Inno Bombarda – ett revolutionerande
kastflöte…
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Mitt första kast med Inno-flötet i beteshaken skedde den 1 april 2015 i samband med
premiären efter havsöring utmed västkusten. Inför premiärkastet hade jag skummat

igenom en artikel i danska sportfisketidningen Fisk & Fri där Inno Bombarda (patenterat av dansken Martin Buch) hade hårdtestats. Jens Bursell, tidningens redaktör och

mannen bakom testet klassade Inno Bombarda som den mest spännande kastdobben på
årtionden.

Danskarna är sedan urminnes tider väl förtrogna med kust- och kastflötefiske efter

havsöring och kan erfarenhetsmässigt avgöra vad som är hiss eller diss. Att auktoriteten herr Bursell gav Inno Bombarda toppbetyg indikerade att den danska kulan skulle
tas på allvar.

Är av ohejdad vana, sedan många år fast i duppträsket. Havsöring, regnbåge och insjö-

lax är favoritfiskarna. Kastflöten som dinglat på min lina under årens lopp har varit allt
från hemmasnidade träpluttar, vattenfyllda kulor, plastiga cigarrer till spolformade

tingestar av modernt snitt. Oavsett material, utformning eller om dupparna varit fly-

tande alternativt sjunkande har ingen enda av dessa varit hundraprocentigt funktionsdugliga.

Vågar påstå att alla som någon gång fiskat med kastflöte har upplevt att tafs och fluga

så gott som alltid har en benägenhet att sno sig runt flöte och huvudlina vid utkast. Ett

irritationsmoment som spolierar effektivt fiske och även fiskeglädjen. Fnurra på tråden

brukar det vanligtvis bli vid långkast i besvärande mot- eller sidovind. Trassliga utkast
kan i viss mån begränsas via ett bygelstopp på rullen precis innan duppen tar vatten.
Ett tvärstopp på huvudlinan får rörelseenergin på flugan att flyga vidare och sträcka
tafsen. En ”tight leader” är att föredra och ger i förlängningen fler hugg och fiskar i
håven.

Inno Bombarda påstods enligt det danska testet trassla minimalt. Är det verkligen sant?
Undertecknad kan efter 2015 års slängande och dängande intyga att Inno Bombardan

faktiskt i stort sett är trasselfri. I jämförelse med mina gamla trasselduppar är skillnaden som natt och dag. Långa kast med få trassel, känn på den. Att trasslen är få beror
enligt uppgift på den integrerade Inno-stickan.

Fast montering där Inno-stickan i ena änden är länkad till huvudlinan med en betes-

hake/beteslås så att inte stickan glider genom hålet. I stickans andra ände knyts tafsen

fast. Släng sedan ut och fiska hem. Lätt som en plätt. Vill man exempelvis byta från flytande till sjunkande variant räcker det med att öppna på haken och skifta kula på

stickan. Att knyta och knåpa är ett minne blott. Inno Bombarda finns i flytande, svä-

vande eller sjunkande versioner i vikter från 15 till 35 gram. Ytterligare på Inno Bom-

bardas pluskonto är att kulan håller sig på det djup den vevas hem på, även vid hög fart

bör tilläggas. I sammanhanget kan också berättas att den flytande upplagan av Inno-kulan ligger så där lagom djupt i ytfilmen vid hemvevning. Inno Bombarda har vänt upp
och ner på mitt kastflötefiske till det bättre.

