
 
 

Johan Broman Guide  
En guidad heldags fisketur i Stockholms skärgård för 

max tre personer.  
Datum för fisketuren och vad ni ska fiska efter spikar 
ni tillsammans med Johan. Låneutrustning, flytvästar 

eller flytoverall ingår. Matsäcken ordnar gästerna 
själva. Mer information om Johans guidade fisketurer, 

fiskeresor och flugfiskekurser mm hittar man på 
http://www.johan-broman.se

SAMEO  
Hemligt paket med utrustning för flugfiske. 
Mer information kommer inom kort. 
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Settern förlag 
- LAXFISKE Slott och Whisky, Jan Johansson 
- Guide till mina bästa FISKEVATTEN, Pelle Klippinge 
- DÄR FISKESTIGEN SLUTAR – Carsten Lorange, Owe Landström 
- Den stora boken om HAVSÖRINGSFISKE, Jens Bursell 
- HAVSÖRINGSGUIDEN Småland Öland, Pelle Klippinge 
- HAVSÖRING Kustens Silver, Jan Johansson 
- PEDAGOGISK FLUGBINDNING, Johan Klingberg 
- LAXFLUGANS MAGI Pelle Klippinge 
- WESTRINS FJÄLLFISKETIPS, Gunnar Westrin 
- FISKEDAGBOK 
- ÖRINGFISKE med sight fishing metoden, Mayer Landon 
- Lär dig läsa ÖRINGVATTEN, Dave Hughes 
- FRANK SAWYERS NYMFTEKNIK, Frank Sawyer 
- NATTENS DROTTNING Hans Lidman 
- FRANK SAWYER’S favorite flies (dvd) 
- NATTENS DROTTNING Hans Lidman 
- HANS LIDMANS FAVORITFLUGOR (dvd) 
- PIKE & FLY (dvd)

Fly-Dressing  
Testa den senaste trenden inom flugfiskevärlden! Abborfiske med fluga är riktigt skoj och kan även vara 
riktigt effektivt. Dessutom är ofta abborfisket som bäst och roligast när många flugfiskare lagt spöna på 
hyllan och lagt sig på beachen! Här har Vision utvecklat ett kit speciellt för detta fiske. Setet består av ett 
lättkastat mediumsnabbt spö i läcker design och den beprövade Deeprullen är laddad med den ultimata 
abborrlinan Vibe 85 med sjunk 3 klump. Självklart passar det här kitet även alldeles utmärkt för allt 
streamerfiske efter t.ex. regnbåge och öring både i strömmande vatten och i sjö. 
Nästa gång du står där insmord i solkräm, ta båten och ditt Abbo ut på abborgrynnan istället för att dra till 
stranden! 



Älvdalens Fiskecenter  
En dags fiske med Stefan Larsson som guide. Du 
kommer att fiska vid någon av sjöarna och/eller 

strömmande vatten som Stefan kan utan och innan. 
Självklart får du tips på flugmönster, fiskeplatser 

och vid behov även lite kring kastteknik. 
Lunch och kaffe på maten (tillagas av guiden vid 

fiskevattnet.)

Mohlin of Sweden  
En rulle av världsklass från Mohlin av Sweden 
Prestanda och detaljer inom kort 

Vattnets Vilja  
Weekend i Orsas vildmark – under och ovan ytan 

Två dagar av olika naturupplevelser, en i form av en heldags 
guidad fisketur till Oreälven och den andra i form av följer du 
med till ett av Orsas stora naturreservat och upplever väglöst 

land, vidsträckta myrar och riktigt gammelskog. 

Priset innefattar guidad fisketur och skogsvandring, fiskekort,  
3 nätters boende i fullt utrustad stuga med självhushåll, alla 
transporter till och från aktiviteter och frukostvaror från våra 

lokala gårdsproducenter.



Guideline  
Fario Classic, en uppdatering av Guidelines Fario! 
Fario spöna har en djup, stabil men ändå kraftfull aktion – perfekt för seriösa öringfiskare. Det här är delikata spön, 
specialkonstruerade för att hantera kombinationen petig storöring och tunna tafsar. Den djupa men ändå exakta 
aktionen tilltalar medelgoda kastare så väl som experter. Spöna i Fario-serien är byggda för att hantera linlyft, 
speykast, diskreta presentationer och långa kast - allt med samma lätthet. Guideline är övertygade om att dessa spön 
blir många fiskares bästa vän under år framöver. Designen är klassiskt elegant och läcker med en alldeles särskild 
finish som får serien att lyfta över konkurrensen.

Håkan Stenlund och Sorsele Fiskecentrum  
5 dagar av fiske i trakten av Sorsele 
En unik möjlighet att få följa med Håkan Stenlund i hans hemmavatten. Fiske med i Sorsele med omnejd 
(målet är att fiska där fisket för tillfället är bäst) onsdag till söndag, boende i självhushåll (Borgjaure) bredvid 
fiskevatten fyra nätter. Håkan guidar fisket torsdag till söndag. Tidpunkt bestämmer ni tillsammans med 
Håkan.



Jonas Nordigårds – guidedag (1-3 pers) 
En heldagstur med Jonas där du får välja mellan Orust på Västkusten (Havsöring) eller Dalarna/Malung 
(Gädda, Öring/Harr alt Gös). 
Lunch, fika och lån av fiskeutrustning ingår. Beroende av fiskeupplevelse kan vi fiska från land eller med båt 
samt med spinn, haspel, vertikal eller flugspö. 
Läs mer om paketen på http://www.edgejonas.se

Ulrik Odelberg 
En handgjord håv, tillverkad av Håkan Odelberg.  

Varje håv är ett unikt hantverk. Tillverkad av noga utvalt 
material, väl avvägda färger och former och allt detta 

för att få fram håvar som tilltalar. Den färdiga håven 
ska passa till det fiske du gillar allra mest.

Roland Nilsson  
Spötub i läder  
En handgjord spötub i rödbrunt läder för ett 4-
delat 9 fots spö 780x50 mm.  

http://www.edgejonas.se
http://www.edgejonas.se


Scandinavian Split Cane  
Tredelat splitcanespö av högsta kvalité levereras med två toppar. 
Tapering av Stefan Broms, medium aktion, 8fot för lina klass 5.  
Lätt flamhärdad bambu med lindingar i amber-färgat silke med röda kantningar, Stepdown holkar av CSE´s 
tillverkning, Snake Brand linförare, toppöglor och snakeringar.  
Rullfäste med valnötsinlägg av Stefan Broms med nickel-silver detaljer från Bellinger.  
Spöfodral från Scandinavian Split Cane.  
Spöt tillverkat av Stefan Broms hos Scandinavian Split Cane.

ABU Garcia 
Lyxfiskeweekend i Mörrumsån 
Våren 2017 

Fiskeweekend för fyra personer i Abu's representationsstuga precis vid Mörumsån. Här har bland andra Zlatan 
och Kungen bott. 

I paketet ingår: Boende, fiske, mat och dryck för fyra personer - ej alkolholhaltiga drycker. Dessutom ingår 
valfri fiskeutrustning till ett värde av 10 000 kronor ur 2016 års katalog Napp och Nytt.


