Vi hälsar Dig välkommen till ett säkert vårtecken Som vanligt ett samarrangemang mellan Stadsbiblioteket, Sportfiskeklubben
Laxen, Nissans vänner och Wittlock Sportfiske.
Vi vill i år belysa och profilera ett positivt fisketänk och med positiva fiskevårdsplaner och hoppas att det kan
komma fram bland våra föredragshållare och fiskevårdare.
Nissans fiskevård är ju alltid en kärnpunkt i vår mässa och med åns otroligt fina förutsättningar till ett
fantastiskt lax/havsöringsfiske hoppas vi att ett genombrott sker detta året.
Som ett led i detta kommer Hasse Schibli att visa ett bildföredrag om Nissanfisket i ”modern tid” samt
”Nissanambassadören” Andreas Bäckstrand pratar om en framtid för Nissan som lax-å och vilka möjligheter som
öppnar sig.
Christer Borg finns också på plats och pratar om vad Älvräddarnas ovärderliga arbete har gett under året som
gått och vad som är på gång!

Sverigepremiär på Älvräddarnas nya kortfilmer om vad som händer med vattenkraften!!!
”Som de flesta naturmänniskor vill vi också visa att kopplingen mellan rena och välskötta vattendrag, porlande
och brusande vattensystem utan dammar eller bromsklossar i form av vandringshinder är synnerligen viktig.”

Inte bara för oss sportfiskare utan för alla Sveriges innevånare.







På mässan träffar du branschens ledande redskapsleverantörer och kan klämma och känna på nyheter och
annat. Bästa tipsen om linval till ditt spö och annat matnyttigt givetvis.
Flugbindare av absoluta elitklass ger inspiration och tips om hur du lyckas bäst.
Föredrag av välkända profiler som inspirerar och höjer pulsen.
En mängd utställare inom fiskevård, förlag, destinationer, fiskeföreningar, skola, länsstyrelse m.m

Kastuppvisning av Tomas Lundqvist (dubbelcertifierad tvåh. kastare) vid Nissan om vädret tillåter.

GO Fishing
”Mässan för sportfiske i allmänhet och Flugfiske i synnerhet”
Den 25/2 klockan 10.00-17.00 ser vi ljuset i vintertunneln och börjar resan till 2017 års fiskeäventyr.

Boka in denna dagen för lättsamt umgänge och ”tungt” fiskesnack!

Fri Entre’
Klarasalen, föreläsningar med bilder:







10.15: River Dee / Ross MacDonald (Känd flugbindare och profil i Skottland) pratar om River Dee
och dina möjligheter till fiske i en av Skottlands toppälvar
11.10: Johan Klingberg ”Ett år med regnbågsfiske. Det mest folkkära fisket belyses från början till
slut”
12.10: Ulf Börjesson ”Flugfiske efter Harr, Öring och Regnbåge i engelska strömmande vatten”
13.15: Min kompis ”Big Lars” håller föredrag om och visar bilder på Steelheadfiske i British
Columbia/Canada. Ett föredrag med känsla,värme och erfarenhet.
14.10: Peter Alexandersson ”Havsöringsfiske på västkusten”
15.00: Pelle Klippinge ”Ett fantastiskt fiskeår vid Emån som bara Pelle kan berätta det”

En trappa ned i Klarasalen 2
Debatter och föreläsningar med vattenvård och Nissan i ”fönstret”!





10.45

Älvräddarna med Christer Borg ovärderliga för ”det rinnande vattnet”.

Christer börjar med att köra Sverigepremiär på Älvräddarnas nya kortfilmer om vad
som händer inom vattenkraften och pratar om detta.
11.45
Hasse Schibli berättar och visar bilder om fisket i Nissan under ”modern tid”.
Verkligen sevärt och hörvärt.
12.30
”Nissanambassadören” Andreas Bäckstrand Länsstyrelsen pratar om en framtid
för Nissan som laxå och vilka möjligheter som kan öppna sig. Klart värt att lyssna på!!!

Nissascenen - entre’plan
Den magnifika yttersta ”glasverandan” fylls av utställare av fiskeredskap. Nyheter
och annat, smått som stort.














ABU.
Scierra.
Fairpoint (Sage och Rio).
Flyfish Europé (Simms, Scott, Lamson/Watervorks, SA mm) Morten Valör har med sig
Mattias Rosenmejer Ibsen, JohnPetermann och Hanna Bossow Vestergaard som binder
kustöringsflugor och flugor för exotiskt fiske i montern. Peter Alexandersson binder
kustöringsflugor mm.
Strobel fiskeresor till de varma breddgraderna och de exotiska arterna.
Fly Company flugbindning.
Guideline / Futurefly med hett flugbindningsmaterial och flugbindning i montern
Hardy / Hodgman med Mattias Drugge.
Patagonia med Toni Corenius.
LTS med Jimmy Berggren och Tomas Lundqvist (dubbel-certifikat i flugkastning) samt
duktige flugbindaren Jim Wennmark i montern.
Futurefly med flugbindning av Kim Sørensen (MunkerKongen) & Torben Pedersen.
Vision / Flydressing redskap och flugbindning med Steffan Jensen och Patrik i montern.

Nissascenen hantverkare m.m





Ulf Löfdal (Splitcanespön).
Ulrik Oldberg (Håvar).
Tyfon flyreels.
Mountain Media fiskefilmer i världsklass.

Med glädje skriver jag nedanstående!
Janne Johansson från Kungälv kommer till oss i år igen. Ingen Laxfiskare med några år på
nacken har missat Janne Johanssons böcker om lax/havsöringsfiske.
Alla skrivna med enormt mycket kunskaper och erfarenhet i bagaget. Många fångade laxar och
många laxdagar runt om i Skandinavien och Storbritannien har gett Janne en oslagbar bank att
gräva ur och som han givmilt har presenterat genom böcker och föredrag.
På mässan bildar han par med Olle Sjökvist från Örkelljunga. De har grävt fram en fin samling
böcker, redskap mm som du kan beskåda i deras monter på entre’plan.

”Isac” berättar varför han gärna fiskar med träspö.

Nissascenen - flugbindare av internationell klass


















Johan Klingberg (imitationer, regnbågsflugor)
Ulf Börjesson (imitationer)
Zeljko Babic (bäcksländor)
Daniel Smith (imitationer)
Martin Ågnell (flugor för Hökensås m.m.)
Alf Jansson (nympher, puppor och kanske en original Ullsock)
Niklas Dahlin (klassiska Catskill torrflugor, m.m.)
Robin Alexandersson (gäddflugor som fungerar)
John Petermann (fantastiska exotiska mönster)
Hanna Bossow Vestergaard (fantastiska exotiska mönster)
Peter Alexandersson (havsöringsflugor för västkusten mm)
Mattias Rosenmejer Ibsen (kreativa havsöringsflugor)
Andreas Kalm från Frödin Flies (laxflugor av hög klass)
Steffan och Patrik från Flydressing (havsörringsflugor/gäddflugor)
Kim Sørensen från Futurefly (havsöringsflugor)
Torben Pedersen från Futurefly (havsöringsflugor)
Jim Wennmark (laxflugor)

En delegation från River Dee i Skottland kommer till oss i år igen.
Helt fantastiskt….missa inte detta!!!
Nissascenen - övriga utställare
















Flugfiske i Norden med flugbindning av Niclas Dahlin.
Allt om Flugfiske
Älvräddarna med Christer Borg den outtröttlige kämpen för levande rinnande vatten.
Stöd gärna älvräddarna med ett medlemskap!
Sveaskog / Mörrumsån med familjen Condrup som binder flugor och berättar hur du bäst
lyckas vid Mörrum.
Bokklubben Settern
Sunnedam / Hjortsered regnbågsfiske och gäddfiske i fin miljö, samt flugbindning av Gösta
Laholms laxfiske / Toftasjöns regnbågsfiske
Vinnalts regnbågsfiske och boende i fantastisk miljö 2 mil från Halmstad.
Sportfiskarna Hallandsdistriktet
Örekilsälvens fiskevårdsområde
Osbys Naturbruks-gymnasium för dig som vill jobba med natur och fiske
Nissans Vänner ideell förening med Nissans bästa i siktet
Hökensås Sportfiske i som ”alla vet” naturlig miljö.
Länsstyrelsen i Halland
Querto med Ibrahim Mesinovic visar jättefina flugbindnings innovationer. Bl.a nya material till
flugbindning.

Barn och ungdomsaktiviteter vid Entre’n!
Sportfiskeklubben Laxen välkomnar dig till:






Drop In Flugbindning för nybörjare eller andra.
Ta med egna grejor eller du som inte har får låna. Sätt dig ned och prova på!
Drag/Wobblermålning för barn. Drop In. Alla som målar får behålla sitt bete!
Sportfiskeklubben Laxen, Sportfiskarna och Relax Fishing Sweden berättar om spännande
ungdomsaktiviteter under året som kommer.
 ABUs ungdomsförmåner och aktiviteter presenteras. Bl.a. låna utrustning gratis över
sommaren och/eller köp den till halva priset!!!
 Allt händer vid vid entre’n 10.00-16.00
Det finns dessutom möjligheten att bli medlem i Laxen. Fråga gärna fiskeklubbens representanter!

Elsarummet - Workshop i flugbindning
Johan Klingberg instruerar i modern teknik då det gäller imitationer i Elsa rummet (workshop
14.30-16.00) Medtag egen utrustning.
Förhandsanmälan till Wittlock Sportfiske 035-212191/order@wittlock,se (10 platser)
Kostnadsfritt!

Programmet kan komma att ändras under ”resans gång” fram till mässdagen.
Titta in ibland för att ta del av eventuella uppdateringar.

Varmt välkomna till en dag full av aktiviteter och
vårkänslor!!!

