
Auktion Sportfiskemässan
Älvsjö

Lördag 18 mars kl. 13.00



Ett stort tack till alla er som skänkt fiskeupplevelser, boende, 
utrustning och böcker!

Ni möjliggör Älvräddarnas arbete genom era gåvor till 
Älvräddarnas välgörenhetsauktion på Sportfiskemässan. En 
auktion som numer är att betrakta som en tradition under 
mässdagarna.

I år går den av stapeln lördag 18 mars på Stora scenen, klockan 13.00. I 
denna katalog hittar du det som kommer att gå under klubban, läs, njut och 
dröm om sommarens fiskeresor!

Kommer du inte till mässan? Men du känner säkert någon som ska åka. Be 
dem göra dina bud, fundera på vad din limit är och håll kontakten med din 
kamrat under budgivningen.

Auktionsutropare är, också det som vanligt, Älvräddarnas generalsekreterare, 
Christer Borg. Det innebär att det inte är omöjligt att en och annan åsikt om 
dammar och vattenkraft kan levereras mellan utropen...

Auktionen går till på sedvanligt vis. Kort presentation av auktionsföremålet, 
ett lägsta acceptansbud meddelas, och hur mycket en vinkning från er som 
budar betyder i kronor. Beroende på vad som ropas ut kan vinkningen betyda 
antingen 50, 100 eller 500 kronor.

Pengarna som Älvräddarna får in går oavkortat till kampen för strömmande 
vatten utan dammar och med antingen miljöanpassade eller borttagna vat-
tenkraftverk. Det finns inga andra alternativ enligt Älvräddarna.

Stort tack i förskott för era generösa bud!

Mohlin of Sweden



erbjuder dig en weekend i en underbar omgivning och med möjlighet att 
fiska i en rad olika vatten. 

Boendet blir i en av First Camp Hökensås välutrustade stugor med närhet 
till både matställen i form av restaurang och fiskeshop där det mesta finns 
för fisket, inkluderat goda tips om var fisket för tillfället är trevligast. 

Vinner du budgivningen väntar dig en upplevelsen att fiska i 18 sjöar, där 
de smått legendariska Prinsasjöarna och Lilla Havsjön ingår. Tidpunkt 
bestäms i samråd med bokningsansvariga vid anläggningen. 

4 personer, 3 dygn (fre-sön) fiske och boende ingår. Skänkt av Hökensås 
Sportfiske och First Camp Hökensås.

HÖKENSÅS SPORTFISKE



Fiskepaket i 2 dagar för 4 personer i Sveriges häftigaste 
P&T vatten!. 
Flugfiske efter regnbåge och öring i dramatiska forsar!

www.sorqvarnforsenssportfiske.se

Boende på Åsby Hotell (Sveriges bästa fiskelodge) som ligger precis vid 
sträckorna.
Boende i dubbelrum inkl, frukost, parkering och wifi. 

Efter fisket kan man äta mat i restaurangen. vill man koppla av på riktigt 
kan man boka spa, bowling eller biljard.

Sörqvarnforsens 
Sportfiske 



Fitz Roy Trout Hoody (Höst 2023 kollektionen) 
Färg: Obsidian Plum
 
Patagonia M´s Nano Puff Fitz Roy Trout Hoody – 
Varm, vindtät, vattentålig. 
Nano Puff® Fitz Roy Trout Hoody använder lätt, mycket komprimerbar 60-g 
PrimaLoft® Gold Insulation Eco 100% återvunnen polyester. 
Producerad med minskade utsläpp-teknik och ett 100% återvunnet polyes-
terskal och foder. Fair Trade-certifierad™ sydd.

Patagonia Nano Puff  
från Dano Fly



Jonas Nordigårds från Edgeflyfishing.com skänker en 
havsöringsguidning i det vackra fjordlandskapet runt 
Orust. 

Bohuskusten erbjuder ett fantastiskt havsöringsfiske och Jonas tar med dig 
till några av sina favoritställen. Ni fiskar från båt i Jonas superläckra, fullkit-
tade Ockelbo B18CC som han har med och visar upp i sin monter på Sport-
fiskemässan.
 
Guidningen gäller för en dagstur, måndag-torsdag, för 
1-2 personer. Fika och lån av utrustning för fluga eller 
haspelfiske ingår. Tidpunkt bestäms i samråd med Jonas.
 
Läs mer och se bilder från Jonas guidningar: www.wildfishsweden.se

Havsöringsguidning med 
Jonas Nordigårds



Storlek # 6  170 grams  Click Drag
For #5 ~ #6 lines with 35 ~ 50 meters of backing.

EN RULLE AV HÖGSTA KVALITÉ från Mohlin of Sweden, Medium Trout Nar-
roe klass 5-6. 

Den här unika rullen är en av knappt tjugo som varje år tillverkas av Bo 
Mohlin. Rullen är ett resultat av ett enastående hantverk och trots att 
modellen nu tillverkats i drygt 20 år så omges den fortfarande, bland mån-
ga flugfiskare, av en form av mystik. Många är de som gärna skulle vilja 
komma över en av Mohlins rullar, klart många fler än dom som verkligen 
lyckas.  

Många hävdar att detta är världens bästa flugrullar.  
1 flugrulle modell Medium Trout Narrow.

Mohlin of Sweden 
Medium Trout Narrow



Norrbyströmmen är en till större delen anlagd put and 
take-ström som tar sitt vatten från Motala Ström vid Nääs 
som ligger mellan sjön Boren och Norrbysjön. 

Vattnet kommer från Vättern, vilket för det mesta betyder klart, grönskim-
rande vatten. Strömmen erbjuder ”sightfishing” i ett vackert mellansven-
skt kulturlandskap med ängar, åkrar, parksoffor och grusade gångar och 
ska inspirera till att ta på tweedkavaj istället för Gore tex-jacka vid tjänlig 
väderlek. Sträckan är ca 700 meter lång och har en fallhöjd på fem meter. 
De sex poolerna har ett medeldjup på en meter.
 
Kan nyttjas vid ”kortfiske” 1:a söndag och måndag varje månad utom i juni. 
Vidare är det ”kortfiske” hela juli.
2 personer inklusive boende, fiske kl 15 – 13 nästkommande dag under den 
ljusa tiden och kl 19 – 17 nästkommande dag.

Skänkt av Norrbyströmmen
www.norrbystrommen.se

Norrbyströmmen



En Vikingraft Phantom från Vikingraft, se  
https://packraft-sverige.se/produkt/vikingraft-phantom/
En paddel Anfibio Wave från tyska Anfibio, se  
https://packraft-sverige.se/produkt/anfibio-wave/
En flytväst Anfibio Buoy Boy, se  
https://packraft-sverige.se/produkt/anfibio-buoy-boy/

Ett fantastiskt paket från Packraft Sverige AB!
Tjusningen med packrafting är att du med en packning motsvarande ett vanligt 3-man-
stält tar dig långt ut i naturen. Till orörda fiskevatten där du kan fiska från båten. 

Ett fantastiskt sätt att uppleva naturen, oavsett om du fiskar eller bara 
vill uppleva det orörda vilda. 

Packraft-paket med 
båt,paddel och flytväst!



Fiske efter havsöring längs Ölands kust. 
1 dag med guide. Spinn & fluga.

Boende med 3 dygns helpension för 2 personer.  
Gäller oktober – november 2023 och april 2024.

Ankomst torsdag. 

Skänkt av Bo Pensionat i Vickleby & Sea Trout Adventures
Tidpunkt bestäms i samråd med Bo Pensionat via info at 
bopensionat.se

Ölands Havsöringar



En unik möjlighet att fiska ostört med polarna från jobbet, fiskeklubben 
eller fiskegänget. 

Du får tillgång till HK Sverkestaåns hela sträckning ett helt dygn. 

Området erbjuder fiske efter regnbåge och öring i strömmande vatten, allt 
från lugna stryk till strida strömsträckor. 

Praktiskt information och tips om heta fiskeplatser får ni vid kontakt med 
ansvariga för HK Sverkestaån. 

Tidpunkt bestäms i samråd med bokningsansvarig. 

1-10 personer 1 dygn

Fiske i Sverkestaån!



Flugfiske på mitt sätt – signerad av författaren Johan Klingberg
En vacker bok om de vanligaste funderingarna som vi flugfiskare har om kastet, flugor-
na, utrustning, fisken och så förstås... hur man fångar dem.
https://www.settern.se/fiske/fiskebocker/flugfiske/flugfiske-pa-mitt-satt

TORRFLUGEFISKE - Dagsländor
Att binda sina egna fiskeflugor är både roligt och utmanande. Men för att lyckas krävs 
att man känner till de viktigaste bindteknikerna. Här får du genom pedagogiska instruk-
tioner, varvade med tydliga steg för stegbilder, lära dig att binda fler än 20 olika torrflu-
gor för strömmande vatten.
https://www.settern.se/fiske/fiskebocker/flugfiske/torrflugefiske-dagslandor

TORRFLUGEFISKE - Nattsländor, bäcksländor, mygg & landinsekter
I boken visas bland annat flugor som imiterar nattsländor, land insekter, bäcksländor 
och fjädermygg. Samtliga insektsgrupper finns representerade i de flesta strömmande 
vatten här i Norden. Varje insektsgrupp redogörs var för sig med tydliga bilder så att de 
sedan är enkla att känna igen ute vid ån eller älven.
https://www.settern.se/fiske/fiskebocker/flugfiske/torrflugefiske-nattslandor-back-
slandor-mygg-landinsekter

Nya & Klassiska böcker 
Settern bokförlag



ÄLVEN KALLAR - En flugfiskares memoarer
Den kände flugfiskeprofilen Gunnar Westrin bjuder oss på en personligt präglad tidsre-
sa genom sju decennier, med fiskeupplevelser som röd tråd. Det handlar om en livets 
dokumentation, skriven med den stil som är så omtyckt av Westrins trogna läsekrets.
https://www.settern.se/fiske/fiskebocker/flugfiske/alven-kallar

WESTRINS FJÄLLFISKETIPS
Den erfarne fjällräven Gunnar Westrin, ger dig sina bästa tips inför sommarens fjällfis-
ketur. I boken ger Westrin alla de nödvändiga tips om utrustning, kläder, mat och fiske-
don som behövs för att din fiskeresa till fjälls ska bli så angenäm och säker som möjligt.
https://www.settern.se/fiske/fiskebocker/flugfiske/westrins-fjallfisketips

Gimå-triologin.
3 böcker som med suverän skönlitterär berättarteknik levererar pedagogiskt taktiska 
och strategiska förslag till ett framgångsrikt flugfiske.
Vackert inbundna böcker med klotbandsväv.

https://www.settern.se/fiske/fiskebocker/flugfiske/gimaflugorna
https://www.settern.se/fiske/fiskebocker/flugfiske/flugfiskestrommar
https://www.settern.se/fiske/fiskebocker/flugfiske/flugfiskets-mastare

Nya & Klassiska böcker 
Settern bokförlag 2



EMÅN – med flugspö längs världens förnämsta havsöringsvatten
Pelle Klippinges bok om Emån är ett mångårigt dokument om det legendomspunna 
flugfisket i den småländska ån med den storväxta havsöringen.
En verklig skatt ur svensk flugfiskehistoria! 
https://www.settern.se/fiske/fiskebocker/fakta/eman

ABU OPTIC FLUGORNA
Läste du Napp & Nytt på 60-talet? 
Här kommer boken som presenterar flugorna, berättar historien och lär dig steg för 
steg hur du binder Playboy, Pin-Up, Callgirl och Streamtease
https://www.settern.se/fiske/fiskebocker/flugfiske/abu-optic-flugorna

DAPPING och andra spännande flugfiskemetoder
Boken hjälper fler att snabbt komma igång med flugfiske men även vidga vyerna för de 
redan inbitna flugfiskenördarna!
Traditionellt fiskas dapping från båt på de stora sjöarna, men det går minst lika bra att 
fiska från land. Långspöfiske med fluga har gamla anor. 
https://www.settern.se/fiske/fiskebocker/fakta/dapping-och-andra-spannande-flug-
fiskemetoder

LAXFISKE slott & whisky – En guide till skottlands skatter
Skottland är ett fascinerande land, med vidunderlig natur, spännande historia, sagolika 
slott och ett fantastiskt fiske. Landets älvar och sjöar ger möjlighet till ett rikt flugfiske 
efter lax, havsöring och stationär öring.
https://www.settern.se/fiske/fiskebocker/lax/laxfiske-slott-whisky

LAX & LAXFISKE – En längtan efter nystigen vildlax
I boken Lax & laxfiske får du läsa om laxfiskets historia, fångster och laxens livsmönster. 
Men laxnestorn Jan Johansson lär dig också att tolka vattenföring och väder i anknyt-
ning till fiskens viloplatser och “bitvillighet” när laxen efter sin födokur i havet vandrar 
upp i älvar och åar.
https://www.settern.se/fiske/fiskebocker/lax/lax-laxfiske

Emån av Pelle Klippinge 
mm



Patrik Daugaard AB, mer känt som Dano Fly, är ett grossistföretag som 
levererat kvalitetsflugor på den skandinaviska marknaden sedan 1987, tidi-
gare under namnet Jan Daugaard AB.

“Våra flugor produceras i Sri Lanka utav några av världens bästa bindare, 
med material och krok av absolut toppklass. Whiting Farms, Tiemco, Par-
tridge, Kamasan och TMC är några av våra utvalda leverantörer till våra 
flugor.”

Dano Fly skänker 1 dussin (12 styck) 
Knalltobis Pink för havsöringsfisket.

Knalltobis Pink,  
12 stycken



Följ med Stefan Larsson vid Älvdalens Fiskecenter på en 
halv dags flugfiske. 

Du kommer att fiska i Österdalälven, som Stefan kan utan och innan, efter 
harr och öring. Självklart får du tips på flugmönster, fiskeplatser, taktik och 
vid behov även lite kring kastteknik. Tidpunkt, under perioden 16/5-31/8, 
bestäms i samråd med guiden. 

Flugfiske med Stefan 
Larsson, Österdalälven



Spännande kustfiske efter gädda, harr eller havsöring från 
båt. 

Spinn eller fluga. 

Utrustning finns att låna. Utgår från Skellefteå. Tid och 
plats bestäms i samråd med ansvariga för verksamheten.

1-2 personer - 1 dag - Lätt lunch ingår. 

Skänkt av magofishing

Fiske vid Skelleftekusten!



ABU:s klassiska Mörrumstuga, där både HMK och Zlatan 
bott och fiskat.

Minns du när det viktigaste under året var att Napp & Nytt från ABU i Svän-
gsta kom ut, med fantastiska bilder på rullar, spön och stora fískar? Kat-
alogen gav näring till drömmar om fiske, fiskar och förstås Mörrumsån. Nu 
kan du återuppleva den känslan genom att fiska och bo i vad man skulle 
kunna kalla svenskt sportfiskes ursprung. Packa in grejorna i Mörrumstu-
gan där du och dina kompisar bor torsdag till söndag, fiska på sträckan vid 
stugan samt på ABU;s andra sträcka, Skrea norr om Svängsta. 

Utrustning finns att låna om så önskas, städning och sängkläder ingår.

1-5 personer, torsdag till söndag följande datum:
4/5 fr 12.00  tom 7/5, 6/7 fr 12.00  tom 9/7, 17/8 fr 12.00 tom 20/8

Fiska och övernatta vid 
Mörrumsån!


