«SILENT»
OBJEKTER SOM SELGES I LOKALET
UNDER AUKSJONEN
7. November 2019
Grev Wedels plass 9
OSLO
kl 17:00 - 22:00

Den 15. auksjonen til støtte for villaksen i Norge
Følg Villaksauksjonen direkte overført på internett:
www.villaksauksjonen.hooked.no

Gjennomføring av
silent-auksjonen
Det er mange attraktive objekter på silent auksjonen. Objektene
ﬁnnes i salen: Fiskeutstyr, bekledning, håndlagde ﬂuer og mye
annet spennende. Gjestene kan føre sine bud på utlagte
auksjonslister fram til silent auksjonen avsluttes samme kveld.

Betaling
Vipps til: Reddvillaksen 71265
Eller betal ved en av terminalene i lokalet. Vi kan dessverre ikke ta kontanter.
Klær og utstyr: Giver bytter klær og utstyr som er størrelses-avhengig,
om ikke annet er angitt. Vi bistår om nødvendig.

Reddvillaksen
Org.nr 993249068
Høvikveien 52b, NO-1356 Bekkestua, Norway
DNB Bank ASA, NO-0021 Oslo
Bank: 1503.24.56232
IBAN: NO2615032456232
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
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Vakker klassisk innrammet lakseflue

Kun de som selv binder klassiske laksefluer vet hvor lang tid og hvilket
nitid arbeid som ligger bak. Steinar er en mester bak bindestikka og har
hvert år gledet oss med en av sine vakre klassiske laksefluer. «Mar
Lodge» er en av de store klassikerne. Den finnes i forskjellige versjoner
men kroppen har det karakteristiske kjennetegnet med
sølv-svart-sølv.Fluen ble ofte bundet på store «jern». Denne er bundet på
en krok laget av Lars Møller i str. 6/0 og med gut-øye. Den blir levert
innrammet og bør kunne være en smykke til inspirasjon på skrivebordet
på kontoret eller i din egen “man cave”. Og ikke minst, en usedvanlig
vakker gave enhver laksefisker vil sette pris på.

Hva

Antall

Giver

Verdi

Klassisk lakseflue

1

Steinar Christensen

NOK 3 500
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“Mar Lodge 6/0, mønster etter
T.E. Pryce-Tannant»
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12 Sunray varianter
I praktisk boks
Jens Olav Flekke i Reddvillaksen har både bundet noen fluer og
dratt noen lakser i sitt liv! Varianter av Sunray Shadow er
favorittene tidlig i sesongen mens det senere på sesongen går mye
i nymfer med gummibein. Til auksjonen har han bundet opp 12
supre Sunrays, noen med UV kropp . De fisker som bare det i elver
som eksempelvis Lærdal og Reisa, og helt sikkert alle andre steder
også.
Fluene er i 2 størrelser i 6 fargekombinasjoner og leveres i tilpasset
praktisk boks.
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Antall

Giver

Verdi

Tubefluer
Boks

12 stk

Jens Olav Flekke

NOK 1 500

Nr. 104

bundet av Roy Andreassen, m/ boks og kroker
Roy Andreassen har bundet laksefluer i fire tiår, også for salg. Hans fluer er
etterspurt blant fiskere langs de fleste av landets kjente laksevassdrag,
både for sine enestående fangst-evner og for et grasiøst og stilrent uttrykk.
Roy binder de fleste av sine fluer med isbjørn i vingen, for å nyttiggjøre seg
dette materialets særdeles lysreflekterende evne og på den måten gi flua
tydelighet og samtidig opprettholde gjennomskinnelighet og moderat
volum. Dette setter laksen utvilsomt pris på. Roy legger ekstra vekt på å
bygge soliditet inn i sine fluer, slike at de kan tåle flere sesongers harde
tak fra tung og stridbar fisk. Mønstrene som er valgt ut i denne
kolleksjonen er hans mest solgte mønstre de siste tredve årene, noe som
borger for et stort fangst-potensiale for den høyeste budgiver. Fluene er
bundet som varianter av velkjente mønstre. Roy Andreassen bidrar nok en
gang til Villaksauksjonen med stor glede.

Hva

Antall

Giver

Verdi

Tubefluer og
Krokfluer
Boks

12

Roy Andreassen

NOK 1 500
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6 tube og 6 krokfluer for laks
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20 uslåelige sjøørret fluer
Dette er 20 vakre og spesielle fluer, rett ut fra boksen til landets mest
erfarne og kunnskapsrike saltvannsfluefisker. Det sies om Runar at han
har saltvann i årene og at hjerterytmen følger tidevannstabellen. Selv ikke i
sitt daglige virke hos Nordisk Fiskeutstyr på Lysaker Brygge er Runar
lengre enn et kort fluekast fra sin pasjon og sitt element. Runars sterke
dedikasjon til saltvannsfluefiske har han synliggjort i to klassiske filmer
om fluefiske etter sjøørret og havabbor. Begge er som bibler å regne. Runar
har mer enn noen andre her hjemme rekruttert utallige fluefiskere til det
salte element. Hans fluer er imitasjoner bygget på inngående kjennskap til
variasjonene i fiskens byttedyr og hvilke bindematerialer som har de beste
hugg-utløsende egenskapene når de anrettes på en krok. I kraft av sin
fangst-evne blir i dag flere av Runars fluemønstre bundet kommersielt av
mange andre. Men dette er originalene, som alle i fluefiske historisk
sammenheng kan regnes som samleobjekter.
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Giver

Verdi

Sjøøretfluer
Boks
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Runar Kabbe,
Nordisk Fiskeutstyr,
tlf 67110630

NOK 3 000
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fra landets fremste saltvannsfluefisker
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3-års abonnement på Chasing Silver
Fly Fishing Magazine inkl. fire utgaver hvert år
+ fire tubefluer Green Highlander bundet av
Antti Matilainen

Vi i Chasing Silver er entusiastiske fluefiskere fra Finland. Vi elsker
laksefiske, spesielt i norske elver, og forstår vi må kjempe for våre
svømmende venner i sjøer og elver. Vi verdsetter arbeidet Reddvillaksen
gjør for å redde villaksen og ønsker med denne donasjonen å gjøre vår del.
Vi samarbeider også med organisasjoner som ASF og NASF. Chasing Silver
har vært utgitt siden 2008 og ble re-etablert i begynnelsen av 2014. Siden
starten har det vært en æressak for oss å produsere et magasin med høy
kvalitet. Vi setter vår ære i å trykke i tykt papir, stor print, kvalitets-artikler
og fantastiske bilder. Vi er spesialister i å fiske etter atlantisk laks og
steelhead. Chasing Silvers bidragsytere er anerkjente forfattere og
fotografer over hele verden, profesjonelle og amatører. Chasing Silver
kommer ut fire ganger i året.
Med på kjøpet får du også fire tubefluer for laks bundet av Antti
Matilainen. Fluene som er avbildet er kun eksempler – dvs. fluene som
leveres kan se annerledes ut enn de på bildet. Fluene er effektive, unike og
håndlagde.

Hva

Antall

Giver

Verdi

Abonnement og
Laksefluer

3 år

www.chasingsilvermagazine
.com

NOK 2 500
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4 silver grey tubefluer for de store
anledningene – håndverk i ypperste klasse
Eilif startet med fluebinding på midten av 90 tallet, ble opplært av en
yngre kamerat som var flink til å binde fluer. Først var det enkle
sjøørret fluer, men på 2000-tallet ble det mer fokus på tubefluer, og
det ble også mer og mer fiske etter laks.
Gjentatte timer bak bindestikka, og terping på detaljer gjorde sitt til
at tubene etterhvert fikk rette proporsjoner og unike detaljer.
Han har en forkjærlighet for fiske etter laks på Vestlandet og
Trøndelag. Fisker gjerne elver som Aarøy, Bolstad, Gaula og Orkla for å
nevne noen. Fisker også lokalt etter stor brunørret med tube, et
vanskelig, men spennende fiske.
Han støtter Reddvillaksen fordi de gjør et veldig viktig arbeid for en
fantastisk skapning - nemlig villaksen.
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Giver

Verdi

Laksefluer

4

Eilif Eckhoff

NOK 1 500
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Eilif Eckhoff
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10 «killer» Sunray’s for villaksen

Bjørn Ødegård har bundet fluer i snart 45 år. Startet med ørretfluer, men
nå går det stort sett i tubefluer for laks.
Han fisker stort sett i Gaula og Orkla, men de senere år har det blitt lite
pga dårlige skuldre.
Synes VILLAKSAUKSJONEN er et bra tiltak og donerer 10 stk Sunray's.
5 av fluene er med isbjørn, Bucktail og Geit. 5 med kun Bucktail og Geit.
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Antall

Giver

Verdi

Tubefluer
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Bjørn Ødegård
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Bjørn Ødegård
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Bundet av Arild Fredriksen
Arild er borte men hans personlighet og minne lever fortsatt i våre
hjerter. Mange av hans fluer er udødelige og kopiert av mange. Uten at
noen blir helt like Arilds. Hans fluer er unike og voktes vel av de som er
heldige nok til fortsatt å ha noen av dem.
Nok en gang har Arilds enke, Liv, vært så raus å donere fluer fra
samlingen etter Arild til oss. Stor takk til Liv og måtte fluene fange både
mange og store laks for den som måtte kjøpe disse.
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Giver

Verdi

Laksefluer

10

Liv Fredriksen

NOK 5 000
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10 ikoniske laksefluer
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Bundet av Truls Pedersen
Truls har bundet fluer siden han var 15 år. Spesielt har han vært aktiv
bak bindestikka de siste 10-12 årene. Han har også levert fluer til Hans
Majestet Kong Harald. Truls fisker laks og sjøørret i elv ca 3-4 uker hver
sommer, men trives også langs kysten på jakt etter sjøørret.
Han er hekta på supersterke fisker i varmt vann (tarpon, permit,
bonefish) og fisker så mye han kan så lenge pengene strekker til.
Han støtter Reddvillaksen fordi han mener vi gjør en kjempejobb rundt
et problem som vil bli enda større med årene hvis det ikke blir tatt tak i
nå.
Til årets auksjon bidrar han med tarpon fluer som han har testet over
stort sett det meste av den varme del av vår klode.
Fluene som er avbildet er kun eksempler – dvs. fluene som leveres kan
se annerledes ut enn de på bildet
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Verdi

Saltvannsfluer
Tarpon

12

Truls Pedersen

NOK 2 000
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12 effektive tarponfluer
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4 av hver, Thunder spey, Grey heron og
Pitcroy fancy
Frank binder i særklasse vakre klassiske spey-hacklede laksefluer. I år
har han bundet totalt 12 klassiske krokfluer til oss. Like fristende for ditt
som for fiskens øye. Alle er bundet på speykrok og satt inn i en vakker
wheatley flueboks.
Det er virkelig noe eget å få laks på slike. Frank ønsker at hans fluer blir
fisket med. Fest en av disse til fortommen med løkkeknute så flua kan
svømme fritt og du har noe som lever og puster i vannet og som MÅ
friste laksen over evne. Og skal du sette fisken tilbake så er enkelkrok
mye mer skånsom for fisken enn doble- og trebbelkroker.
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Verdi

Laksefluer
Boks

12

Frank Myhre Hansen
vuft1960@gmail.com

NOK 4 500
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12 klassiske Speyfluer
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Nye laksefluer fra Børge Iversen
Skumringslapp
Skinnlappkorva
Bananarama
Børges Shrimp
Flotte tubefluer for laks! Disse 4 mønstrene dekker en rekke forhold, fra
kvelds- og nattfiske til sol og godt lys. Børges laksefluer har vist gang på
gang at de fanger fisk og fluene er bundet med det ypperste av
materialer og tåler mange kast (og mange fisk…).
Jungle Cock fjærene som er brukt har Cites sertifikat.
Fluene kommer med dobbelkroker og er montert i Guideline Ultralight
Foam flueboks.
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Tubefluer til
laks i flueboks

11

Børge Iversen

NOK 2 200
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Børges laksetuber
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i vakkert skrin av masurbjørk
Håvard og Sigmunds bidrag til Villaksauksjonen i år består av et sortiment
laksefluer som spesielt har utmerket seg litt utpå sesongen, både ved høy
og lav vannføring samt variert elvetemperatur. I boksen ligger 10 mønstre
med 2 eksemplarer av hver, altså 20 fluer totalt. Det er laksenymfer (Mo
Salah laksenymfe), shrimpfluer – cascade-variant, Mo Salah shrimp, og en
”navnløs blå” som også er en svært bra tidlig-flue. Til overflatefiske er det
to Foamber-mønstre og noen hitchfluer (bla Black Ice). Solskinnsflua
Sølvpilen gold og en navnløs skumrings tube. Fluene ligger i et unikt og
vakkert hjemmelaget skrin av masurbjørk laget av Sigmund.
Håvard har drevet med fluebinding siden begynnelsen av tenårene og har i
sin stadig søken etter nye favoritter for laksen bundet et nær utallig antall
fluer og mønstre.
Sigmund er både laksefisker og kunst-håndverker. Han har også i over 25
år laget kniver, kopper og andre bruksgjenstander av tre og horn.
Håvard og Sigmund ønsker med dette å bidra til Villaksauksjonen for å
fremme bedre kår for den atlantiske villaksen – i Villaksens år.
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Giver

Verdi

Fluer
Skrin i
Masurbjørk

20

Håvard Vistnes
Sigmund Nerby

NOK 3 500
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20 krok- og tubefluer for laks
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Disse to fluemønstene fanget 3 laks på 6 timer på åpningsdagen i 2019 i
Årøy med fisk på 11,5 kg og 16 kg. En på Mikkeli Blue om natten og en på
Black and Grey i tidlig morgen med lite lys.
Nic har bodd i Stavanger siden 1979 og ble en entusiastisk fluefisker i
lokale elver i Rogaland og elver lenger nord. Han har reist til mange
eksotiske destinasjoner på leting etter alle typer laksefisk som king
salmon og coho i Alaska, sjøørret i Patagonia, steelhead i BC Canada og
atlantisk laks i Norge, Russland og Skottland.
For 7 år siden begynte han å binde fluer seriøst etter å ha blitt venn med
Stuart Foxall - en profesjonell fluebinder i verdensklasse fra England.
Under Stuarts veiledning fikk Nic raskt den kunnskapen han trengte for
å produsere laksefluer av topp kvalitet, spesielt TD-tubefluer. Nic tester
fluene i en hjemmelaget testtank for å sikre at de svømmer riktig.
Nic støtter Reddvillaksens innsats fullt ut og håper at deres innsats for
villaksen vil resultere i bedre forhold for alle sportsfiskere, både her i
Norge og i utlandet.
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Laksefluer
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Nic Jepson

NOK 1 000
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Fire fluer som fanger stor laks
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Flott bundet av Kenneth Andersen
Kenneth begynte å binde tubefluer for noen år siden, men gikk ganske
fort over til klassiske laksefluer. Binder nå i hovedsak fluer som skal
fiske til et lite nettverk med faste kunder. Han binder også fluer til
utstilling.
Kenneth påpeker at han definitivt ikke liker oppdrettsindustrien fordi
hans lokale favoritt-elv gang på gang er blitt rasert av rømt
oppdrettslaks. Han har fisket laks i 25 år og har noen flotte lakser på
samvittigheten.
Kenneth valgte å støtte Reddvillaksen fordi organisasjonen jobber med
de rette tingene for å redde villaksen.
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Verdi

Laksefluer

6

Kenneth Andersen

NOK 1 500
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6 klassiske fluer for villaksen
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Fra Ryan Houston hånd
Et utvalg av giftige tubefluer bundet av Ryan Houston levert i Loomis Boks.
Det er ikke en av disse vi ikke ville prøvd selv. Ryan er en av UK’s topp
fluebindere av alle typer fluer.
A selection of 21 tubes tied by Ryan Houston, supplied in a Loomis box.
There isn't one in there we wouldn't use. Ryan is one of the top tiers of all
types of flies in the UK.
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Fluer i Loomis boks
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Ryan Houston and
James Kent
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Giftige tube-fluer i Loomis boks
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Flue fra Dave Carne’s hånd
Dave er kjent for sine klassiske fluer og regnes som en av verdens beste
klassiske fluebindere. Dave har dessuten gitt ut boken The Classic Salmon
and Sea Trout Fly Compendium – Grewcock & Carne
Fluene som selges på auksjonen er spesielle fordi de har vært brukt i
arbeidet med illustrasjoner til boken. For samlere er dette en gylden
mulighet.
Flua heter COHEN'S, ukjent antikt opphav.
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Klassisk flue
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Dave Carne
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dave@carnwhitney.com
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Klassisk håndverk
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Fluer fra Dave Carne’s hånd
Dave er kjent for sine klassiske fluer og regnes som en av verdens beste
klassiske fluebindere. Dave har dessuten gitt ut boken The Classic Salmon
and Sea Trout Fly Compendium – Grewcock & Carne
Fluene som selges på auksjonen er spesielle fordi de har vært brukt i
arbeidet med illustrasjoner til boken. For samlere er dette en gylden
mulighet.
Fra venstre: OSCAR WILDE (created by Fred Yates) og THE RAINBOW (created by
Kate Courteney)
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Klassiske fluer
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Dave Carne
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dave@carnwhitney.com
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Klassisk håndverk
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Flue fra Dave Carne’s hånd
Dave er kjent for sine klassiske fluer og regnes som en av verdens beste
klassiske fluebindere. Dave har dessuten gitt ut boken The Classic Salmon
and Sea Trout Fly Compendium – Grewcock & Carne
Fluene som selges på auksjonen er spesielle fordi de har vært brukt i
arbeidet med illustrasjoner til boken. For samlere er dette en gylden
mulighet.
Flua heter THE ROY NEAL/GOLDEN SPEY (created by George Kelson).
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Dave Carne
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Klassisk håndverk
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Spennende fluer til laks
21 stk håndbundene og holdbare fluer levert i boks fra
https://www.tubeflue.no/
Instagram@larsmariusbjornstad
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Fluer med
boks
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Lars Marius Bjørnstad
<larsmariusbjornstad
@gmail.com
https://www.tubeflue.
no/

NOK 2 500
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Fra oppfinnerens bindestikke
Boks med 33 Francnsnaldas. Bundet av Sean Stanton, ghillie på Ballogie,
River Dee. Er testet og godkjent av Sean selv i Norske elver.
Box of 33 Francnsnaldas invented and tied by Sean Stanton, who has used
them with great success on his trips to Norway.
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Fluer i hendig boks
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Sean Stanton

NOK 4 000

Franc N Snaelda /
FrancNSnaelda.com
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Spennende Francnsnaeldas

Nr. 122

Mikkes fluer trenger ingen introduksjon. Han er en av verdens dyktigste
og mest innovative laksefluebindere og hans mønstre er kopiert verden
over. I år har han sendt oss en «Salar Supreme Box» som inneholder en
super kolleksjon med 20 av hans beste fluer, fluer som har gitt ham flere
tusen laks i elver over hele verden. En storartet samling som vil gi deg de
aller beste forutsetninger for å lykkes langs lakseelva.
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Flueboks
Fluer
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FrödinFlies
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Flueboksen.
20 Superfluer fra FrödinFlies
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BVG Airflo lager den for deg
En mulighet som kanskje aldri kommer tilbake. Kan bare kjøpes i dag.
Design linen du alltid har ønsket deg, BVG Airflo vil produsere den på deres
fabrikk i Brecon, Wales. BVG lager liner for de fleste topp leverandørene av
utstyr til fluefiske. Det å utvikle en ny line koster en formue, her har du
muligheten til å gjøre det for smuler av hva det egentlig koster
A once in a lifetime, money can't buy (except tonight) opportunity to design
you own flyline, and BVG Airflo will manufacture it for you at their factory in
Brecon, Wales. BVG make lines for all the top fly fishing companies.To bring
a new line to the market costs a fortune in design and testing, and you
have the chance to do it for a fraction of that cost.
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Flueline egen
design

1

Rob Williams
Managing Director
of Airflo
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Design din egen flueline
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Markedets mest avanserte og allsidige skyteklump-system som gir deg
opptil 8 densiteter (synkegrader) i ett og samme fluesnøre, kun ved å
bytte ut spissene. Markedsledende kvalitet på løkker, coating og faktisk
synkehastighet. Et førstevalg for erfarne laksefiskere. Anbefalt
bruksområde for 4D Multi Tip er for stenger fra 13,7 fot og oppover
4D Body F #9/10/11 29g
4D Tip 15' H/I 9g
4D Tip 15' S2/S4 9g
4D Tip 15' S4/S6 9g
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1 Skyteklump
+ 3 tipper

4 produkter

Guideline

NOK 1 800
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Guideline 4D flueline m/ 3 tips

Nr. 125

Tohånds skyteklumper

Mange av oss laksefiskere har en uhelbredelig nysgjerrighet etter nytt
utstyr, ikke minst flueliner. Og finner man noe man har troen på, så er
det like greit å kjøpe litt ekstra for å være sikker. Flere vektklasser, ulike
synkegrader osv. Etter en tid kan det samle seg opp mye dobbelt (og
tredobbelt) som blir overflødig.
Etter rydding i skap og skuffer tilbys en samling skyteklumper og
skyteliner av anerkjente produsenter. 19 skyteklumper i forskjellige
vekter og synkegrader, og 5 skyteliner. For det meste Rio, mens resten er
fra Scientific Anglers. De fleste har aldri blitt brukt, noen få har så vidt
sett vann.
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Jon Anders Walle
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Stor linepakke
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Enhånds liner
Mange av oss fluefiskere har en uhelbredelig nysgjerrighet etter nytt
utstyr, ikke minst liner. Og finner man noe man har troen på, så er det
like greit å kjøpe litt ekstra for å være sikker. Flere vektklasser, ulike
synkegrader osv. Etter en tid kan det samle seg opp mye dobbelt (og
tredobbelt) som blir overflødig.
Etter rydding i skap og skuffer tilbys en samling enhåndsliner av
anerkjente produsenter. 22 enhåndsliner i forskjellige vekter fra #4 til 8,
de fleste i #7 og 8. Mest flyt, men også en del flyt/ synk. Rio, Scientific
Anglers og Royal Wulff. De aller fleste har aldri blitt brukt, noen få har så
vidt sett vann.
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Jon Anders Walle
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Stor linepakke
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Sisu Six 15’ #10 6-delt
Fluestang fra en produsent som aldri slutter å søke etter det beste
utstyret for det skandinaviske laksefluefisket.
Dette er den ultimate all-round stangen som er svært lett å kaste med.
Aksjonen er en kombinasjon av “smoothness” og kraft. Denne stangen
vil levere med hvilket som helst line-oppsett. Scandi, skagit, floating,
sinking - no problem!
1.
Medium aksjon
2.
Seks-delt
3.
Høykvalitets portugisisk AAAA kork med innfelte
gummiforsterkninger.
4.
Nederste ring er i supersterk titan.
5.
Hardforkrommede enbente ringer
6.
Klingen er i dypblå farge med elfenbensfarget merking og
blekgule surringer.
https://visionflyfishing.com/product/sisu-six/https://visionflyfishing.c
om/product/sisu-six/
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Vision Sisu Six - tohånds fluestang

Nr. 128

NT8 13'9 #9/10, 6 delt
Dette er en tohånds som er en ren nytelse å kaste med og gjør det til en
fryd å gå lange og intense økter langs elva eller kysten.
NT8 karakteriseres av en medium/rask aksjon som lader dypt og
presist. Stang-serien har en fantastisk og rå tilbakeslags-hastighet og
responderer lett med økende arbeidskraft.
NT8 har sateng-finish på en karbon-grå klinge og er utstyrt med lyse
Titanium-anodiserte enbente ringer. Vi bruker Fuji KW linefører ring som
vi mener er det beste på markedet. Snellefestet er GL design og låser
snella tett og sikkert på plass. Håndtaket er i høyeste kvalitet
portugisisk super grade kork med gummikork-forsterkede kanter.
NT8-stengene blir levert i et beskyttende og tykt Air Mesh stangtrekk og
en lettvekts stangtube. Disse fluestengene er state-of-the-art og det
ypperste av det du kan finne blant våre stangserier.
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Guideline NT8 tohånds fluestang

Nr. 129

2 delt slukstang med kastevekt: 20 - 50g
Shimano Beastmaster er kjent for sin rå styrke og har vært en bestselger i
alle år. Serien er kjent for at den tåler mye røff bruk.
Med XT60 karbon og Biofibre er stangen klar for å takle det meste av
norske fiskearter.
Stangringene av typen Fuji Stainless Steel Hard Guides takler både
monofilament sene og multifilament line, og er bygget opp slik at
keramikken ikke går varm når fisken ruser avgårde, dermed svekkes ikke
senen når den fyker ut gjennom ringene.
Progressiv, rolig aksjon, perfekt til laksefiske.
·
·
·
·
·

XT60 + Biofibre
Fuji ringer
S.D.R
2-delt
Leveres med trekk
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Shimano Beastmaster EX 330H

Nr. 130

15ft #10/11, 4-delt.

LTS Nitro er laget med tanke på å kunne utvikle størst mulig
linehastighet, selv med korte bevegelser nært kroppen. NITRO- serien har
en gjennomgående dyp aksjon, men den spenstige grafitten og den lette
toppen gir kort overslag og en følelse av at stanga jobber hurtig, selv om
den samtidig er dyp.
Lett snellefeste, stangringer, grafitt og minimalt med lakk gir denne
stangen en fjærlett følelse, samtidig som den har enorme
kraftressurser.
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LTS Nitro Tohånds Fluestang

Nr. 131

Stangen er en CND BVGT 10ft #8. Dette er en kraftpakke av en stang som
det har blitt landet mange storlakser med de siste sesongene. Stangen
kommer utstyrt med en Waterworks Lamson Speedster 3.5 HD snelle i
sort/orange. Snellen har hel ramme, som er helt nødvendig når man
fisker med tynne skyteliner for at den ikke skal kile seg mellom spole og
snellehus.
Snellen er satt opp for venstresveiv. Dette kan kjøper komme å få byttet
hos oss på Lysaker hvis det er ønskelig.
På snellen sitter det 150m 30lb Dacron backing fra Scientific Anglers,
35lb flat nylon skyteline fra Rio. Skyteklumpen er en Guideline 3D+ ULS
#7/8 med utskiftbar 10ft Guideline ULS Tip Float. Dette er et oppsett vi
har brukt masse selv, og som passer meget godt til stangen.
Hilsen «Gutta på brygga”.
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Et fantastisk oppsett for
enhånds laksefiske

Nr. 132

En riktig godbit for den reisende sportsfiskeren. Du trenger aldri å sjekke
inn fiskestenger, bare putt stanga ned i reisebagen.
Stanga er en fortsettelse av den fantastiske S1 serien og skalert ned til et
“multi-piece performance tool” i 6 deler. Aksjonen er medium fast.
Snella er en “limited edition” basert på den klassiske Loop snella med
Power Matrix bremsesystem, som vil håndtere de sterkeste fisker. Snellen
har høyresveiv, men kan byttes til venstre etter auksjonen.
Det følger også med et SDS Scandi Multi Tip kit, #7, 1 x LOOP SDS 30lbs
Running Line, 1 x LOOP SDS Intermediate Micro Tip,1 x LOOP SDS Type 5
Micro Tip, 1 x LOOP SDS Type 7 Micro Tip
Laget av fiskere for fiskere. https://eu.looptackle.com/
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Loop “International Year of the Salmon”
limited edition Classic Reel 7-9 and Cross
ST salmon travel rod 12,4 #7
Bytt ut bazookaen med et penal

Nr. 133

Vosso Silver #1113

Vosso-serien er laget for fiske etter laks, ørret, sjøørret, steelhead og
tropiske arter. Snellene er lette, men likevel svært stive og solide, et
must ved kjøring av tung fisk. De er laget av førsteklasses aluminium og
har vanntett bremsesystem med karbonskiver.
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Guideline fluesnelle

Nr. 134

Vosso HD #911
Dette er en videreutvikling av toppmodell Vosso. HD står for Heavy Duty.
En elegant og meget solid konstruksjon i vellykket mix med et klassisk
og moderne design. Vosso HD er laget for tøffe tak med laks, steelhead
og tropiske arter.
Snellene er laget av førsteklasses aluminium og har vanntett
bremsesystem med karbonskiver.
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Guideline Vosso HD fluesnelle

Nr. 135

Praktfull 4-1/4’ laks 2x multiplier
fluesnelle fra Saracione
Joe Saracione har ry over hele verden for å lage vakre og robuste
lakse-sneller i klassisk amerikansk design med s-sveiv. Også i år gir
han en stor 4-¼’ 2x mulitlplier fra deres MARK V-serie, siste skudd på
stammen i MARK-seriene. Snellene har en helt ny og forseglet
karbonfiber skivebrems. Den har også dobbelt-forsegling rundt
spoleakselen, noe som sikrer et fullstendig vanntett bremsekammer.
Spolen roterer på kulelager som garanterer problemfri drift, også ved
temperaturer under frysepunktet. Kort sagt: Førstevalget for tøffe tak
med dine tohånds i snøreklasse 9-11.
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Saracione fluesnelle

Bok “Seven nights on the Alta”
+ 3-7/8’’ Hardy Perfect fluesnelle
Jan Ekman var en kjent svensk fluefiskeprofil med stor kjærlighet til
laksefiske og da spesielt til Alta. Han fisket der hvert år, samme uke,
sammenhengende fra 1970 og frem til 1988 og skrev boken «Sju netter på
Alta» fra hans dagbok i juli i 1982. Boken ble bare utgitt på svensk. Hans
sønn, Harald Ekman, har etter farens død oversatt boken til engelsk, noe
Jan hadde et sterkt ønske om. Da Jan Ekman etter hvert ble en stor
beundrer av Orri Vigfusson og hans arbeide gjennom NASF har Harald
bestemt av 100% av inntektene fra salget av boken skal gå til NASF.
Harald Ekman har vært så generøs å overlate 3 av Jans Hardy sneller til
høstens villaksauksjon.
En av disse, en 3-7/8’’ Hardy Perfect, 50-talls i prime condition selges
sammen med den oversatte boken.
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Bok “Seven nights on the Alta”
+ 3-5/8’’ Hardy Perfect fluesnelle
Jan Ekman var en kjent svensk fluefiskeprofil med stor kjærlighet til
laksefiske og da spesielt til Alta. Han fisket der hvert år, samme uke,
sammenhengende fra 1970 og frem til 1988 og skrev boken «Sju netter på
Alta» fra hans dagbok i juli i 1982. Boken ble bare utgitt på svensk. Hans
sønn, Harald Ekman, har etter farens død oversatt boken til engelsk, noe
Jan hadde et sterkt ønske om. Da Jan Ekman etter hvert ble en stor
beundrer av Orri Vigfusson og hans arbeide gjennom NASF har Harald
bestemt av 100% av inntektene fra salget av boken skal gå til NASF.
Harald Ekman har vært så generøs å overlate 3 av Jans Hardy sneller til
høstens villaksauksjon.
En av disse, en 3-5/8’’ Hardy Perfect, 50-talls i meget god stand selges
sammen med den oversatte boken. Snellen er noe oppripet i lakken og
sveiven er litt skakk men den er ellers i god stand.
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Bok «Seven nights on the Alta”
+ Hardy St. John fluesnelle
Jan Ekman var en kjent svensk fluefiskeprofil med stor kjærlighet til
laksefiske og da spesielt til Alta. Han fisket der hvert år, samme uke,
sammenhengende fra 1970 og frem til 1988 og skrev boken «Sju netter på
Alta» fra hans dagbok i juli i 1982. Boken ble bare utgitt på svensk. Hans
sønn, Harald Ekman, har etter farens død oversatt boken til engelsk, noe
Jan hadde et sterkt ønske om. Da Jan Ekman etter hvert ble en stor
beundrer av Orri Vigfusson og hans arbeide gjennom NASF har Harald
bestemt av 100% av inntektene fra salget av boken skal gå til NASF.
Harald Ekman har vært så generøs å overlate 3 av Jans Hardy sneller til
høstens villaksauksjon.
En av disse, en liten 2-9/16 Hardy St. John, 50-talls i meget god stand
selges sammen med den oversatte boken. Snellen er i litt slitt i lakken på
kanten men ellers i mint condition og lite brukt.
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Nr. 138

Nr. 139

Alta Backpack 28L
Alta Backpack er en vanntett, lett og praktisk ryggsekk som holder
utstyret tørt uansett vær. Sekken har to sidelommer i nylon/spandex og
en ytterlomme med vannavvisende glidelås. Den har to D-ringer for feste
av tilbehør og borrelåsbånd som holder stangtuben på plass. Inni
sekken er det en hengende lomme med glidelås for småsaker som
nøkler, lommebok etc.
Bæresystemet har Air-Mesh polstring som gir god ventilasjon og
bærekomfort. Justeringen for hoftebeltet sitter på sidene slik at du
unngår løse reimer som fluesnøret kan hekte seg i. På fremsiden av
skulderremmene er det avtagbare festepunkter for påmontering av våre
hoftevester når du ønsker å bruke disse som chest pack.
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Guideline backpack

Nr. 140

Made to move
Pakk smart for dine korte reiser. Blant vår reiseeffekter er dette vår mest
populære reiseveske, som nå også er tilgjengelig i ren
ull/nylon-blanding. Den elegante “one-piece”-konstruksjonen har
tildekkede glidelåser for økt vannresistens og skumforet nylon på
innsiden. Elegante hengslede lærhåndtak gjør vesken komplett.
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SWIMS 24H Holliday

Nr. 141

Fra North Pioneer
North Pioneer er en ny norsk merkevare innen reiseutstyr som har hatt en
eventyrlig utvikling, og er på kort tid blitt en av markedslederne i Norden.
North Pioneer - navnet gir assosiasjoner til nordiske pionérer og eventyrere og
følelsen av å utforske, reise og oppleve. Det trekkes en linje mellom gamle utfarere
og moderne reisende. Vi har alltid søkt etter nytt land og nye opplevelser. Dette har
vært inspirasjonen til North Pioneer – kofferter i skandinavisk, slitesterk kvalitet
som er reale, ærlig og solid, og som er med deg på dagens reiser ut i verden.
OSL koffertene er svært robuste og funksjonelle kofferter. Designet er inspirert av
norske isbreer. Alle kofferter fra North Pioneer har minimum fem års garanti.
Espen er en dedikert og svært dyktig fluefisker etter både laks og sjøørret. I tillegg
er han medeier i Sajaco Nordic as. Sajaco. Nordic eier Bagorama-kjeden i Norge
og Lundbergs-kjeden i Sverige som tilbyr et stort utvalg moteriktige vesker,
kofferter, accessories og hansker.
Espen er en fast giver til auksjonen og han sier at dette vil han fortsette med, fordi
han mener at vi gjør en kjempegod jobb for villaksen. Det er vi takknemlige for å
høre!
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OSL koffert - 77 cm

Nr. 142

Fra North Pioneer
North Pioneer er en ny norsk merkevare innen reiseutstyr som har hatt en
eventyrlig utvikling, og er på kort tid blitt en av markedslederne i Norden.
North Pioneer-navnet gir assosiasjoner til nordiske pionérer og eventyrere og
følelsen av å utforske, reise og oppleve. Det trekkes en linje mellom gamle utfarere
og moderne reisende. Vi har alltid søkt etter nytt land og nye opplevelser. Dette har
vært inspirasjonen til North Pioneer – kofferter i skandinavisk, slitesterk kvalitet
som er reale, ærlig og solid, og som er med deg på dagens reiser ut i verden. .
OSL koffertene er svært robuste og funksjonelle kofferter. Designet er inspirert av
norske isbreer. Alle kofferter fra North Pioneer har minimum fem års garanti.
Espen er en dedikert og svært dyktig fluefisker etter både laks og sjøørret. I tillegg
er han medeier i Sajaco Nordic as. Sajaco. Nordic eier Bagorama-kjeden i Norge
og Lundbergs-kjeden i Sverige som tilbyr et stort utvalg moteriktige vesker,
kofferter, accessories og hansker.
Espen er en fast giver til auksjonen og han sier at dette vil han fortsette med, fordi
han mener at vi gjør en kjempegod jobb for villaksen. Det er vi takknemlige for å
høre!
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OSL koffert - 65 cm

Nr. 143

Fra North Pioneer
North Pioneer er en ny norsk merkevare innen reiseutstyr som har hatt en
eventyrlig utvikling, og er på kort tid blitt en av markedslederne i Norden.
North Pioneer-navnet gir assosiasjoner til nordiske pionérer og eventyrere og
følelsen av å utforske, reise og oppleve. Det trekkes en linje mellom gamle utfarere
og moderne reisende. Vi har alltid søkt etter nytt land og nye opplevelser. Dette har
vært inspirasjonen til North Pioneer – kofferter i skandinavisk, slitesterk kvalitet
som er reale, ærlig og solid, og som er med deg på dagens reiser ut i verden.
OSL koffertene er svært robuste og funksjonelle kofferter. Designet er inspirert av
norske isbreer. Alle kofferter fra North Pioneer har minimum fem års garanti.
Espen er en dedikert og svært dyktig fluefisker etter både laks og sjøørret. I tillegg
er han medeier i Sajaco Nordic as. Sajaco. Nordic eier Bagorama-kjeden i Norge
og Lundbergs-kjeden i Sverige som tilbyr et stort utvalg moteriktige vesker,
kofferter, accessories og hansker.
Espen er en fast giver til auksjonen og han sier at dette vil han fortsette med, fordi
han mener at vi gjør en kjempegod jobb for villaksen. Det er vi takknemlige for å
høre!
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OSL koffert - 55 cm

Nr. 144

Made to move

Gjør deg klar for en uformell høst-week-end med “Motion Shirt II, nå
med forbedret passform og for i kontrastfarge. Produsert i høyteknologi
Primaloft® termisk microfiber gir den deg en lett og myk følelse.
Skjorten føles utrolig komfortabel, gir overraskende god isolasjon, er
pakkevennlig og har smarte detaljer som ultratynn skjult “knepping” og
«ripstop» materiale. Jo mer du bruker den desto mer vil du sette pris på
den.
Et perfekt valg for kjølige kvelder som vil passe supert alene eller
sammen med en hvilken som helst av dine parkaser eller kapper.
Størrelse

XL

(Kan ikke byttes)
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SWIMS Motion Shirt

Nr. 145

-

-

2 stk. T-trøyer av ren organisk bomull produsert av Fair Trade
fabrikk basert på fornybar energi med Fight for the wild salmon
motiv og tekst
1 flott termos med vid åpning og lokk med håndtak. Samme
motiv og tekst
1 stk. vacuum isolert kopp med samme tekst produsert av
miljøvennlig miir. Holder kaldt i 24 timer og varmt i 12 timer
1 Frødin klassisk trucker cap med samme tekst. Produsert i USA
av førsteklasses ull
3 stk. målebånd til å feste på stangen for skånsom måling for
deg som praktiserer gjenutsetting
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Fight for the wild salmon merch
collection

Nr. 146

For de som har fisket etter laks i Alaska er det vanskelig å ha gått glipp
av kunstneren Ray Trolls fiskemotiver. Troll er et ikon gjennom flere tiår,
og hans motiver finnes i mange hjem «over there». Han er spesielt
opptatt av folks forhold til fisk og ikke minst laksen, noe som vises i
hans kunst.
Nå har du mulighet til å bli en av få nordmenn med en av hans
laksemesterverk på t-skjorta. Passer både til hverdag og fest, og ikke
minst som diskusjonsstarter med venner og kolleger om de ikke
allerede vet at du er en dedikert fisker.
“Fish are not for farming” modellen er tilgjengelig i M og L.
Giver har med de ulike størrelsene slik at du får ønsket størrelse.
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Ray Troll T-shirt
“Fish are not for farming”
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For de som har fisket etter laks i Alaska er det vanskelig å ha gått glipp
av kunstneren Ray Trolls fiskemotiver. Troll er et ikon gjennom flere tiår,
og hans motiver finnes i mange hjem «over there». Han er spesielt
opptatt av folks forhold til fisk og ikke minst laksen, noe som vises i
hans kunst.
Nå har du mulighet til å bli en av få nordmenn med en av hans
laksemesterverk på t-skjorta. Passer både til hverdag og fest, og ikke
minst som diskusjonsstarter med venner og kolleger om de ikke
allerede vet at du er en dedikert fisker.
“Spawn till you die” modellen er tilgjengelig i M, L og XL.
Giver har med de ulike størrelsene slik at du får ønsket størrelse.
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Ray Troll T-shirt
“Spawn till you die”
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For de som har fisket etter laks i Alaska er det vanskelig å ha gått glipp
av kunstneren Ray Trolls fiskemotiver. Troll er et ikon gjennom flere tiår,
og hans motiver finnes i mange hjem «over there». Han er spesielt
opptatt av folks forhold til fisk og ikke minst laksen, noe som vises i
hans kunst.
Nå har du mulighet til å bli en av få nordmenn med en av hans
laksemesterverk på t-skjorta. Passer både til hverdag og fest, og ikke
minst som diskusjonsstarter med venner og kolleger om de ikke
allerede vet at du er en dedikert fisker.
“Salmonscape” modellen er tilgjengelig i S, M, og L.
Giver har med de ulike størrelsene slik at du får ønsket størrelse.
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Ray Troll T-shirt
“Salmonscape”

Nr. 149

Nydelig Yakutski-kniv

Svein Ingvald Opdal starta med knivar etter kurs på Raulandsakademiet
for 3 år sidan. Til no har han laga nærmare 150 knivar med slire. Han nyttar
knivblad frå kjente norske, svenske og danske smedar. Opdal har heile
sitt liv vore interessert i natur og miljø og engasjert seg i ulike saker. Dei
siste åra har han vore dugnadsleiar i samband med Genbank
Hardangerfjord sitt uttak av oppdrettslaks og fanging av laks og sjøaure
til genbanken frå fire elvar i Kvinnherad.
Hans interesse for laks og sjøaure går attende til 1977 då dei flytta til
Rosendal og han kunne fiska i 3 elvar i nærområdet. Frå midten av 90-talet
har han fiska i Surna, Gaula og Lærdalselva. I siste elv fanga han ein laks
på 17,5 kg med sjølvbygd stang og sjølvbunde flue. Fluebinding og
stangbygging har han halde på med i mange år.
Utan at faktabasert informasjon vert delt, kan vi ikkje nå fram til
forvaltninga, politikarane og publikum. Reddvillaksen fyller desse kriteria
og fortener difor mi støtte. Knivbladet er 153 mm langt, 23 mm bredt og
tjukne er 4 mm handsmidd i 9XC stål (ikkje rustfritt). Skaftet er i
stabilisert frukttreknute med innlegg av bøffelhorn. Knivbladet er
asymmetrisk slik knivane er i Yakutian regionen i aust Sibir og forma etter
deira tradisjon, ein såkalt Yakutski-kniv.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yakutian_knife
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for den sofistikerte fisker og jeger

Nr. 150

Håndlaget av Tor Inge Dolve

Tor Inge startet med ulike former for finere trearbeid for 4-5 år siden. Han har
alltid vært en ivrig hobbysnekker, men ønsket å ta sin hobby litt lengre og på
et høyere nivå. Det ble ulike kurs innen trearbeid: tredreiing, bruk av fres, «pen
making» in England, knivlaging på Raulandsakademiet osv.
I snekkerboden utviklet han seg til å bli en spesialist på penner, vinstoppere,
vadestaver og flotte treskrin. Alle de ulike produktene bærer preg av hans
kjærlighet til fluefisket.
Oppvokst på Vestlandet har han en forkjærlighet for fiske etter laks, spesielt
Årøy og Lærdal. I tillegg er elvene på Varangerhalvøya populære mål.
Om pennene:
Det er en Bogdan-fluesnelle på toppen. Clippen på pennen er en fluestang og
jammen er de ikke en fisk på kroken! Mønsteret i spissen er et
villmarksmønster.
Penn nr 1:
Pennen er en twist-penn dreiet i valbjørk fra Vestlandet
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Penn nr 1 for de store anledningene
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Håndlaget av Tor Inge Dolve

Tor Inge startet med ulike former for finere trearbeid for 4-5 år siden. Han har
alltid vært en ivrig hobbysnekker, men ønsket å ta sin hobby litt lengre og på
et høyere nivå. Det ble ulike kurs innen trearbeid: tredreiing, bruk av fres, «pen
making» in England, knivlaging på Raulandsakademiet osv.
I snekkerboden utviklet han seg til å bli en spesialist på penner, vinstoppere,
vadestaver og flotte treskrin. Alle de ulike produktene bærer preg av hans
kjærlighet til fluefisket.
Oppvokst på Vestlandet har han en forkjærlighet for fiske etter laks– spesielt
Årøy og Lærdal. I tillegg er elvene på Varangerhalvøya populære mål.
Om pennene:
Det er en Bogdan-fluesnelle på toppen. Clippen på pennen er en fluestang og
jammen er de ikke en fisk på kroken! Mønsteret i spissen er et
villmarksmønster.
Penn nr 2:
Pennen er en twist-penn i acryl med aqua-farger.
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Nr. 152

Håndlaget av Tor Inge Dolve
Tor Inge startet med ulike former for finere trearbeid for 4-5 år siden. Han har
alltid vært en ivrig hobbysnekker, men ønsket å ta sin hobby litt lengre og på
et høyere nivå. Det ble ulike kurs innen trearbeid: tredreiing, bruk av fres, «pen
making» in England, knivlaging på Raulandsakademiet osv.
I snekkerboden utviklet han seg til å bli en spesialist på penner, vinstoppere,
vadestaver og flotte treskrin. Alle de ulike produktene bærer preg av hans
kjærlighet til fluefisket.
Oppvokst på Vestlandet har han en forkjærlighet for fiske etter laks– spesielt
Årøy og Lærdal. I tillegg er elvene på Varangerhalvøya populære mål.
Om pennene:
Det er en Bogdan-fluesnelle på toppen. Clippen på pennen er en fluestang og
jammen er de ikke en fisk på kroken! Mønsteret i spissen er et
villmarksmønster.
Penn nr 3:
Pennen er en laget av sur bøk som er stabilisert av knivmakeren Svein Ingvald
Opdal
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Nr. 153

Mikke er som oss sterkt engasjert i kampen for villaksens overlevelse og
videre eksistens. Han har viet hele sitt liv til laks og laksefisket og er
Skandinavias mest profilerte og trolig verdens dyktigste laksefisker.
Hans fluebinding har alltid vært innovativ, stadig søkende etter å finne
nye og mer effektive materialer og mønstre. Mange av disse er i dag blitt
verdenskjente klassikere som er kopiert av mange. Både av proffer og
amatører.
Mikke har akkurat utgitt en hendig bok, «My Salmon Flies», som
inneholder 67 av hans mest kjente fluemønstre, alle som et resultat av
et langt liv bak fluebindestikken og praktisk erfaring i elven. Boken er
ment som et godt hjelpemiddel for deg som binder fluer og som Mikke
selv sier: Velg mønster, bla det opp, les beskrivelsen og sett i gang og
bind.
Boken er nr. 9 av et begrenset opplag på 250 eksemplarer og er dedikert
til auksjonen.

Hva

Antall

Giver

Verdi

Bok

1

FrödinFlies

NOK 1 000

Villaksauksjonen 2019

Hendig bok med bilder og
fluemønstre fra FrödinFlies

Nr. 154

Made to move
“The City Hiker” er den perfekte skoen for den travle urbane mannen som
stadig er på farten.
Hver detalj bærer preg av en litt røff stil, fra D-ring hempene og de
italienske lærdetaljene til den strikkede og pustende kanten rundt
ankelen. Den foldede pløsen og lærforet inne i skoen sørger for at du
holder deg tørr på beina. Kombinasjonen av innersåle i EVA-materiale og
gummi yttersåle gir komplett og uovertruffen komfort og funksjonalitet.
Vi bruker nubuck lær i våre “Motion Boots” og anbefaler at smuss og
skitt fjernes med et viskelær. Vedlikehold skoen med en myk børste og
egnet middel for vedlikehold av semsket skinn. Vær nøye med å kun
børste i en og samme retning. Bruk silikon eller nubuck spray for å gjøre
skoen mer vannresistent samt for å forhindre smuss og skitt i å trenge
inn. Våte sko skal lufttørkes.
NB: Skoene kan ikke byttes.
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SWIMS City Hiker

Nr. 155

Vil du boltre deg i noe annet enn vadesko?
Til Hagen har de vandret, generasjonene, når de trengte noe nytt å gå med. På
dette området ser tiden ikke ut til å forandres. Den 11. november 1916 startet
det hele. Familiebedriften i Bogstadveien ble startet av mor. Sønnen var
visergutt og handelsskoleelev om kvelden. Far var i Amerika og hogg tømmer
slik at det skulle bli bedre plass til Chicago. Pengene han sendte hjem kom
godt med for den nyetablerte forretningskvinnen. Krigen var for Hagen som
for de fleste-mangel på alt. Det var knapt med sko og det aller meste.
Forutseende som han var anskaffet han flere skomakermaskiner i 1939.
Familien er grunnstenen for generasjonsbutikken i Bogstadveien 20. Her
finnes både små og store sko til sitt bruk, uansett alder og kjønn. Bedriften
drives i dag av fjerde og femte generasjon Hagen. Morten Agnar og hans
kone Anita, sammen med datteren Charlie. I denne elegante
kvalitets-butikken møtes du med elskverdighet og fagkunnskap av ypperste
merke. Som mangeårig laksefisker har Morten opplevd verdiene i sin
fiskehobby. Han støtter der Reddvillaksens arbeid år etter år. Kjøper du et
gavekort, har du mulighet til å fiffe opp i skogarderoben din, eller kanskje
ektefellens? I alle fall, gode plusspoeng for begge å ta med seg til neste
sesongs fiske.
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Agnar Hagen sko 1

- laksenymfer (Mo Salah
laksenymfe)
- shrimpfluer (cascade-variant, Mo
Salah shrimp og en navnløs blå
som har vært utrolig bra for meg
tidlig i sesongen i mange år)
- foambere - tørrfluer på tube
- hitchfluer (bla Black Ice Hitch)
- Sølvpilen gold
- en navnløs skumringsflue

Nr. 156

Vil du boltre deg i noe annet enn vadesko?
Til Hagen har de vandret, generasjonene, når de trengte noe nytt å gå med. På
dette området ser tiden ikke ut til å forandres. Den 11. november 1916 startet
det hele. Familiebedriften i Bogstadveien ble startet av mor. Sønnen var
visergutt og handelsskoleelev om kvelden. Far var i Amerika og hogg tømmer
slik at det skulle bli bedre plass til Chicago. Pengene han sendte hjem kom
godt med for den nyetablerte forretningskvinnen. Krigen var for Hagen som
for de fleste-mangelfull. Det var knapt med sko og det aller meste.
Forutseende som han var anskaffet han flere skomakermaskiner i 1939.
Familien er grunnstenen for generasjonsbutikken i Bogstadveien 20. Her
finnes både små og store sko til sitt bruk, uansett alder og kjønn. Bedriften
drives i dag av fjerde og femte generasjon Hagen. Morten Agnar og hans kone
Anita, sammen med datteren Charlie. I denne elegante kvalitets-butikken
møtes du med elskverdighet og fagkunnskap av ypperste merke. Som
mangeårig laksefisker har Morten opplevd verdiene i sin fiskehobby. Han
støtter Reddvillaksens arbeid år etter år. Kjøper du et gavekort, har du
mulighet til å fiffe opp i skogarderoben din, eller kanskje ektefellens? I alle
fall, gode plusspoeng for begge å ta med seg til neste sesongs fiske.
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Nr. 157

Sebastian Letelier

Sebastian, som bor i Chile, har vært elev av Odd Nerdrum. Dette kan man kan
se i mange av hans arbeider. Sebastian er en ivrig fisker og arbeider som
fiskeguide i Chile under sesongen. Ellers maler og tegner han, og binder
fantastiske klassiske fluer.
Vi vil fremheve hans bidrag med tegningene av fluer til NASF boken “A
celebration of salmon rivers”. Sebastian’s hjemmeside er her.
Til auksjonen har han bidratt med et kvalitets giclee trykk fra et oljemaleri,
trykt på bomullspapir (nr 10/100 signed). Selve trykket er 121 x 40,6 cm og
tilsvarer en laks på ca 90 cm. Bildet vil passe inn i en ramme på 135 x 55 cm
(A7).
Kjøper bekoster ramme selv, men hos den ivrige fiskeren Rammemakeren på
Torshov , får du 50 % rabatt på valgfri innramming, fordi du kjøpte nettopp
dette bildet.
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Giclée trykk fra oljemaleri av laks

Nr. 158

Nydelig giclée trykk av “Western Brown”
RepYourWater er et lite og suksessrikt klesfirma grunnlagt av Garrison og
Corinne Doctor. Firmaet designer og produserer klær med unikt design og
topp kvalitet skreddersydd for sportsfiskere og jegere. Garrison gjør all
design selv.
De har i dag noen få ansatte. Hovedkontoret ligger i Colorado. RepYourWater
har en spesiell firmafilosofi. Suksess måles i hvor stort overskuddet er, men
også i hvor mye av overskuddet de kan pløye tilbake til samfunnsnyttige
formål. Siden starten har det lille firmaet donert USD 130.000 til
organisasjoner der bærekraftig utvikling står i fokus. I tillegg donerer
firmaet 3% av brutto salg til non-profit organisasjoner som Bonefish &
Tarpon Trust, Backcountry Hunters & Anglers og lokale avdelinger av Trout
Unlimited.
Bildet er montert i en svart ramme.
https://www.repyourwater.com/collections/fine-art/products/western-brown
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RepYourWater
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med Tom Jørstad
Forbedring av kasteteknikken er en god investering til fisketuren! Fluen i
vannet i lengst mulig tid, gir mer fisk heter det. En bedre kasteteknikk får
fluen dit du ønsker med minst mulig bruk av energi.
Tom Jørstad er en dedikert fluefisker og har i sine kastekurs fokus på alt fra
det tekniske ved et fluekast til praktisk fiske under varierte fiskesituasjoner.
Tom har mye fokus på pedagogikken rundt fluekasting. Hovedvekten ligger i
å få forståelse for dynamikken i et fluekast, samt hva man skal gjøre og
hvorfor.
For hvem? Nybegynnere eller viderekommende - kone, mann, barn, kollega
eller venner. - Kurset tilpasses hver deltakers ferdighetsnivå.
Enhånds eller tohånds - spey eller overhodekasting.
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Fluekastekurs

Nr. 160

Gerhard har fisket laks i over 50 år og var en av de første her til lands
som på begynnelsen av 80-tallet bestemte seg for å virkelig sette seg
inn i speykunstens hemmeligheter og ikke minst å spre kunnskapen
videre. Han har opp gjennom årene holdt utallige kurs for private,
firmaer og foreninger. Gerhard fokuserer mye på vanlige kastefeil, hva
man ikke må gjøre og hva slike feil forårsaker. Han har en pedagogisk
og lettfattelig måte å tilnærme seg materien på som får
kursdeltakerne til å forstå mekanikken og fysikken bak kastene.
Kursene går over 2 kvelder etter avtale. Maks antall kursdeltakere er
4.. Gerhard garanterer at alle deltakerne etter 2 kvelder skal beherske
i alle fall dobbel og single spey, eller kast-fra-vannet som vi liker å
kalle disse.
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