vobbler. Vad
tycks till exempel om en rosa tuppkam på din Busterjerk, eller några kaninstripsstjärtar på vobblern?
Håret dämpar vobblern naturliga rörelsemönster,
vilket – kombinerat med att fibrerna darrar när

Glittrande odjur
n Glitter eller flashbitar ger en fantastisk effekt, när du petar
in det i Bombardadjuret och sedan fyller på med vätska. Om
du ser till att lämna lite luft i flötet så kommer luftbubblan
att fungera som en omrörare när betet rör sig, vilket får
glittret att pulsera levande i vobblerns inre. Till och med när
vobblern står stilla, efter ett ryck eller en jerk, gör vattenrörelserna inne i vobblern att den glittrar som tiotusen pigga
eldflugor. Det här är något för rovfisken som har sett allt!
n Även när det gäller glittret finns det massor av möjligheter. Du kan använda glitter av den typ som används till
luciafester och nyårshattar, eller köpa glitter av typen Glue
Flash från till exempel Flyco. Sist, men inte minst, kan du
klippa buntar av flash från flugbindningen i småbitar med
en vass sax.
n Olika sorters glitter ger olika effekter. Exempelvis finns
det några typer av microglitter som sjunker, medan andra
med större yta flyter. Skillnader som kan utnyttjas till att
skapa olika effekter på rygg och buk. Fördelen med finklippt
flash är att det är lätt att hälla i och att det passar bra till
mera tjockflytande vätskor, som till exempel olja. Nackdelen
är att det inte svävar så länge i vätskan, som större flashbitar
med större bäryta.
n Pålimmade paljetter kan ge fantastiska effekter. När ljuset
bryts i dessa skapas ett kalejdoskopiskt färgspel som påminner mycket om det som kommer från fjällen på pelagiska
bytesfiskar. Denna effekt förstärks helt klart när man använder transparenta agn och färger, dels på grund av genomskinligheten och dels för att man kan se "paljettmörtarna"
från båda sidor.

Gäddorna är galna i Bombardadjuret. Bästa
krokningen får man genom att montera ett
releasetackel.

vobblern går långsamt eller står stilla –
faktiskt kan bli till ett
trumfkort i kallt vatten.

Justering av gången

Tack vare kroppen på djuret – ett
bombardaflöte – kan jag justera
sjunkhastigheten genom att fylla på
eller tappa ur vatten.
Fritt fram för fantasin!

Alla idéer i den här artikeln kan naturligtvis vidareutvecklas. Om du till exempel vill konstruera vobbler som
är justerbara vad gäller densitet genom att fyllas med
vatten eller luft finns det många nya möjligheter i själva
konstruktionen. Man kan till exempel tänka sig två till
fyra hålrum, 1-2 i ryggen och 1-2 i buken och på så sätt
får du optimala justeringsmöjligheter.
Genom att ha relativt mer vatten i topp förskjuter du
tyngdpunkten uppåt och skapar en mer rullande gång.
Har du mer luft i toppen får du en mer vrickande gång.
Många av dina vobbler har redan slutna luftrum. Du
kan borra ett hål i dem och försluta det med en propp,
till exempel från ett kraschat bombardaflöte.

Bombardadjuret
har enorm potential
på kusten och fungerar
antingen som twitch- eller
jerkbait – men också som
traditionell kustvobbler.
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Montera dubbel

Helt obelastat är det rätt givet att man fiskar
kaninsvans i en
Bombardadjuret som ett twitch- eller jerk"fluesnapper", så
bait, det vill säga genom att rycka och knycka
kan du lätt skifta
det genom vattnet. Det blir extra tydligt om
exempelvis färg.
du har skinn eller tubflugemoduler som
dämpar de vrickande och vaggande rörelserna.
Vill du däremot ha fram en vrickande eller vaggande
gång, som påminner om traditionella kustvobbler, ska du
belasta vobblern i den bakre halvan av djurets undersida.
Ett enkelt och elegant sätt att göra detta på är att blanda
tungstenspulver (wolframkarbid) i epoxilim och smeta
på en jämn, tunn bana precis där du vill ha den.
Du kan även använda tungstenspärlor för att balansera vobblern, genom att sätta dem på linan, antingen
framför eller bakom djuret. Likaså kan rasselkulor
användas när du vill finjustera Bombardadjurets gång.
Om hålet inte är stort nog att få i tyngder av önskad
storlek kan du bara borra ett hål och försegla det med
lim när du är färdig. Du kan använda stålkulor, tungstenspärlor och eller små blyhagel.
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Varannan förare som
omkommer i
singelolyckor i traﬁken
är alkoholpåverkad.
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