Flugfiskets Mästare

Lokalen

öppnar 10:00
Fri Entré !
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På Flugbindare torget
Johan Klingberg

Johan Klingberg, Jönköping, Johan är en välkänd fiskeprofil : CDC flugor

Johan Klingberg tar dig med på spännande fiskeäventyr under en flugfiskesäsong. Under denna resa
kommer du att få besöka Montanas spännande öringströmmar, Österrikes glasklara bergströmmar men
själv klart ligger fokus också denna gång på fisket här hemma.

Håkan Norling, pappan till Tempelhunden binder lax o öring flugor

Mattias Drugge, Vision

Niklaus Bauer Fly-Dressing. Niklaus binder gäddflugor
Stig Olausson, Floda, Stig binder streamers, Harkrank, Danica eller Spinner

Sveriges enda helt professionella kastinstruktör och tillhör de främsta instruktörerna och
kastarna i världen pratar om ”Skagit” kastet - fördelarna med detta kast. Om väder tillåter
kommer han även att praktiskt visa kastet utanför mässan.
- Han håller även ett anförande om flugbindning.

-

Claes Johansson, Claes binder troligen en Ephemera Danica

Christer Borg, Älvräddarna

Mårten Valeur, Danmark, Binder kustöringflugor

Vi i Älvräddarna arbetar med att få till fiskvägar för bland annat lax i samtliga svenska älvar och åar,
säger Christer Borg, ordförande

Martin Ångnell, Martin profil från Hökensås och Tidan. binder regnbågsflugor

Håkan Norling

Mattias Drugge, binder lax och havsöringflugo

Med glädje hälsa vi i år Håkan välkommen till vår mässa där han visar sina kunskaper i bindning av lax/
havsöringsflugor i allmänhet och “Tempelhunden” i synnerhet.
Håkan kommer också att hålla ett föredrag och visa bilder och det skall bli mycket intressant med
tanke på Håkan enorma erfarenhet och kunnande.

Tellis katsogiannos, Tellis flugfiske
Peter Scheffler, Falkenberg, Binder öring, lax, röding o harrflugor

Inlämning av fiskeprylar till loppmarknad/ aktion på söndagen

Utställare
ABU Garcia.
GUIDELINE
Fly Dressing
Vision
Imago
Bios
Orvis

där alla kan köpa eller sälja fiskeutrustning. Rum Albert plan 0

Lördag Workshop/ Flugbindning,

11:00 Johan Klingberg, bind dig en öring och harrfluga
13:00 Niklaus Bauer, Bind dig en gäddfluga
15:00 Håkan Norling, bind dig en Lax och havsöringsfluga

POOL 12
Flyfishing Europé
Scentific Anglers
Simms
Watereworks-Lamson
Scott
SPORTSYSTEM AB
fiske & fritidsgrossist, tillverkar även
MYRAN spinnare & askar.
Fiske filmer
Oldberg Håvar
Ulf Löfdal, Bambuspön
Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske

Program på scenen lördag och söndag
Scenen Klarasalen plan 0

Laholms Lax
Sunnedamms Sportfiske
Tofta och Torvsjöns FVF
Hökensås Sportfiske
Wittskär, båt fisketurer
Älvdalens Utbildningscentrum
finns på plats i Visions monter, Snacka
fiske med lärare och elever. Få information
om våra unika och spännande gymnasieutbildningar inom fiske;

Laxfiskeguide Jakt- och fiskeguide
SFK—Laxens ungdomar binder flugor
Wittlocks sportfiske o Fritidsartiklar i
Halmstad.
Studiefrämjandet i Halland
Arrangör: Sportfiskeklubben Laxen i
Halmstad

Lördag 18 feb

10;00 Filmvisning, filmtrailers Mountain Media är producent
11:00 Christer Borg, Älvräddarna, föredrag att få till fiskvägar i samtliga svenska älvar
12:00 Mattias Drugge, föredrag om ”Skagit” kastet samt om flugbindning.
13:30 Håkan Norling, föredraget “Mina sämsta fiskebilder ”från sina fiskeresor till bl.a. Norge,
Argentina, Ryssland och givetvis Sverige.
14:30 Johan Klingberg. fiskeäventyr under en flugfiskesäsong. Denna resa kommer du att få besöka

Montanas spännande öringströmmar, Österrikes glasklara bergströmmar
15:30 Filmvisning, Vi har nöjet att presentera en ny flugfiskefilm med Gunnar Westrins
”Kaitum” Mountain Media är producent
16:45 Lottdragning på lotteri
17:30 Mini mässan stänger
Scenen Klarasalen plan 0
Flugbindning

Söndag 19 feb

10:10 Johan klingberg
11:10 Håkan Norling

och Fiskevårdsförbund
Mountain Media film.

Elsa salen plan 1,

max 10 personer / först till kvarn gäller / Gratis att deltaga.

12:10 Niklas Bauer
Nissan Scenen plan 1,
11:00 Fisketillsyn i halland, varför fungera den inte, vad kan vi göra
12:30 Sportfiske som turism, rekreation, upplevelse men framförallt ett sätt att återhämta
krafter efter dagens slit, trauma sjukdomar
Moderator och föredragare Märit Gustavsson, Studiefrämjandet
Elsa salen plan 1,
12:00 Att balansera sin flugfiske utrustning Gunnar Rask Nilsen, om du tar

med dig din utrustning har du även möjlighet att få hjälp med den.
Scenen Klarasalen plan 0,
13:10 Mattias Drugge, föredrag om ”Skagit” kastet samt om flugbindning.
14: 00 Filmvisning, 1 plan 0, Vi har nöjet att presentera en ny flugfiskefilm
”Haspelmannen” DS flugfiske är producent
15:15 Aktion av inlämnade fiskeprylar, Minst 20% av intäkterna går till en fiskefond som Älvräddarna och SFK Laxen administrera med målet levande älvar i Sverige men framförallt i Halland.
16:30 mini mässan stänger

