
När degen formas som ett grodyngel klipps TBH-hållaren av och
monteras med ett rör i änden. Det bidrar till att degen håller ihop
bättre och säkerställer att "svansen" inte åker av under kastet. 
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När du formar degen runt hållaren för öringsdeg är det viktigt att knåda degen ordentligt - precis som du
brukar, då håller degen ihop på ett optimalt sätt. Här ser du flera olika enkla sätt att montera degen på en

L-rig, men man kan även använda en rapalaknut. Hållarna finns som flytande (vit) och intermediate
(genomskinlig) samt i två olika storlekar. Man kan skapa exakt den storlek man önskar genom att klippa

av dem och kombinera dem med rör.

Genom att montera en svans av 
marabou antingen längst bak

på ett insticksrör (mest 
flexibelt) eller på själva Inno 

TBH, kan du få samma
lockande effekt som 

på "grodynglet" - men på ett sätt
där det är enklare att forma 

degen så att den klarar ett 
kraftigt kast.

EFFEKTIVITETEN och den höga 
fångstgraden på tackel med små 
krokar är numer extremt väl-
dokumenterad, vilket har 
inspirerat ett antal tillverkare
att designa nya lösningar med  
asymmetriskt monterade  
mikro-trekrokar, som kan bidra till 
en ökad fångstgrad.

I Fisk & Fri 9/2015 testade 
Karsten Bech idéen med att 
använda L-riggar för att öka 
fångstgraden på traditionellt  
powerbait. Resultatet av hans 
testfiske blev en tredubblad 
fångstgrad. Detta gjorde han genom
att snurra koppartråd runt ett rör - 

och forma degen runt tråden så 
att L-riggen sticker ut 2/3 nere på 
öringdegen med en fritt 
hängande trekrok. Detta ger 

 självklart en betydligt bättre 
exponering av den lilla trekroken – 
jämfört med den vanliga fiskformen 
där kroken är dold inuti agnet.

Särskilt under besvärliga 
förhållanden kommer fisken ofta 
bara fram och ”kysser öringdegen” 
– och det säger sig självt att det är
omöjligt att kroka fisken om degen
täcker kroken.  Det är hög grad
dessa bonusfiskar bidrar till att öka
fångstgraden så markant när man
fiskar med L-rig.
WWW.BOMBARDASHOP.COM har
specialiserat sig på – ja, gissa själv.
De har inspirerats av de nya rönen
och har kommit på ett ytterst
välfungerande sätt att använda
samma princip för att markant öka
fångstgraden på din öringdeg.

Martin Buch – mannen 
bakom det trasselfria bombarda-
lötet, Inno Bombarda, har en 

bakgrund inom plastindustrin och 
ha    r däför           nödvändig kunskap 

för att kunna designa 
nya spännande 

redskap förlustfiskare. 
– Det är självklart

att utnyttja L-
riggens extremt
höga fångstgrad,
men en hållare

för öringdeg som 

I kölvattnet på ett explosivt växande intresse   
för tackels med små krokar, händer det just nu en   
rad spännande saker inom dansk innovation, som   
inspirerats av tanken att dessa tackels bidrar till en   
högre fångstgrad. Vi har tittat på en av dessa spännande 
saker - nämligen de helt nya Inno TBH – hållare för   
öringsdeg från www.bombardashop.com  
Av Jens Bursell 

n INNOVATION VID ÖRINGSJÖN:

MED L-RIG    OCH 
ÖRINGDEG I PUT & 
TAKE
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Ivan Løvkvist med en fin 7-kilos fisk från Simons fångad på Inno TBH.

som samtidigt fungerar som 
strike-point, om man så önskar.

FISK & FRI har under våren 
varit några av de första som 
har testat det nya systemet från 
Inno i Simons P & T 
tillsammans med bl. a. P & T-
experten Ivan Løvkvist – och vi 
kan inte annat än göra tummen 
upp. Med powerbaitklumpar 
formade som grodyngel enligt 
ovan hade vi en fångstgrad på 90 
% där även de allra minsta 
räknades med, vilket stödjer 
den extremt höga 
fångstgrad som Karsten Bech 
kom fram till då han testade L-
rigs med powerbait. 

- Om du är trött på att tappa
fisk på öringdeg och mer än 
gärna vill få valuta för ditt 
dagkort – då har du ett ess o 
rockärmen med de nya Inno 
TBH, som i praktiken kan både 
dubbla och tredubbla din 
fiskelycka, avslutar Martin 
Buch.

sticker ut 1-2 centimeter från 
bakre änden på TBH – som 
står för trout bait holder. Stick 
tafsens ände genom röret, bind 
fast din L-rig - och forma 
öringdegen runt TBH               
som du normalt skulle
ha format den. 

- När man köper
ett set Inno TBH följer det med 
ett sortiment butt- och front-
fittings som dels bidrar till att 
balansera monteringen och dels 
bidrar till att säkra att knuten från 
t.ex. L-riggen inte dras in i 
powerbaitet under kastet, 
fortsätter Martin. – Vissa 
fittings är av plast med 
volframpulver och placeras 
normalt längst fram för att ge rätt 
flyt och kompensera krokens vikt 
som sitter längst bak. Andra 
fittings är mer neutrala i sin 
massa och används normalt 
längst bak. Det finns t.ex. 
orange butt fittnings som

När du kastar med en löst  
hängande krok fungerar det bäst 
med ett "styrt bombardakast", där 
du håller 10-20 cm över agnet  på 
linan, svänger ut tafsen 
framför dig, rör spöt i en cirkel  
och kastar ut. Ett vanligt P & T 
bombarda-kast, där degen ofta  
ligger på marken innan kastet 
fungerar av förklarliga skäl inte 
så bra tillsammans med en 
exponerad krok.

med bombardaspöt. Degen kan 
agnas som en helt vanlig avlång 
klump på hållaren, men om 
man vill använda öringdegen i 
en avsmalnande form som ett 
grodyngel, vilket är super-
effektivt i många vatten, ska 
man klippa av Inno TBH med 
en vanlig sax och sätta in 
medföljande plaströr  så att det

gör det möjligt för alla att 
fiske med öringdeg på 

  

L-rig förklarar Martin för Fisk &
Fri. – Med detta i bakhuvudet gick
vi förra året igång med att
utveckla vår hållare för öringdeg
- Inno TBH, för att den skulle få
rätt storlek och form, samt kunna
hålla fast degen på ett sådant sätt
att den inte hela tiden måste bytas
ut.
PRINCIPPEN bygger på ett rör
med en rad koncentriska ringar
med räfflor, som utan problem
kan hålla fast degen - även när
man gör ett ordentligt kast

MED L-RIG OG 
ØRREDDEJ I PUTTEN
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