
Savage Gear 
Parabellum Spin
Den perfekte stang til åen og let 
kystfiskeri. Ultra let, monteret 
med Fuji hjulholder og SIC øjer. 
Savage Gear Parabellum Spin er 
3-delt og 9’2” 2-12g.

Savage Gear Softlures
Vælg mellem:

Savage Gear Soft 4Play (Ready to fish) i størrelserne 9.5cm, 
13cm og 19cm i farverne “Durty Roach” eller “Fungus Roach”.

Savage Gear Soft 4Play Shad i størrelserne 8g, 12g og 22g i 
farverne “Blue Silver”, “Clown” eller “Glitter Bug”.

Savage Gear Caviar Spinner
Caviar spinnere er som skabt til dansk å-fiskeri. Perfekt rotation - 
selv ved opstrøms fiskeri. Mange forskellige størrelser og farver.

Scierra CC3 vaders
Fantastiske vaders fra Scierra. Blode og 
super behagelige at have på. Skal prøves. 
Fås som stocking foot mode.

Scierra Body 
Warmer Jacket
Lækker letvægtsjakke med 3M polyester 
foring, som er yderst komfortabel og 
varm. Den egner sig både som 
midterlag og som en yderjakke, 
og den byder på en lang række 
gennemtænkte detaljer. 

599,00
Før 1.399,- nu kun

100,00
3 pakker

100,00
4 stk. kun

899,00
Før 1.399,- nu kun

699,00
Før 1.299,- nu kun

Lystfiskerens Dag 
onsdag den 25 marts 2015 kl. 9.30 - 21.00

SPAR 137,-



Lystfiskerens dag 
den 25. marts 2015

Sufix Carsten fra Normark Denmark A/S 
spoler line på hele dagen kl. 9:30 - 21:00

TILBUD
KUN DENNE DAG

Sufix 
Performance Pro 8
pr. meter kr. 1,00

Stradic FJ
Flere størrelser 
Frit valg 1.500,-
Alle der køber 
hjulet denne 
dag får helt 
gratis påspo-
let Sufix 
Performance 
Pro 8 linen. 



inkl. et par GRATIS Berkley 
Polaroid solbriller (vejl. 299,-).

NYHED 2015Penn Battle II
Battle II er Penn´s nyeste skud på stammen,  
når det drejer sig om slidstærke kvalitets-spinnehjul.

Dette hjul er bygget op omkring Penn´s populære og funktionssikre  
HT-100 kulfiber-bremse, der sikrer en super jævn og stærk bremsekraft. 

Penn´s spinnehjul har i en årrække været meget populære blandt  
de danske å-fiskere, der stiller store krav til deres hjul og er  

vant til at tumle store fisk.

Vejl. op til 1.599,-

Pris denne dag KUN 999,-  

Lystfiskerens Dag, onsdag den  
25. marts 2015 kl. 9.30 - 21.00

Verdens mest  
populære 
superline...
Tag dit fiskehjul med og få linen spolet professionelt på.

Pris denne dag 1,- pr. meter 

Køber du mere end 200 meter, 
får du et par Berkley Polaroid  
solbriller (vejl. 299,-) med i købet.

GRATIS

GRATIS
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Her kan du også igen i år møde 

Kasper Røjsmose er bidt af en gal lystfisker 

Han fisker stort set alt. 

Hans helt store passion er kystfiskeriet efter havørred, 

men han lader også sine fluer svømme i åen lige så 

ofte han kan. 

Han er guide for havørred Fyn og tilknyttet Loop som  

fluebinder. 

Kasper vil være tilstede i forretningen hele dagen hvor 

hvor han vil binde sine farvoritfluer det vil primært være 

Kystfluer (latexrejer med gummiben) og fluer til åen uden alt  

det der Vvs (gode gammeldags mønstre på krog). 

Så kig forbi og få en snak om kystfiskeriet på Fyn eller  

om fluer. 

 



 

Brian Størup fra Futurefly  binder danske 
bananer hos Seatrout d.25 Marts 

 Har du problemer med at skære Zonker strips af Amerikansk 
Opossum vil der være mulighed for at lære, øve, og binde 

 

 

 

     

 

 


