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Når dejen formes som en haletudse klippes TBH holderen over og 
monteres med et rør i enden. Det giver en bedre sammenhængskraft i 
dejen, som sikrer, at halen ikke ryger af i kastet.

Når du former dejen om ørreddejsholderen er det vigtigt, at ælte dejen godt - præcis som du plejer, så 
sammenhængskraften er optimal. Her ser du forskellige lette måder at montere dejen på med L-rig, men 

man kan også bruge en rapalaløkke. Holderne fås i flydende (hvid) og intermediate (klar) samt to forskelli-
ge størrelser. Man kan lave lige præcis den størrelse man ønsker ved at klippe dem over og kombinere med 

rør.

Ved at montere en hale af 
marabou enten bagerst på et 

indstiksrør (mest fleksibelt) eller 
på selve Inno TBH - kan du få 
samme suveræne lokke effekt 

som på “haletudsen” - men på 
en måde, hvor det er lettere at 

forme dejen, så den holder til et 
kraftigt kast.

EFFEKTIVITETEN og den høje lan-
dingsrate på småkrogstakler er 
efterhånden ved at være ekstremt 
veldokumenteret, hvilket har 
inspireret flere grejproducenter 
til at designe med nye løsninger 
med asymmetrisk monterede 
mikro-trekroge, der kan øge lan-
dingsraten.

I Fisk & Fri 9/2015 testede 
Karsten Bech idéen om at bruge 
L-rigs til at højne landingsraten 
på traditionelt fisket powerbait. 
Resultatet af hans testfiskeri var 
en tredobling af landingsraten. 
Det gjorde han ved at vikle kob-

bertråd om et rør – og så ellers 
modulere dejen omkring dette, 
så L-rigget stikker ud 2/3 nede på 
ørreddejen med en frit dinglende 
trekrog. Dette giver selvsagt en 
langt, langt bedre eksponering af 
den lille bitte trekrog – i forhold 
til den normale fiskeform, hvor 
krogen er skjult inden i agnen. 

Især under svære forhold er 
fisken ofte blot henne og ”kysse 
ørreddejen” – og her giver det 
sig selv, at de er umulige at kro-
ge, hvis dejen omslutter krogen. 
Det er i meget høj grad disse bo-
nusfisk, der er med til at booste 
landingsraten helt vildt, når man 
fisker med L-rig.

WWW.BOMBARDASHOP.DK har 
specialiseret sig i – ja gæt selv. 
De har ladet sig inspirere af de 
nye strømninger – og er kommet 
op med en virkelig velfungeren-
de måde at bruge princippet til at 
opgradere landingsraten på din 
ørreddej voldsomt. 

Martin Buch – manden bag 
det kluddersikre bombardaflåd – 
Inno Bombarda, har en baggrund 
i plastindustrien – og har derfor 

hele set-uppet til at de-
signe spændende nye 

lystfiskerredskaber. 
– Det er mere end 
oplagt at udnytte 

L-riggets eks-
tremt høje 
landingsrate, 

men en holder 
til ørreddej, der 

n INNOVATION VED ØRREDSØEN:

I kølvandet på en eksplosivt voksende inter-
esse for småkrogstakler, sker der for øjeblik-
ket en masse spændende ny dansk innovation, 
der – inspireret af idéen bag småkrogstaklerne, 
medvirker til en højere landingsrate. Vi har kig-
get på én af dem – nemlig de helt nye Inno TBH 
– ørreddejsholdere fra www.bombardashop.dk
Af Jens Bursell 
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Ivan Løvkvist med en flot 7 kilos fisk fra Simons taget på Inno TBH.

Når du kaster med en løsthængs-
let krog - fungerer det bedst med 
et “ført bombardakast”, hvor du 
holder 10-20 cm over agnen på 
linen, svinger taklet ud foran dig, 
bevæger stangen i en cirkel og 
kaster ud. Det ofte anvendte P 
& T bombarda kast, hvor dejen 
tit ligger på jorden inden kastet, 
spiller selvsagt ikke godt sammen 
med en frit eksponeret krog.

fittings 
der sam-
tidigt fungerer som strike-
point, hvis man ønsker det.

FISK & FRI har her i foråret som 
de første været ude og teste det 
nye system fra Inno i Simons P & 
T sammen med bl.a. P & T eks-
perten Ivan Løvkvist – og vi kan 
kun vende tommelfingeren opad. 
Med powerbaitklumper i ha-
letudseform som beskrevet oven-
for havde vi en landingsrate på 90 
% med selv det mindste nøk talt 
med i regnskabet, hvilket blot un-
derbygger den ekstremt høje lan-
dingsrate Karsten Bech fandt da 
han testede L-rigs til powerbait. 

- Så hvis du er træt af at bom-
me fisk på ørreddejen – og gerne 
vil have fuld valuta for dit dag-
kort – så har du med de nye Inno 
TBH nu et helt nyt og spændende 
es i baghånden, der i praksis kan 
både to og tredoble udbyttet af 
din fisketur, slutter Martin Buch.

s o m stikker 1-2 
centimeter ud af bagen-
den på TBH – der stor for 
trout bait holder. Stik en-
den af forfanget gennem 
røret, bind dit L-rig – og 
form ørreddejen om-
kring TBH præcis 
som du ellers ville 
have gjort det.

- Når man køber 
et sæt Inno TBH med-
følger en serie butt- og front-
fittings, der dels er med til at afba-
lancere montagen og dels er med 
til at sikre, at knuden fra fx L-rig-
get ikke trækkes ind i powerbaitet 
under kastet, fortsætter Martin. 
– Nogle fittings er af plast med 
indlejret tungstenspulver – og 
placeres typisk forrest for at give 
det rette svæv og vægtkompense-
re for krogen, der sidder bagude. 
Andre fittings er mere neutrale 
i massefylden og bruges typisk 
bagerst. Der er fx orange butt 

der kastes i g e n -
nem med b o m -
bardastangen. Dejen kan fiskes 
som en helt normal aflang klump 
på holderen, men hvis man vil 
fiske ørreddejen som en tape-
ret klump med form som en ha-
letudse, hvilket er super effek-
tivt i mange vande, så skal man 
blot klippe Inno TBH over med 
en ganske almindelig saks – og 
indsætte et medfølgende plastrør 

muliggør, at alle og enhver 
kan fiske deres ørreddej med 

L-rigs, forklarer Martin til Fisk & 
Fri. – Med dette i baghovedet gik 
vi sidste år i gang med at udvikle 
vores holder til ørreddej – Inno 
TBH, så den havde den helt ret-
te størrelse og form – samt kun-
ne fastholde dejen på en sådan 
måde, at den ikke hele tiden skal 
skiftes.

PRINCIPPET er et rør med en 
række koncentriske ringe med 
riller imellem, som uden proble-
mer fastholder dejen, selv når 
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