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Martin Buch – manden bag Inno Bombarda´en - har siden 
halvfemserne udviklet kasteflåd til kystfluer. Faktisk var han den 
første, der producerede og fiskede med strømlinede kasteflåd 
af varierende massefylde på de danske kyster – lang tid inden 
de sydeuropæiske bombardaflåd overhovedet kom til Danmark. 
Vi har taget en snak med ham om de ”kluddersikre” flåd, der er 
blevet mere og mere populære. 

Af Lars Østergaard Jensen
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KYSTFISKERI med kasteflåd eller 
bombarda og flue kan give fine 
fangster, men mange lystfiskere 
opgiver efter få forsøg på grund 
af linekludder. Jeg har derfor sat 
Martin Buch stævne ved Lille-
bælts kyst, for at høre mere om 
hans nye bombardaflåd, der er 
kendt vidt og bredt for at give 
meget lidt kludder i kastet. 

Flere steder findes stejle under-
søiske skrænter med meget dybt 
vand tæt på land, og strækningen 
er derfor velegnet for Martin til at 
demonstrere sine nye intermedi-
ate og synkende bombarda-mo-
deller for mig, som er ren novice 
indenfor fiskeri med kasteflåd. 
For mange år siden prøvede jeg 
ganske vist et par gange at lure 
havørreder med datidens boble-
flåd og senere med almindelige 
bombardaflåd – men tålmodighe-
den slap hurtigt op, når jeg efter 
datidens forskrevene langsomme 
indspinning i hvert tredie eller 
fjerde kast trak flue, kasteflåd, 
forfang og fiskeline op - filret 
sammen i et totalt virvar. 

Martin lover, at man med hans 
bombardatyper næsten slipper for 
bøvlet, og at man alt efter flåddets 
vægtfylde kan fiske både dybt el-
ler lavt, langsomt eller hurtigt og 
derved gennemfiske ligeså så me-
get vand som ved normalt spinne-
fiskeri.

HVAD ER FORSKELLEN? Til akkom-
pagment af forårskåde mågers 
mjaven ude over vandet monte-
rer Martin et intermediate – eller 
langsomt synkende - flåd fra sin 
nye serie Inno Click Bombarda 
- på min line. Jeg synes, det lig-
ner ethvert andet bombardflåd og 
spørger skeptisk efter forskellen. 
- Hvor linen løber indeni andre 
bombardaflåd – så bliver forfan-
get her bundet nederst på flådets 
stik, mens fiskelinen bindes for-
oven i en blinklås, forklarer han. - 
Denne faste montage sikrer, at du 
næsten aldrig får linekludder un-
der kast og indspinning – og hvis 
man får lyst til at gøre nogle kast 
med et blink eller en wobler, ja så 
kan man lynhurtigt skifte takket 
være blinklåsen!  ➛

Efter at have kastet og fisket næ-
sten to timer uden problemer med 
linekludder må jeg overgive mig. 
Nu er det pludselig både blevet 
sjovt og meget nemmere – samt 
mere effektivt - at fiske the bom-
barda way.

JAN GRÜNWALD TÆNDTE GNISTEN 
- En ny og positiv oplevelse ri-
gere mødes jeg oppe på stranden 
med Martin, der har medbragt en 
taske med en lang række af sine 
tidligere protptyper og kasteflåd. 
Jeg beder ham fortælle om den 
lange udviklingsproces fra starten 
omkring 1996 og til i dag, hvor 
han har etableret sit eget firma, 
der sælger produkterne via www.
bombardashop.com samt en ræk-
ke butikker i Danmark, Sverige, 
Norge og Tyskland. 

MARTIN BUCH voksede op i den 
lille by Grejs nær Vejle. De første 
år foregik hans fiskeri ikke uven-
tet ved Grejså og Vejle Å, men 
snart trak kystfiskeriet dog stær-
kere. - På det tidspunkt fiskede 
jeg både med spinnegrej og flue-

stang i Vejle Fjord, men efter at 
have læst afsnittet om bobleflåd 
og flue i Jan Grünwalds bog “Ha-
vørred – spin og flue I saltvand” 
fik jeg lyst til at prøve denne me-
tode, fortæller Martin. Men - jeg 
blev snart træt af det dengang an-
befalede langsomme og kedelige 
fiskeri samt det flydende boble-
flåd, der trak striber i overfladen. 
Hertil kommer problemerne med 
at lande fisken, når flåddet kom i 
vejen på det lange forfang!

Det varede derfor ikke længe, før 
Martin begyndte at eksperimente-
re med egne kastflåd. Den første 
prototype havde et indvendigt ud-
løsersystem, så man kunne udløse 
flåddet under fighten med fisken, 
hvorved det blev lettere at hånd-
tere et længere forfang under det 
praktiske fiskeri.

På baggrund af sine gode erfa-
ringer fra fluefiskeriet med in-
termediate skydehoved, kom 
han på ideen med at lave flåd af 
plast med forskellig vægtfylde, 
da han arbejdede i plastindustrien 

Denne flotte havørred på 85 cm og 6,65 kilo blev fanget 
af Thorbjörn Forsberg, der benyttede den lille Inno flue 

”Magnus Redtag” fisket på L-rig og en lille Owner krog 
str. 14. - Det er super effektivt. Jeg tror knapt nok jeg har 

mistet en enkelt fisk på det i de to år jeg har fisket med 
rørflue, L-rig og en lille trekrog, siger han.

Martin Buch med den nyeste 
version af Inno Bombardaen - 
Inno Click.
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hos Uni-Chains samt Lego. - Jeg 
glemmer aldrig første gang, jeg 
kastede med en synkende proto-
type ved Lillebælt og så, hvordan 
jeg legende let kunne fiske både 
dybt og hurtigt samtidigt, beretter 
han. – Her blev jeg for alvor klar 
over, at jeg var på rette vej, idet 
flåd med forskellig vægtfylde gav 
mig valget mellem at fiske dybt 
eller lavt, langsomt eller hurtigt 
og derved imitere mange forskel-
lige fødeemner effektivt.

FIGHT BOBLEN
- Efter denne aha-oplevelse fort-
satte jeg med at udvikle den så-

kaldte Fight Boble, der bestod af 
en plastovertrukken gennemlø-
bende tråd og en løs udløser-dims 
nederst på kasteflådet, uddyber 
Martin. - Nu kunne jeg fiske med 
et fem meter langt forfang, men 
når fisken var træt - og Fight Bob-
len ramte stangens topøje, så trak 
man nu blot med hånden i fiskeli-
nen, indtil flådet gled af tråden og 
ned til fisken!

Fight Boblen var lidt af en ge-
nistreg, og Martin solgte 25.000 
stykker til Svendsen Sport. - Ide-
en slog desværre aldrig rigtig an, 
da mange lystfiskere ikke fattede 

ideen, der måske også var for 
kompliceret, smiler han. 
Da de italienske bombardaflåd 
dukkede op på markedet i sin 
tid og snart blev meget populære 
trods deres indbyggede problem 
med linekludder, gik Martin i 
tænkeboksen nogle år.
 
Først droppede jeg Fight Boblen, 
som de færreste jo forstod at bru-
ge, fortæller han. - Dernæst for-
kastede jeg princippet om, at li-
nen skal løbe igennem flådet som 
på de almindelige bombardaflåd. 
I stedet valgte jeg at benytte en 
fast fiksering af forfang og fiske-

line – hvilket næsten eliminerer 
linekludder. 

Til normalt fiskeri på kysten 
bindes forfanget med en knude 
nederst på INNO-flåddet, mens 
fiskelinen bindes i en blinklås 
foroven – så man lynhurtigt kan 
skifte mellem bombardataklet og 
et blink – samt tilbage igen.

INNO BOMBARDA introducerede 
Martin så for fem år siden efter 
mange overvejelser. Takket være 
den akvadynamiske form holder 
dette flåd spinnedybden selv ved 
hurtig indspinning – og det er 

Den bedste eksponering af kro-
gen - og dermed den høje lan-

dingsrate - fås ved at binde den 
lille trekrog i et L-rig, så krogen 

vender som vist med én gren 
pegende i indtagningsretningen. 

Se hvordan du binder rigget i 
bogen ”Havørred - Refleksioner 

på kysten”.

Et af Innobombardaernes kendetegn er, at de giver meget lidt kludder, 
hvilket gør dem til et perfekt valg for uøvede kystfiskere.

Her kan du se historikken i Martins udvikling af bombarda´er - star-
tende øverst til venstre og kulminerende med Inno Click nederst til 
højre fra 2019.

Her ser du de nyeste bom-
barda´er fra www.bombarda- 

shop.com - Inno (øverst) og 
Inno Click (nederst).

Martin designende og 
fiskede med kastedupper/
bombarda´er lang tid før 
bombarda´en officielt kom 
til Danmark - så han har 
mange års erfaring med 
netop dette.

Endnu en ørred er faldet for en 
rørflue fisket med L-rig.
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yderst sjældent at forfanget hæg-
ter op på flåddet, så det giver klud-
der. Seneste skud på stammen er 
så det nye Inno Click Bombarda, 
som kom i år. Fordelen ved dette 
frem for den gamle udgave er, at 
det på grund af sin aflange form 
kaster længere. Begge typer fås 
som floating, slow intermediate, 
intermediate og sinking – og der 
kan fås løse INNO-sticks. Flåd-
dene fås i vægte på 15 – 35 gram.

STOR FLEKSIBILITET: 
- Multirig Systemet, som er en 
del af Inno-konceptet, går ud på, 
at flåddene også kan have andre 
anvendelsesmuligheder, afslører 
han. - Udover at montere fluen 
eller måske et miniblink traditi-
onelt bag et Inno bombardaflåd 
kan man prøve andre opsætnin-
ger takket være hægtesystemet. 
Eksempelvis kan man anvende et 
flydende flåd med en rød sticker 
som almindeligt medeflåd eller 
fiske spinflue i strømvand med 
et tung intermediate/sinking 
Inno Click flåd. Et helt andet 
brugsområde er bundmede med 

et synkende flåd på kysten eller 
i søer– uden at flådet synker for 
langt ned i den bløde bund. Alt 
dette kan man læse meget mere 
om på www.bombardashop.com, 
hvor der også er tips til de bedste 
knuder, modeller og tilbehør. På 
siden kan du også læse diverse 
testresultater af flådene.  

MASSER AF NYT GÅ-PÅ-MOD - Efter 
den lange snak oppe på stranden 
er det rart igen at strække de vin-
terømme lemmer, vade ud i van-
det og kaste til måls efter horison-
ten i det lønlige håb at overliste 
årets første havørred. Desværre 
er kystvandet denne eftermid-
dag endnu en kende for koldt. 
På vej op til bilen uden fisk, får 
jeg dog lokket et par sidste tips 
ud af Martin. - Jeg foretrækker 
at fiske med småkrogstakler som 
fx L-rig eller krogen i en lille Ra-
palaknude på mit eget Inno Tube 
Fly System. Min helt klare favorit 
er de små rørfluer monteret med 
en lille Owner trekrog, der gør, at 
man mister betydeligt færre fisk, 
slutter han.

Martin i aktion ved den østjyske kyst.

Dette er nogle af de første af Martins prototyper 
på kastedupper med forskellige massefylde fra 

midten af halvfemserne.

Her kan du se hvordan 
Martin kvejler sine 

bombardatakler op på 
et lille stykke skum-

plast, når de ikke 
er i vandet.

GUMMIBELAGT 
NÆSESTYKKE 
Anti-slip.

GUMMIBELAGTE STÆNGER 
Anti-slip.

INDVENDIG ANTI 
REFLEKS COATING
Fjerner forstyrrende 
reflekser i glasset.

EN.166F CERTIFICERET
Europæisk sikkerhedsnorm.

U-SHAPE
Eliminerer side- og bagfra 
kommende lys.

HYDROFOBISK COATING
Modvirker vanddråber i 
at blive siddende
på glasset.

TRILOIDTM NYLON STEL
Stærkt og flexibelt stel.

POLYCARBONAT GLAS
Eliminerer risikoen for øjenskader.

MULIGHED FOR STYRKEGLAS
Mulighed for at få WX briller med 
individuel brillestyrke.HIGH VELOCITY PROTECTION RATED

Amerikansk sikkerhedsnorm.

BALLISTISK GODKENDT
Bestået den strengeste 
militære brilletest i verden.

ANTI RIDS COATING
Modstandsdygtig overfor ridser.

FILTER 8TM POLAROID GLAS
100% polarisering samt 100% UV beskyttelse.
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