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DET ER SIDST PÅ DAGEN, og solen
er lige ved at synke ned over
træerne. Det er ved at være sidste
udkald til en god fisk, inden vi
kører hjemover. Med en let ryg-
vind, der kommer ind fra venstre,
er det fine forhold til at sende
bombarda’en ud på den maksi-
male kastedistance, og allerede
efter få omdrejninger på hjulet, er
der massivt tværstop på den lille
kystrørflue fisket på L-rig og en
str. 16 trekrog.
Fisken starter med et par mas-

sive dunk, som ikke efterlader no-
gen tvivl om, at det er en fin fisk,
hvorefter den lidt overraskende
følger pænt med ind de næste 50
meter. Men et stykke fra land går
fisken pludselig amok med et par
kraftfulde udløb og en hel serie af
flotte spring. Jeg lægger godt pres
på fisken, og inden længe har jeg
den på 5-10 meters afstand, hvor
den går tungt frem og tilbage – af-
løst af voldsomme hovedrusk i
overfladen og et par spring på kort
line.
På linen sidder et af de nye top-

monterede Lawson bombarda’er
og en af de ting, jeg virkelig hæfter
mig ved er, at det er en fornøjelse at
fighte fisken på kort line, da selve
montageformen gør, at der er en
mere direkte kontakt til fisken.
Som en lidt overdrevet sammen-
ligning, så føles en normal in-line
monteret bombarda mere som at
fighte en gedde på et paravaneflåd,
mens dette flåd bare giver en bedre
føling med fiskens og dens bevæ-
gelser i fightens slutfase.
Inden længe glider fisken i net-

tet, og i solens sidste lys får min
kammerat Tue taget en stribe bil-
leder, inden det sidste lys forsvin-
der.

SAMTIDIG er den fynske bom-
barda ekspert og kystguide

Thomas Matzen også ude at teste
det nye flåd, som lige er landet i
Danmark – og dagen efter møder
jeg ham på den kendte nordfynske
kystplads – Flyvesandet.
Der er mange spændende per-

spektiver i det nye flåd, konklude-
rer Thomas, mens vi får os en kop
kaffe og diskuterer dagens taktik.
– En af de ting, der springer aller-
mest i øjnene er, at det er det per-
fekte begynderflåd. Jeg afholder
mange bombardakurser for be-
gyndere, og en af de ting, som jeg
lægger meget mærke til er, at
mange folk synes det er svært at

kaste med et bombardatakel. Og
de skal ikke have mange negative
oplevelser, før de efter en lang fi-
skedag kyler flåddet over skulde-
ren for aldrig at se det igen.
Fordelen ved det nye topmonte-

rede flåd er, at det er let at kaste
med – og at metoden for en uøvet
kaster giver mindre kludder end
den traditionelle glidendemontage

uden bombastick, fortsætter han.
Og – når forfanget snor op om-
kring fletlinen, så er det ikke noget,
man mærker under kast og indtag,
hvilket set i en begyndersammen-
hæng kan være en fordel, så folk
ikke mister modet, inden de har
lært metoden ordentligt at kende.
Sidst, men ikke mindst er det en
stor fordel, at flåddet er ekstremt
let at montere, hvilket for begyn-
deren så afgjort er et parameter, der
er værd at tage med i betragtning.
Alt hvad du skal gøre er at binde
hovedlinen i topsvirvlen og forfan-
get i den svirvel, der under kastet
roterer omkring topsvirvlen. Her
er ikke noget med at skulle til at
tråde gennemløbsflåd med kolde

fingre, samt huske diverse gummi-
perler, flådstops og andet. Det er
bare på med forfanget og så i gang
med at fiske – lettere bliver det
ikke, slutter Thomas.

DET TOPMONTEREDE BOMBARDA-
FLÅD er inspireret fra en metode,

Denne flotte blankfisk faldt for
en lille kystrørflue fisket på

L-rig med det nye topmonterede
Lawson bombardaflåd.

Det nye topmonterede
bombardaflåd fra Lawson er det

perfekte valg til nybegynderen,
fordi det er så ufattelig nemt at

montere og fiske med.

� KYSTØRRED:

BOMBARDA PÅ
PORTUGISISK
En helt ny type af bombarda, hvor linen udelukkende fæstnes i toppen, er netop ankommet til det danske
marked. Fisk & Fri har været ude at teste det nye flåd fra Lawson, der er perfekt til begyndere – og vi har taget
en snak med en af Fyns dygtigste bombardafiskere – Thomas Matzen fra Ækvator Sport, som er blandt de
første skandinaver, der har fisket med det nye flåd.
Af Jens Bursell

“DET
TOPMONTEREDE
BOMBARDAFLÅD
GIVER EN BEDRE
OG MERE DIREKTE
FØLING MED
FISKEN UNDER
FIGHTEN END
TRADITIONELLE
GENNEMLØBS
FLÅD”.
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der anvendes af portugisiske kyst-
fiskere, hvilket så er modificeret
til skandinavisk bombarda kystfi-
skeri af fiskegrejsgrossisterne
2biz i Danmark og Seeberg i
Norge. Toppen af flåddets styre-
pind er flad, og i denne er der lavet
et hul, hvori man kan sætte en
blinklås, der sidder på en svirvel.
Omkring denne roterer en anden
svirvel, hvori forfanget er bundet.
Princippet er i grunden helt det
samme som på det klassiske heli-
kopter-rig, der oprindeligt blev
udviklet til karpefiskeri i
1980’erne – og sidenhen også er
brugt til at montere ophængere på
spinnetakler – en metode du kan
læse om i bogen »Havørred – Re-
fleksioner på kysten«.
Men – fordi der er tale om en

meget lang tafs, er det svært at
undgå, at forfanget under rotatio-
nen snor omkring hovedlinen af
og til. Selv om det er snoet et par
gange omkring linen, er det på
grund af montageformen faktisk
ikke noget, man mærker hverken
under kast eller indspinning, hvil-
ket for begynderen kan være en
fordel, da man herved ikke mister
modet så let.
Filtrer et normalt gennemløbs

monteret bombardatakel, mærker
man det straks ved øget modstand
under indspinningen, fordi taklet
begynder at rotere med hele flåd-
dets bredside til. Hvis ikke man
har falke øjne er et par snoninger
på den topmonterede bombarda,
dog først noget man reelt ser, når
man holder flåddet i hånden og

problem, men da snoningerne
ikke altid retter sig selv ud, når en
fisk hugger, så risikerer man, at
fletlinen kan skære nylon- eller
fluorocarbonforfanget over, den
dag en rigtig stor fisk hugger på fx
kort line og med relativt stram
bremse. Så snart forfanget er
snoet – øger det graden af op-
hægtninger og så bliver forfanget
mere og mere snoet, indtil man til
sidst bør binde en ny knude til

svirvlen for at forebygge linebrud
på den svækkede line.

HYPPIGHEDEN AF KLUDDER på det
topmonterede bombardatakel er
lavere end den traditionelle gli-
dende montage uden bombastick.
I Fisk & Fri 8/2012 lavede vi en
stor bombarda kaste & kludder
test med præcise data på over
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BOMBARDAFLÅD

kigger nøje efter. Eller sagt på en
anden måde – den uopmærk-
somme fisker vil kunne fiske med
kludder meget længe uden at op-
dage det.
Hvis man primært fanger min-

dre fisk, vil det sjældent udgøre et

“DET
TOPMONTEREDE
BOMBARDAFLÅD
ER DET PERFEKTE
BEGYNDERFLÅD”.

Thomas Matzen spinner
koncentreret sit topmonterede

bombardaflåd mod land ud for
Flyvesandet på Nordfyn.

4000 kast i forskellige vindfor-
hold, og resultatet af denne under-
søgelse var, at det normale glide-
takel i gennemsnit kludrede i 8-
10% af kastene. Det samme takel,
men med bombastick kludrede
gennemsnitligt i 4-5% af kastene
– og det er vores indtryk, at det
topmonterede takel, ligger et sted
imellem disse to ekstremer. – Mit
skøn er, at det topmonterede bom-
bardatakel giver samme niveau af
kludder for en begynder, som den
glidende montage giver for en
øvet bombardafisker, hvilket som
sagt gør, at flåddet er som skabt til
begynderflåd, kommenterer Tho-
mas og tilføjer, at det efter hans
overbevisning fungerer bedre end
et glidende bombardatakel med
bombastick, fordi graden af pro-
blematisk kludder og bøvl er
større med bombastick end uden.
Mit skøn er, at det topmonte-

rede bombardaflåd giver kludder
lidt oftere end bombastick’en,
men at det kludder, som opstår, ty-
pisk er mindre problematisk. Og –
så er der lige det, at et standard
bombardatakel – hvad enten det er
gennemløbs- eller topmonteret ty-
pisk, jfr ovennævnte test, vil kaste
14% længere end det samme takel
monteret med bombastick, som
giver en markant luftmodstand,
og derfor forkorter kastet. Dette
kan være problematisk på pladser,
hvor lange kast er vigtige for at nå
fiskene.
Det nye portugisisk inspirerede

takel er derfor et oplagt valg for
begynderen, hvor det primære
mål er at komme godt i gang med
fiskeriet.

Isen lå stadig på strandbredden,
da Fisk & Fri var ude at teste de
nye topmonterede bombardaflåd.



En mindre ulempe ved det top-
monterede system er, at det er
sværere at bruge færdigt bundne
takler, fordi enhver sammen-
føjning med fx små springringe
og hægter ved sammenføjningen
af det roterende takel, vil hæve ni-
veauet af kludder til et uaccepta-
belt niveau. Dette er ikke tilfældet
med takler, der er monteret ved
bombardaens bund.

VIL DU MINIMERE KLUDDERET er
det semifikserede bombarda-ta-
kel, som blev udviklet af havør-
red-eksperten Tue Blaxekjær, ef-
ter mit bedste skøn den teknik, der
giver mindst – og mest ufarligt
kludder – samtidig med, at det
ikke går ud over kastedistancen.
Taklet består i al sin enkelhed i at
placere et flådstop over det gen-
nemløbsmonterede bombardaflåd
– intet andet. For en erfaren bom-
bardafisker opstår der typisk kun
kludder på det semi-fixerede takel

i 1-3% af kastene – og sker det, så
er kludderet typisk med så få sno-
ninger, at det kan løsne sig selv op
ved et hårdt og kontakt træk.
For den erfarne fisker, er det

semi-fixerede bombardatakel der-
for det oplagte valg, mens det top-
monterede bombardaflåd er noget
nær det bedste bud på det bom-
bardaflåd, der sikrer hurtig succes
til begynderen.

En af fordelene ved det topmonte-
rede takel er, at det er pærelet at
skifte kastevægt. Flåddet hægtes

blot af via blinklåsen, hvorefter et
andet hægtes på.

Øverst det semi-fixerede
bombardatakel, hvor tilbageløb
af taklet, som ofte er det, der er

årsagen til bombardakludder,
forhindres ved at sætte et lille

flådstop lige over flåddet.
Nederst det topmonterede

bombardaflåd, hvor kludder
minimeres ved at taklet roterer

omkring hovedlinen i kastet.
Hyppigheden af kludder er

mindst på førstnævnte takel.


