
29 februari kl.9.30-16.00 ÄR DET DAX!!! 
Säsongen 2020 stormar emot oss och vi möter den med en härlig  

”Kick-Off”-  i butiken på Bohusgatan 3 i Halmstad 

Välkommen hit för att få inspiration och tips på utrustning och teknik som 

gör det möjligt att lyckas. 

Här ger vi allt för att du skall få bästa möjliga upplevelse.        

Dessutom ett bra mässpris på alla våra produkter!!! 

Kaffe med ”gofika” till alla som vill ha! 

Våra leverantörer och deras representanter. 

Alla kan hjälpa dig med tips och råd då det gäller utrustning och fisketeknik. 

• Guideline med Andreas och Jesper. 

• Hardy / Greys med Hasse. 

• FlyFish Europé (Simms-Lamson-SA-Scott-Regal) med Morten och Peter. 

• AHREX Hooks med Morten. 

• Fairpoint (Sage/RIO) med Bo. 

• Patagonia med Frödin. 

• FITS flugbindning med Frödin och C.Lindström. 

• Flugfiskeguide Falkenberg med Jesper Ljungberg. 

• Löfdal Canespön med Ulf. 

Du som köper en komplett utrustning med spö/rulle/lina erbjuder vi en gratis starta-upp kurs. Ett bra 

erbjudande och möjlighet om man aldrig provat flugfiske tidigare - kursdag bestämmes i samråd. 

Vi har dessutom och som vanligt ett gäng högklassiga flugbindare! 

Alla visar sina tricks som ger dig inspiration och lärdom om flugbindningens värld.                                  

Denna fantastiska hobby i hobbyn som bara ökar av antal utövare. 

            Följ dem gärna på Instagram!!!  

• Robin Philips  -   robin.phillips.flies 

• Peter Alexandersson -  peteralex1970 

• Mikael Frödin -  frodinflies 

• Peter Ludvigsson  -  undantag72 

• Stefan Sigfeldt  -  salmosigfeldt 

• Johan Lundberg - mojosumo_flyfishing 

• Jarl Jørgensen – fiskestudenten 

Och sist men inte minst har vi sportfiskeklubben Laxen på plats.                  
Bred vuxen och ungdomsverksamhet med egna fiskevatten och mycket aktiviteter.                                             

-  Lelie och Marcus pratar gärna om deras Casting-sektion och kör en Casting-tävling som alla kan vara 

med på (kl 10.00-14-00)   -  Priser från Wittlocks. 

Välkommen till butiken Med flugfiskare För flugfiskare, 

Niclas, Edvin, Christopher och Mats 


