
Den 14. auksjonen til 
støtte for villaksen i Norge

For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

«SILENT» OBJEKTER SOM SELGES I 
LOKALET UNDER AUKSJONEN 

1. november 2018 kl 17:30 - 22:00
 

Følg Villaksauksjonen direkte overført på internett: 
www.villaksauksjonen.hooked.no

 

http://www.villaksauksjonen.hooked.no/
http://www.villaksauksjonen.hooked.no/


For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

 

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. 

Vipps til: Nordatlantisk Villaksfond Norge 71265
Eller betal ved en av terminalene i lokalet. Vi kan dessverre ikke ta kontanter.

Betaling

Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge         
Org.nr 993249068          

Høvikveien 52b, NO-1356 Bekkestua, Norway
DNB Bank ASA, NO-0021 Oslo          

Bank: 1503.24.56232      
IBAN: NO2615032456232   

 BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

.
Klær og utstyr: Giver bytter klær og utstyr som er størrelses avhengig, 
om ikke annet er angitt. Vi bistår om nødvendig.



“The Thorndyke”
Vakker klassisk innrammet lakseflue

Kun de som selv binder klassiske laksefluer vet hvor lang tid og 
hvilket nitid arbeid som ligger bak enhver slik. Steinar er en 
mester bak bindestikka og har hvert år gledet oss med å vakre 
klassiske laksefluer. I år en vakker Thorndyke, bundet på et 
klassisk 7-er jern med gut eye. Fluen 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.

Nr. 101

Hva Antall Giver Verdi

Klassisk lakseflue 1 Steinar Christensen NOK 3 500
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Trønder”laks” pakke som fisker 
overalt,  10 tubefluer i praktisk boks

Granbo familien lager fluer som fanger laks. Disse er bundet av 
Steffen. Ferdig snakka!

Nr. 102

Hva Antall Giver Verdi

Tubefluer 6-12 cm 10 Steffen Granbo
www.granbo-flyfishing.no/ 

NOK 1 200 
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla

http://www.granbo-flyfishing.no/


Alt du trenger av fluer for en 
Finnmarkstur! Og mer til..

Jakob dukket opp på Reddvillaksens ungdomscamp i Lærdal i 
2015. Vi merket med en gang at her var det et spesielt 
engasjement, som grenset til passion. Han går nå på Sportsfisker 
linja på Sund Folkehøgskole https://www.sundfhs.no/  Ring dem 
hvis du trenger en hyggelig guide på fisketuren til sommeren. Det 
setter de helt sikkert pris på.
Finnmarkspakken består av en Guideline-flueboks fylt med minst 
21 stk krok- og tubefluer beregnet for elvene i nord. Men vi tror han 
fortsatt sitter og binder og at boksen fylles litt mer. Pakken 
inneholder tradisjonelle mønstre à la Red Francis og bombere, 
samt et innslag av finske fluer. De finske mønstrene Aké, Pikku 
Musta og Olive Francis har levert utrolig godt for mange fiskere 
sesongen som var. Jakob hadde også selv mye glede av disse 
mønstrene i sommer.

Nr. 103

Hva Antall Giver Verdi

Laksefluer Minst 21 Jakob Brenningen 
Bjørklund

NOK 2 000 
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla

https://www.sundfhs.no/


 

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 det mye i nymfer med 

gummibein. Til auksjonen har han bundet opp 12 supre Sunrays 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.

Nr. 104

Hva Antall Giver Verdi

Tubefluer 12 stk Jens Olav Flekke NOK 1 500
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

12 Sunray varianter 
I praktisk boks 



17 flotte tubefluer 

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 fangstevner 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. Dermed gis fluene tydelighet samtidig som de 
opprettholder gjennomskinnelighet og moderat volum. Noe laksen 
tydeligvis setter pris på. Roy legger ekstra vekt på å bygge solide og 
holdbare fluer som tåler flere sesongers harde tak fra tung og 
stridbar fisk. Mønstrene han har valgt ut i denne kolleksjonen er 
hans mest solgte de siste tredve årene. Skulle borge for storfangst 
for høyeste budgiver. Fluene er bundet som varianter av velkjente 
mønstre. Vi er takknemlige for at Roy Andreassen nok en gang med 
stor glede bidrar til Villaksauksjonen.

Nr. 105

Hva Antall Giver Verdi

Tubefluer 17 Roy Andreassen NOK  2 500
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



21 uslåelige fluer 
fra landets fremste saltvannsfluefisker

                              

Dette er 21 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 

huggutløsende egenskapene når de anrettes på en krok. I kraft av 

sin fangstevne blir i dag flere av Runars fluemønstre bundet 

kommersielt av mange andre. Men dette er originalene, som alle i 

fluefiskehistorisk sammenheng kan regnes som samleobjekter.

 

Nr. 106

Hva Antall Giver Verdi

Runar Kabbe 
Saltvannsfluer

21 Runar Kabbe, 
Nordisk Fiskeutstyr,
tlf 67110630

NOK  2 000
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



3 - års abonnement på Chasing Silver Fly Fishing Magazine 

inkl. fire utgaver hvert år 

+ fire tubefluer bundet av bladets redaksjon. 

                              

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.no 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, kvalitetsartikler 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.

 

Nr. 108

Hva Antall Giver Verdi

Abonnement og
Laksefluer

3 år www.chasingsilvermagazine
.com

NOK  2 500
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla

http://www.chasingsilvermagazine.com/
http://www.chasingsilvermagazine.com/


1 klassisk lakseflue -  “Floodtide” 
mønster av G.M.Kelson

Nr. 109

Hva Antall Giver Verdi

Klassisk lakseflue 1 Arild Stangeland NOK 3 500
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla

Arild Stangeland har gitt oss en vakker klassisk lakseflue.. Han 

fikk sin første bindestikke i 1974. Da var han 12 år gammel.  

Mesteparten av hans laksefiske foregår i Rogalandselvene og 

hans favoritt er Dirdalselva. 

Stangeland støtter Reddvillaksen fordi villaksen er under sterkt 

press fra flere kanter. Han mener at mye kan gjøres for å bedre 

forholdene for laksen, om bare de rette tiltakene blir satt inn. 



Eilif Eckhoff

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. 
 

               

Nr. 110

Hva Antall Giver

Tubefluer 4 Eilif Eckhoff   

Verdi Kontakt

NOK 2 000 Eilif Eckhoff   

Tel: 958 30 003
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

4 fluer for de store anledningene – 
håndverk i ypperste klasse 



8 ikoniske laksefluer
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 et antall 
fluer fra samlingen etter Arild til oss. Arild Blomfeldt har montert 
dem vakkert på et av sine egne fiskemotiver.. Takk til både Liv og 
Arild og måtte fluene fange både mange og store laks.

Nr. 111

Hva Antall Giver Verdi

Laksefluer 8 Liv Fredriksen NOK 5 000
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn



12 effektive tarponfluer 
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 etter jakt på 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 Redd villaksen fordi han mener vi gjør en kjempejobb rundt 
et problem som vil bli enda større med årene hvis det ikke blir tas 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

Nr. 112

Hva Antall Giver Verdi

Saltvannsfluer
Tarpon

12 Truls Pedersen NOK 2 000
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn



12 klassiske Speyfluer
Grey heron og Lady Caroline i antikk boks

Frank binder i særklasse vakre klassiske spey-hacklede 
laksefluer. I år har han bundet totalt 12 klassiske fluer til oss. Like 
fristende for ditt som for fiskens øye. Og Frank ønsker at hans 
fluer skal fiskes med. Fest en av disse til fortommen med 
løkkeknute så flua kan svømme fritt og du du har noe som lever 
og puster i vannet og MÅ friste laksen over evne. Det er virkelig 
noe eget å få laks på slike. Og skal du sette fisken tilbake så er 
enkelkrok mye mer skånsom for fisken enn doble- og treblekroker. 

Boksen er en antikk boks fra begynnelsen av 1900-tallet. Litt slitt, 
men passer fint til fluene. Patina så det holder. 

NB! Boks i bildet er kun illustrasjon.

Nr. 113

Hva Antall Giver Verdi

Laksefluer 12 Frank Myhre Hansen
vuft1960@gmail.com

NOK 4 500
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Street Food Pluppy tubefluer
Ny serie fra uforlignelige Børge Iversen

                              Serien består av:
Medister Korva
Upper Crust BLD 
Black pepper Chilli 
Sheep'n' cabbage

Navnene sier alt. Dette er fluer som kan stå på menyen enhver tid 
på døgnet, det være seg sent eller tidlig. Upper Crust BLD for fint 
vær, Medister-Korva for farget elv, Black pepper Chilli for 
skumringstimen og Sheep’n cabbage fisker rett og slett for godt 
til å bli brukt.

Alle er bundet på korte kropper fortynget med Futurefly beads. 
Vinge av isbjørn, vov vov og tanuki. Velbekomme laksen!

Nr. 114

Hva Antall Giver Verdi

Tubefluer til 
Laks i flueboks

12 Børge Iversen NOK 2 500
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



22 krok- og tubefluer for laks 
i vakkert masurbjørkskrin

                              
Håvard og Simunds  bidrag til Villaksauksjonen består av et 
sortiment laksefluer som utmerket seg spesielt i sesonger med 
tidvis lav vannføring og høy elvetemperatur. I boksen ligger ulike 
mønstre på små tuber og hitch, samt krokfluer som alle ga 
minnerike opplevelser i kamp med laks i 2018. . Fluene ligger i en 
unik, vakker og hjemmelaget boks av masurbjørk laget av Sigmund.

Håvard har drevet med fluebinding siden begynnelsen av tenårene 
og har i sin stadige søken etter nye favoritter for laksen bundet et 
nær utallig antall fluer og mønstre. 

Sigmund er både laksefisker og kunsthåndtverker. 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 fremmer bedre kår for den atlantiske villaksen. 

Nr. 115

Hva Antall Giver Verdi

Fluer 22 Håvard Vistnes
Sigmund Nerby

NOK  3 500
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



”Mid Summer Collection”

Simen Strømhylden er oppvokst ved Namsens bredd og har 

fisket med flue etter laks siden han var 10 år gammel. Til daglig 

arbeider han for Nordisk Fiskeutstyr. Han har en forkjærlighet for 

Trøndelagselvene, men fisker ellers over alt der det finnes laks.

Simen sier det er en glede å kunne bidra til auksjonen, da 

arbeidet som gjøres i Redd Villaksen er ekstremt viktig for 

villaksens framtid..

Nr. 116

Hva Antall Giver Verdi

Laksefluer 9 Simen Strømhylden NOK 1 800
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

9 fluer, både klassiske og Nutria Shrimps 
du garantert ikke får kjøpt i butikk 



13 Effektive laksefluer

Tommy er en av verdens aller beste fluekastere men kan mer en 
det. Han er også en svært dyktig fluebinder. Dette settet som han 
har gitt til årets auksjon inneholder kjente mønstre som har vist 
seg utrolig effektive. Serien består av: «Rapala» -, «Bata» -, 
«Banan»- og «Blålys»- varianter. I tillegg også en variant av «Lime 
spesial».
 
Fluene leveres i en boks fra Guideline, kroker (str 6) og Swing 
tubes fra Propellerfly. Tommy sier han er stor fan av Redd 
Villaksen og ønsker å støtte organisasjonen, og legger til at det er 
viktig at noen hjelper til med å sikre livskraftige villaksbestander.

Nr. 117

Hva Antall Giver Verdi

Laksefluer 13 Tommy Aarkvisla NOK 2 800
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

STORE fluer for STOR elv

 



Guideline 4D flueline m/ 3 tips 

                              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

Nr. 118

Hva Antall Giver Verdi

1 Skyteklump
+ 3 tipper

4 produkter Guideline NOK  1 600
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Når du planlegger å fiske laks 
eller stor ørret med enhånds!

Også i år var vi også heldige at vi fikk velge på øverste hylle i det 

brede sortimentet til Loop. Vi ønsket en enhåndsstang til 

katalogen og valgte en 9'6 #7 S1.

https://www.looptackle.com/products/rods/cross-s1/ 

Stangen har blitt en storselger til laksefiske på Island. 

Snellen på auksjonen, en Opti Rapid Reel med høyresveiv (kan 

byttes til venstre).  Snøret er Opti Stream #7. 

Laget av fiskere for fiskere. 

Nr. 107

Hva Antall Giver Verdi

Stang, snelle, snøre 1 Loop Tackle design
v/Gordon Sim
https://www.looptackle.co
m/fly-rods/ 

NOK  13 780
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla

https://www.looptackle.com/products/rods/cross-s1/
https://www.looptackle.com/fly-rods/
https://www.looptackle.com/fly-rods/


Vision XO tohånds fluestang 
Flyrod14’4" #9, 4-delt

                              Testvinnende fluestang fra en produsent som aldri slutter å søke 
etter det beste utstyret for det skandinaviske laksefluefisket. 
Akkurat denne stanga er ansett for å være kronjuvelen i den 
klassisk utseende XO-serien fra Vision . Stanga har en middels 
dyp, særdeles spenstige aksjon og er en nytelse å kaste med . Den 
håndterer de fleste fiskesituasjoner vi gir oss i kast med, fra det 
middels tunge synkelinefiske til det lette sommerfiske med snille 
synkespisser eller flyteline. Vision XO i 14’ 4’’ er det ultimate 
stangvalget for allroundfiske i middels til store lakseelver.
 

Nr.119

Hva Antall Giver Verdi

Fluestang 1 Angler NOK 10 000
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Guideline NT8 tohånds fluestang 
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/fast aksjon som lader dypt og 
presist. Stangserien har en fantastisk og rå tilbakeslagshastighet 
og responderer lett med økende arbeidskraft.
NT8 har sateng-finish på en karbongrå 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 
gummikorkforsterkede 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.

Nr. 120

Hva Antall Giver Verdi

Fluestang 1 Guideline NOK 9 000
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



G.Loomis NRX tohånds fluestang

12’6’’ #9/10, 4-delt.

                              
G.Loomis® befestet ytterligere sin ledende posisjon som 

stangprodusent med NRX-lanseringen! Med en kombinasjon av 

høymodul grafitt og matrix resin (bindemiddel) utfordret G.Loomis® nye 

grenser innen design av stangemner. Steve Rajeff og hans dyktige 

designerteam fant til slutt den rette metoden for at alle elementer 

fungerte perfekt sammen. Resultatet ble de beste stengene som 

G.Loomis® noensinne har laget.

Med NRX får du først og fremst følelsen av å yte lite kraft, og likevel få 

godt betalt i form av kastelengder og kontroll. Med mindre bindemiddel 

gir NRX større hastighet og lavere egenvekt. Aksjonen kjenner vi godt, 

den er typisk Loomis. Lett topp, hurtig midtparti og progressiv kraftig 

bunndel. Kasteopplevelsen preges av lett og hurtig oppspenning, og 

meget presise stopper: Når du stopper stanga, stopper også 

stangtuppen. Disse kontante, presise stoppene gjør at stangen gir i 

særklasse ryddige og trange snørebukter.

 

Nr. 121

Hva Antall Giver Verdi

Fluestang 1 Elbe Normark Norway AS
www.elbe.no

NOK  12 000
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla

http://www.elbe.no


CND 4-delt enhånds fluestang

Å «kjøre» storlaks på enhånds gjør noe med deg.
Det er noen fisker du aldri glemmer, spesielt når 10-kilosen stikker 
nedover elva og du holder en fullblods enhånds laksestang i 
hånda. Da er livet herlig.
CND BV-GT 10’ #8 er en perfekt stang til store fisker. Når du stopper 
storlaksen og legger sidepress med denne stanga, da er det tøft å 
være storlaks. Stanga har en perfekt topp med et kjapt slag 
gjennom klingen som gjør stanga utrolig lettkastet. 
Synkeklumper og litt større fluer er ikke et problem. CND BV-GT 
10’#8 er vanvittig langtkastende og ekstremt bra til vannkast. 
Digger du storlaksfiske med enhånds, da er det bare å «dra 
kortet». 
Anbefalte klumper er Guideline enhånds powertapere i klasse 8/9 
kappet til 22-24 gram og wf liner i klasse 8, eller klasse 9 hvis du 
ønsker en dypere lading av stanga.
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

CND Bias Versa GT 1008, 10’ for #8

 



LTS Nitro Tohånds Fluestang

15ft #10/11, 4-delt.

                              LTS Nitro er laget med tanke 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 lettere toppen gir kort stanglengde 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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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla

http://www.lts-flyfishing.com


Murray Stewart fluesnelle
Stewart 400, supersnellen

                              

Murray Stewart er særdeles trivelig 50 år gammel skotte bosatt i Glasgow. 

Han er en sann norgesvenn og fanatisk laksefisker med flere store fisker 

fra Alta og andre elver på over 20kg. Han vet derfor hva som skal til for å 

stoppe storlaksen. Murray jobber til daglig for en Whiskyprodusent, er 

utdannet verktøymaker og har selv designet og produsert sneller på 

fritiden i en rekke år, kun mot bestilling og bare til venner. Han har tatt 

utgangspunkt i de amerikanske klassikerne, men har gjort betydelige 

forbedringer i forhold til de fleste av disse.

Han produserer alle deler selv. Snellene har utsøkte og gjennomtenkte 

detaljer og er meget robuste.  Den virkelig kresne bør være villig til å ta et 

dypdykk i lommeboka for å få kloa i denne snellen. Murray bruker ca. 60 

timer på en snelle. Den vi har fått til auksjonen «Stewart 400» har samme 

størrelse som en Bogdan 400. Snellen har 2:1 utveksling og alle deler er i 

rustfritt stål, inklusiv den klassiske S-sveiven. Snellehuset, rammen og 

spolen er laget av aircraft grade aluminium. Bremsesystemet er unikt og 

gir en utrolig jevn og god bremseeffekt som ikke påvirkes om snella blir 

våt - en feil mange liknende sneller er beheftet med. Snellen kommer i et 

foret læretui, har selvfølgelig livstidsgaranti og denne er kun høyresveivet. 
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla

https://www.facebook.com/murray.stewart.1656
https://www.facebook.com/murray.stewart.1656


Guideline Fluesnelle
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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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Guideline Vosso HD Fluesnelle
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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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Saracione Fluesnelle

Joe Saracione har ry over hele verden for å lage vakre og robuste 

laksesneller i klassisk amerikansk design med S-sveiv. Denne gang 

gir han en 4-¼’  2x mulitlplier fra deres helt nye MARK V-serie, siste 

skudd på stammen i MARK-seriene.  Snellene har en helt ny og 

forseglet karbonfiber skivebrems. Den har også dobbeltforsegling 

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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Verdi Kontakt
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Praktfull 4-1/4’ laks 2x multiplier fluesnelle 
fra Saracione 

mailto:gerhard.schive@schive.no


Hardy Cascapedia Fluesnelle 

En ikonisk fluesnelle som gjør ord overflødige. Om noe skal sies: 

Opphavet til denne retromodellen finner vi i Cascapedia-snellene 

Hardy produserte på tredve-tallet, med klassisk s-sveiv, etter de 

like klassiske amerikanske produsentene. Hardy Cascapedia er 

funksjonalitet og klassisk stil i delikat forening i et arbeidsverktøy 

som tar vare på det historiske og estetiske, uten å gi avkall på de 

mange og strenge krav vi setter  til en god laksesnelle. Størrelsen 

vil passe til de lettere tohåndsstengene opptil drøyt 13 fot, og Hardy 

Cascapedia gir deg definitivt følelsen av å eie en juvel.
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

 Light Salmon Reel #8/9 

Hva Antall Giver Verdi

Fluesnelle 1 Angler NOK  5 500



Smartwool - longs  
NTS Light 200 Crew Black, str L

                              Smartwool lager det beste ullundertøyet som kan oppdrives og vi har 
alle kjent behovet for plagg som virkelig varmer når vi står utvadet i 
en flomstor junielv, eller fisker oss gjennom en halvkjølig sommernatt 
i Finnmark. Dette plagget gir oss det vi trenger under vadebuksa og 
det tåler en uendelig mengde vask. 
Kan byttes til annen størrelse.
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Ullundertøy
Longs

1 Angler NOK 1 100
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Smartwool - Trøye m. rund hals  
NTS Light 200 Crew Black, str L

                              Dette er bestselgeren fra Smartwool og akkurat det plagget du trenger 
for å holde deg varm i elva. Passformen er strøken, halsen er rund og 
med dette plagget inntil huden sender du lakseflua med stor grad av 
komfort og selvsikkerhet mot den ventende laksen. Kan byttes til 
annen størrelse.
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Pinewood - Flanellskjorte  
Prestwick Dark Navy/Copper, str L

                              Flanellskjorte er det norske laksefiskets svar på tweed, med litt mer 
fiskelukt og en tanke mer jordnært, men med et umiskjennelig preg 
av stil og handlekraft. Denne skjorta er kraftig i stoffet, den tåler 
virkelig å brukes og har akkurat det riktige fargevalget for en stilriktig 
laksefisker med skumle hensikter. Kan byttes til annen størrelse.

Nr. 131

Hva Antall Giver Verdi

Skjorte 1 Angler NOK 650

V
illa

ksa
u

ksjon
en

 2
0

18

For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Simms vadere  
G4Z Bootfoot Felt L 12

                              G4Z finnes nå med integrerte sko, som lenge har vært etterlengtet!
Vi tør påstå at dette utvilsomt er verdens beste vadebukse med hensyn til 
pusteegenskaper, komfort og kvalitet. Vadebuksen har 3-lags GORE-TEX® 
PRO SHELL i øvre del og 5-lags GORE-TEX® PRO SHELL rundt både sete og ben. 
G4Z har også sentrert vanntett YKK®-glidelås som gjør det enkelt å ta av og 
på - og også for å justere luftighet eller varme. Begge vertikale lommer har 
glidelås og er fôret med micro-fleece, som kommer godt med for varmere 
hender og mer fiske! Kun denne størrelsen, - kan ikke byttes.

● Anatomisk bygget bukse. 
● To brystlommer med glidelås.
● Integrert oppheng for retractor i begge brystlommer.
● Vertikale sidelommer m/glidelås på bryst med micro-fleece innenfor 

for håndvarme.
● Vadebelte med 5 cm stretch og lavprofilshemper inkludert.
● Kan omgjøres til midjevader.
● Patentert søm foran og bak på ben.
● Justerbare og nettingpolstrede seler.
● Veier om lag 3856 gr. (inkl. integrerte sko).
● Støvler: Såler av 12mm. filt med mulighet for å feste på studs. 

Støvlene er fôret med 7mm. neoprene (gradert til -40°C) og er spesielt 
utviklet for å holde aktive føtter tørre og komfortable.
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla

https://www.angler.no/fluefiske/vadeutstyr/tilbehor/simms-hardbite-boot-studs-felt-20-puck


Guideline midjevadere str. L  
Laxa Waist Wader

                              Laxá midjevadere har en nytt snitt for optimal passform og 
bevegelighet. Alt i alt, en meget komfortabel bukse som passer 
ypperlig for deg som ikke må vade dypt. Buksene er laget av et sterkt 
3-lags Nylon Taslan tøy som gir vaderne ekstra styrke og holdbarhet. 
Vårt eget Sidewinder™ design har bra passform og fasongsydde ben 
uten sømmer på innsiden. Buksene har glidelås i front som gjør dem 
enkle å ta av- og på. Bak glidelåsen er det vanntett materiale som 
brettes ut når denne åpnes. Lette, fleksible og solide grusbeskyttere 
med metallkrok sørger for å holde sand og skitt ute og forhindrer 
unødvendig slitasje på neopren-sokkene. Laxá midjevadere er utstyrt 
med to vannavvisende horisontale lommer (m.a.o ikke 100% vanntette) 
med glidelåslukking. Ved siden av glidelåsen sitter det en D-ring for å 
feste tilbehør. Midjen er elastisk og justerbar og buksen er noe høyere 
i ryggen.  Leveres med elastisk belte med Guidelinelogo.
Vaderene kan byttes hvis de ikke passer.
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Hva Antall Giver Verdi

Vadebukse 1 Guideline NOK 2 800
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Chest Pack

Fiskevest i ekte skinn

                              
En unik Chest Pack laget i vakkert brunt skinn. Den har to store 

lommer på forsiden som rommer det du trenger å ha med deg, samt 

effektive løsninger for å ha lett tilgang til det du bruker mest av. 

Remmene på siden kan justeres etter behov. 

Ved bruk og godt stell vil dette produktet følge deg og neste 

generasjon livet ut.

Nr. 134

Hva Antall Givere Verdi

Fiskevest 1 Morten Agnar Hagen
Pär Palm 

NOK  2 500
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Men’s River Salt Jacket  
Patagonia str. L

                                     
Selv om været er elendig vet du at det er fisk som kan fanges. Det er 
da du tar på deg Patagonias 3in1 River Salt Jacket. Ytterbelegget er 
laget med samme membran som Patagonias vadebukser, er 
fullstendig vanntett og med utmerkede pusteegenskaper. Jakken har 
tapede sømmer, vanntette glidelåser og stramming i livet og rundt 
håndledd, samt en regulerbar hette som ikke skjermer for sidesyn. 
Innerjakken er en NanoPuff Shirt som er festet med trykknapper og 
kan enkelt kneppes av. Den er isolert med Primaloft som tar svært 
liten plass sammenrullet og isolerer selv i våt tilstand. Vinterstid 
setter du pris på isolasjonen innerjakken gir, sommerstid vil du ta den 
ut, eller bare bruke den som et vanlig fritidsplagg. Kan byttes til annen 
størrelse.
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Hva Antall Giver Verdi

Fiskejakke 1 Angler NOK 5 500

V
illa

ksa
u

ksjon
en

 2
0

18

For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



RepYourWater 

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.
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Hoddy - brown streamer. 
Begrenset antall. 

Hva Antall Giver Verdi

Fiskegenser 1
Størrelser:
S,M,L,Xl,XXL

Garrison Doctor
www.repyourwater.com

NOK  850

http://www.repyourwater.com


RepYourWater 

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.
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Hva Antall Giver Verdi

T-skjorte 1
Størrelser:
S,M,L,Xl,XXL

Garrison Doctor
www.repyourwater.com

NOK  650

T-skjorte med lange ermer. 
Begrenset antall 

http://www.repyourwater.com


RepYourWater 

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.
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Hva Antall Giver Verdi

T-skjorte 1
Størrelser:
S,M,L,Xl,XXL

Garrison Doctor
www.repyourwater.com

NOK  650

T-skjorte med lange ermer. 
Begrenset antall 

http://www.repyourwater.com


RepYourWater 

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.
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Hva Antall Giver Verdi

Skjorte 1
Størrelser:
S,M,L,Xl,XXL

Garrison Doctor
www.repyourwater.com

NOK  900

Tykk og varm flanellskjorte.      
“The Last Frontier” 

http://www.repyourwater.com


Guideline backpack 
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 borrlåsbånd 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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Hva Antall Giver Verdi

Ryggsekk 1 Guideline NOK 1 700
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Filson fiskehatt 
Insulated Packer hat, Dark Tan, Str. XXL

                              Filson er synonymt med kvalitet og maskulin stil og dette 
hodeplagget passer like bra på vei til jobben som midjedypt i en 
lakseelv. Etter lengre tids bruk får den en forsterket hardcore 
patina, slik vi gjerne liker å se på oss selv som laksefiskere. En 
rekke detaljer, som foring og utfellbare øreklaffer i ull, bidrar til å 
øke komfortfaktoren betraktelig, når forholdene krever det.
Kan byttes til annen størrelse.

Nr. 141

Hva Antall Giver Verdi

Fiskehatt 1 Angler NOK 850
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Patagonia Duffel bag 
Black Hole Golden Jungel, 90 Liter

                              Black Hole Duffel 90 liter fra Patagonia - en superpraktisk bag til 
reise, friluftsliv, trening osv., som kan bæres både som bag og 
ryggsekk. Utvendig glidelåsrom langs siden og to separate rom 
med glidelås og netting på innsiden av lokket. 100% polyester 
ripstop med TPU-film laminat og DWR-finish. Materialet er Blue 
Sign-godkjent.
DWR finish (ikke under)
Stort rom, sidelomme med glidelås, mesh-lommer på innsiden av 
lokket
Kan pakkes i sin egen lomme for bedre oppbevaring 
Vekt: 1417 gram
 

Nr. 142

Hva Antall Giver Verdi

Duffel bag 1 Angler NOK 1600
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Filson Snelle bag 
Filson Padded Compartment Case 

                              Snellebag i luksusklassen fra det klassiske merket Filson. Denne 
bagen ble utviklet for den reisende fluefiskeren med mange 
sneller i bagasjen. Med sine justérbare skillevegger på innsiden, 
passer denne like godt for kamerautstyr eksempelvis. Du velger 
selv hvordan innsiden skal se ut og organiseres. Solid polstring 
beskytter innholdet og en stor nettinglomme med glidelås på 
innsiden gir plass til liner og spisser. Skulderstroppen er justérbar 
og avtagbar og glidelåsen er kraftig og svært slitesterk. 
I motsetning til en del andre snellebager er denne laget for å bli 
finere og finere ved bruk.
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Hva Antall Giver Verdi

Snelle bag 1 Angler NOK 2 050
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Filson fluestang og snelle bag 
Filson Rod Case 

                              Stang og snellebag i særdeles eksklusiv utførelse. Med god 
polstring på innsiden, og med et røft ytre i slitesterk twill tar 
denne bagen meget godt vare på dyrebare stenger og sneller. Ytre 
detaljer er i grovt lær av ypperste kvalitet, og glidelåsene er 
kraftige og slitesterke slik vi er blitt vant til fra Filson. Bagen er 
godt avstivet for å beskytte utstyret fra ytre belastning. På 
innsiden finner du justérbare skillevegger og remmer, slik at du 
kan gjøre egne tilpasninger. Størrelse: 93cm x 27cm x 18cm.
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Filson field Duffel bag 
Small Brown

                              Denne robuste bagen er laget med slitesterkt og vannavvisende 
ytterstoff, og kledd med nylon på innsiden. Den har 
hurtigtørkende håndtak og skulderstropp i webbing, for 
komfortabel bruk i all slags vær. Hver kortside har en åpen lomme 
og bagen er innenfor kravet til størrelse på håndbagasje ved 
flyreiser. En allsidig sak, som tåler det meste! Størrelse, small: 
45cm x 25cm x 28cm.
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Gerber filetkniv
Den ultimate filetkniven

                              Villfisk er et edelt bytte og de vi måtte velge å ta for et berikende 

måltid, fortjener å behandles som den utmerkede råvaren det er. Etter 

å ha snakket med fiskere verden over, designet Gerber den ultimate 

filetkniven til dette: Controller.

Controller har et velfungerende stålblad som tåler juling og som 

beholder skarpheten. Speilfinish sikrer økt slitestyrke og enklere 

rengjøring. Gerber designet skaftet for å gi et solid grep for tommelen 

og sikker kutting. Grepforbedring er plassert strategisk i seksjoner på 

skaftet for å hindre at kniven glir i hånden under våte forhold. En 

vesentlig sak er også sliren som har ventilering for å hindre samling av 

fukt. En innebygd slipefunksjon sikrer også et skarpt verktøy til enhver 

tid. Kniven festes enkelt på flere måter til beltet, sekk, i lommen, eller 

med snor til skaftet. Bedre kan ikke en filetkniv lages.

Lengde: 20,4 cm (8')
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Fly Wallet
Fluemappe i ekte skinn

                              Et nydelig skinnprodukt med mykt ull på innsiden som skaper et 
luksuriøst "hjem" for dine vakreste fluer. Også god å håndtere når du 
er kald på hendene. Denne vil også følge deg og event enda en 
generasjon livet ut.
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Spike & Sparrow skinnbag 
Dark Brown 

                              

Rålekker, men samtidig sporty skinnbag i eksklusivt og mykt skinn. 
Flott som week-end bag. Praktisk, mindre ytterlomme med glidelås 
til eventuelle nødvendige reisedokumenter på utsiden. Stort og godt 
innvendig rom med tre lommer,- hvorav én med glidelås. Anvendelig 
skulderrem følger med. Dette er baggen for den kresne og elegante 
herre!
Espen er en dedikert og svært dyktig fluefisker etter både laks og 
sjøørret. I tillegg driver han Bagorama, en norsk butikkjede som 
tilbyr et stort utvalg av moteriktige vesker, kofferter, accessories og 
reiseartikler.
Dette er første gang Espen gir til årets auksjon, noe han sier at han 
vil fortsette med, fordi han mener at Redd Villaksen gjør en 
kjempegod jobb for villaksen! 
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Spike & Sparrow skinnbag

Brandy 

                              

Rålekker, men samtidig sporty skinnbag i eksklusivt og mykt skinn. 
Flott som week-end bag. Praktisk, mindre ytterlomme med glidelås 
til eventuelle nødvendige reisedokumenter på utsiden. Stort og godt 
innvendig rom med tre lommer,- hvorav én med glidelås. Anvendelig 
skulderrem følger med. Dette er baggen for den kresne og elegante 
herre, men også for den kvalitetsbevisste kvinne. Julegavetips!
Espen er en dedikert og svært dyktig fluefisker etter både laks og 
sjøørret. I tillegg driver han Bagorama, en norsk butikkjede som 
tilbyr et stort utvalg av moteriktige vesker, kofferter, accessories or 
reiseartikler.
Dette er første gang Espen gir til årets auksjon, noe han sier han vil 
fortsette med, fordi han mener at Redd Villaksen gjør en kjempegod 
jobb for villaksen! 
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Spike & Sparrow Crossover veske 

Black

                              

Superfin crossover veske i eksklusivt og mykt skinn, som er 
ideell, praktisk og elegant til jobbruk, både her hjemme og på 
reise eller når du må ta med deg jobben på fisketur! Praktisk, stor 
lomme på utsiden med glidelås, samt en mindre lomme. 
Innvendig har vesken en egen og hensiktsmessig lomme for 
mindre PC eller IPad, samt to mindre lommer. Holdere til 
kulepenner og nøkkelknippe. Skulderremmen kan justeres etter 
behov.
Espen er en dedikert  og svært dyktig fluefisker etter både laks og 
sjøørret. I tillegg driver han Bagorama, en norsk butikkjede som 
tilbyr et stort utvalg av moteriktige vesker, kofferter, accessories 
og reiseartikler.
Dette er første gang Espen gir til årets auksjon, noe han sier at 
han vil fortsette med, fordi han mener at Redd Villaksen gjør en 
kjempegod jobb for villaksen! 
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



WE GO FISHING IN NORWAY
Joseph Pulitzer, engelsk utgave 

Interessant bok om fisket i “utlendingenes elver” i Norge på 1950 
tallet, skrevet av en som var med på det meste av det laksefiske 
kunne by på.

Hvis du er interessert i historie er denne boka et skatt. 

Kan kombineres med objekt 148 som er samme bok, men skrevet 
på norsk
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



WE GO FISHING IN NORWAY
Joseph Pulitzer, norsk utgave

Interessant bok om fisket i Alta  på 1950 tallet, skrevet av en som 
var med på det meste av det laksefiske kunne by på.

Hvis du er interessert i historie er denne boka et skatt. 

Kan kombineres med objekt 148 som er samme bok, men skrevet 
på engelsk
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Topp overskrift:

24 pkt - Droid Serif - Bold

Under overskrift:

18 pkt - Droid serif - ikke bold

Brødtekst: 
12 pkt. Karla



Agnar Hagen sko 1

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 i 

dag drives 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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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Vil du boltre deg i noe annet enn vadesko?

http://agnar-hagen.no/
http://agnar-hagen.no/


Agnar Hagen sko 2

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 i 

dag drives 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.

Nr. 154

V
illa

ksa
u

ksjon
en

 2
0

18

For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Vil du boltre deg i noe annet enn vadesko?

Hva Antall Giver

Sko Agnar Hagen Sko A/S, v/ 
Morten Agnar Hagen

Verdi Kontakt

NOK 2 000 Morten Agnar Hagen, 
tlf +47 90844091, 
agnar-hagen.no/

http://agnar-hagen.no/
http://agnar-hagen.no/


Fluekastekurs
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 fluekastet til praktisk fiske under varierte 
fiskesituasjoner. 

Tom har mye fokus på pedagogikken rundt  fluekasting. Hovedvekten 
ligger i å få forståelse 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 Maks 4 personer Våren 2019 2 kvelder a 3-4 timer

Sted Verdi Giver Kontakt

Frysja, Kjelsås (ved 
teknisk museum)

NOK 4 000 Tom Jørstad Tom Jørstad
mail: tj@isky.no
Mob: (+47) 918 87 045
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

mailto:tj@isky.no


Speykurs med Gerhard Schive

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 og har skrevet sine egne kompendier om 

hvorledes de forskjellige speykastene skal utføres. Disse beskriver Ikke 

minst hva man ikke må gjøre og hva slike feil forårsaker. Gerhard har 

en pedagogisk og lettfattelig måte å tilnærme seg materien på som 

ikke minst får kursdeltakerne til å forstå mekanikken og fysikken bak 

kastene. Kursene går over 2 kvelder etter avtale. Maks antall 

kursdeltakere er 4. Instruksjonen vil foregå i Oslo-området våren 2018. 

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 i dag.
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Fluekastekurs Maks 4 personer Våren 2019 2 kvelder a 3-4 timer

Sted Verdi Giver Kontakt

Etter avtale NOK 4 000 Gerhard Schive Gerhard Schive 
Tlf: 91 58 75 40 e-post: 
gerhard.schive@schive.no
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For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 

Alle må være konsekvente eks:

kl. 24:00
Tel: 230 02 012
NOK 40 000
3 - 5. juni 
3 fiskedøgn

Fluekastekurs



For å endre bilde: 
● Høyreklikk på bildet.
● Velg “Replace image” “bytt bilde”
● Velg “Upload from Computer” “last opp fra 

datamaskin”
● Velg et bilde fra datamaskinen din og trykk 

“Open”.

For å endre beskjæring av bilde:
● Dobbeltklikk på bildet.
● Dra bildet opp eller ned
● Når du er ferdig, trykk utenfor bilderammen

For få få ny slide: 
● Høyreklikk på en av slidene i venstre kolonne
● Velg “Duplicate slide”

Eller “lag kopi av slide”

For å få ut en PDF av siden:
● Trykk på Fil.
● Velg - “download as” last ned som”
● Velg PDF dokument

For få endret tekst : 
● Venstreklikk på teksten og endre tekst

For få flytte siden i dokumentet : 
● Venstreklikk på siden i venstre kolonne
● Hold nede og dra siden opp eller ned 


