
Den 17. 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

9. November 2022 kl 16:00 - 22:00



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

Villaksauksjonen 2022
Innholdsfortegnelse

Utstyr - Silent



Sølvlaksen 
En anledning til å få vist din støtte

                              

Reddvillaksen har som mål å få inn mest mulig midler til arbeidet 
med å redde villaksen. Vi har laget et jakkemerke i sølv som vi 
ønsker å gi deg som et symbol på at du er en av dem som virkelig 
ønsker å vise at du støtter saken.

Jakkemerke får du hvis du støtter oss med minimum kroner 1000,- 

Vipps til: Reddvillaksen 71265

 

Nr. 100

Hva Antall Giver Verdi

Jakkemerke i sølv +40 på lager Reddvillaksen NOK  1 000 pr stk
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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



12 uslåelige fluer 
fra landets fremste saltvannsfluefisker

                              

Dette er 12 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. 101

Hva Antall Giver Verdi

Runar Kabbe 
Saltvannsfluer

12 Runar Kabbe, 
Nordisk Fiskeutstyr,
tlf 67110630

NOK  1 800

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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



8 tubefluer i boks
av Lene Mikkelsen, Nordisk Fiskeutstyr

                              

Nr. 102

Hva Antall Giver Verdi

Tubefluer 8 Lene Mikkelsen 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

Lene Mikkelsen er ekte Altaværing og har fisket laks langs Altas 

bredder på steder som de fleste av oss bare kan drømme om. Tross sin 

unge alder har hun opparbeidet seg solid erfaring rundt laksefiske, 

ikke bare praktisk fiske, men hun er også en dyktig fluebinder.

Lene har imponerende pågangsmot og gir aldri opp om 

fiskeforholdene er verst tenkelig, som er en av grunnene til at hun har 

kommet så langt som hun har gjort. Det ryktes at hun oftere har god 

bøy i klingen enn de andre som fisker samme valdet. 

Lene har bundet fluene i 4 mønster med to forskjellige størrelser av    
hver flue.

Silver gray, Phatakorva, Væheniva inspirert flue og en annen klassiker 
som er mye brukt i Alta.  Hun har selv god erfaring med alle disse fluene.



Eilif Eckhoff

Eilif Eckhoff er en eksepsjonelt dyktig laksefisker og også en av 
landets beste laksefluebindere. I år har Eilif tilgodesett oss med 
fire vakre Jock Scott varianter.

Selv sier Eilif dette om fluene: Den røde varianten ble fisket med 
stor suksess i Alta back in the good old days og har mange 
storlakser på samvittigheten der. De rødbrune variantene bruker 
jeg gjerne til farget/humusfarget vann. Svart variant brukes som 
en silhuettflue som fungerer under mange forhold. Grå variant er 
en vinner tidlig på sesongen med kaldt vann.

En utrolig bra anledning for den seriøse laksefiskeren til å skaffe 
seg  fire sikre vinnere til neste sesong.
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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 supre tubevarianter av Jock Scott 

Hva Antall Giver Verdi

Tubefluer 4 Eilif Eckhoff
Tel: 958 30 003

NOK 3 500



8 sterke tubefluer                         
Bundet av Arild Guthje-Fredriksen

Liv, enken etter Arild Fredriksen bidrar med sine årvisse gaver til 

auksjonen til at Arilds navn aldri blir glemt. Vi som kjente ham og 

hadde ham som venn minnes fargeklatten Arild som en særdeles 

dyktig og kunnskapsrik laksefisker med sterke meninger. Og ikke 

minst som fluebinder. Alle nitid beskrevet i hans bok «96 sterke 

tubefluer». Hans «fete» tubefluemønstre er udødelige og er kopiert 

av fluebindere langt utenfor landets grenser. Og det med rette. 

Arilds fluer vil for alltid være like historiske som Arild selv, og vi 

gledes hver gang vi knyter en av hans fluer på fortommen.  

Kolleksjonen består av:

3 stk. “Orange Terrible”, 1 stk “Black, Green and Gold”, 1 stk “Green 

Highlander variant 1”, 1 stk “The Real Norseman”, 1 stk “The Orange 

Norseman” og 1 stk “Trønderlynet”

Nr. 104

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



Vakre speyhacklede speyfluer
fra Frank Myhre Hansen

Frank Myhre Hansen tryller frem de vakreste speyhacklede 
krokfluene i verden. I år har han sjenerøst gitt oss 12 slike i to 
forskjellige mønstre, nemlig Lady Caroline og Grey Heron satt inn i 
en passende boks. Utrolig vakre fluer som skal fiskes med 
ærbødighet til historien. Frank er et levende leksikon og sier selv 
dette om de klassiske Speyfluene;
Dette var en veldig uensartet type fluer. Med det mener jeg, etter å 
ha sett fra flere antikke fluer, at samme mønster ofte ble bundet 
litt forskjellig. F.eks. lysere farger i kroppsmateriale eller endret 
fronthackle fra mønsterbeskrivelser osv. Lady Caroline er 
velbeskrevet. Grey Heron derimot har jeg aldri sett beskrevet blant 
de eldste Speyfluene. Pryde Tannatt hadde den i sin bok i 1920-
årene, 70 år etter Knox, som beskrev de gamle Speyfluene i sin bok; 
"Autumns on the Spey". En flue som er nærmest identisk med Grey 
Heron, og virker å være et ubeskrevet mønster i litteraturen, er 
fluen "Hum", eller også "Hume". 

Nr. 105

Hva Antall Giver Verdi

Laksefluer 12 Frank Myhre Hansen
vuft1960@gmail.com

NOK 3 600
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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



24 av Håvard’s favorittfluer 
i egenkomponerte fluebokser

                              
Håvard og Atles bidrag til Villaksauksjonen består av et sortiment av 
Håvards favorittfluer fra sesongen 2022 fylt i to av Atle sin 
egenkomponerte fluebokser med inngravert/skåret Reddvillaksen på 
lokket. 
Fluesortimentet består i hovedsak av hitchfluer som det tidvis var 
eventyrlig fiske med i flere elver i nord i 2022. Her er det flere varianter i 
ulike størrelser av blant annet «Yellow Pingu, «The Joker», 
«Desperado» og flere.

Håvard har drevet med fluebinding siden begynnelsen av tenårene og 
har i sitt evige søk etter nye favoritter for laksen bundet et nær utallig 
antall fluer og mønstre.
Atle er hobby kunst-håndverker og lager ulike pynte- og bruksting av 
trevirke. Boksene er laget av gjenbruksmateriale og glir enkelt ned i 
jakkelomma med sin ovale form.

Håvard og Atle ønsker med dette å bidra til Villaksauksjonen for å 
fremme bedre kår for den atlantiske villaksen.

Nr. 106

Hva Antall Giver Verdi

Fluer 24 Håvard Vistnes
Atle Steinbakk

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



8 Tøffe tubefluer fra Simen           

Store-Simen har sikkert mange av dere truffet på Nordisk på 
«brygga» på Lysaker, han som kan alt om laks, stenger, snører og 
fluefiske etter laks. I tillegg er han en særdeles dyktig fluebinder.

 I år han spesial-bundet 8 «giftige» fluer for auksjonen, 4 
fortyngede og 4 ufortyngede og sunray-inspirerte. 

Alle er varianter av «KHK 13», et mønster utarbeidet av Ulf Sill. 
Navnet kommer fra sjøørreten på 13 kg Karl Heinz Kleine fikk på 
denne fluen i Mörrum. Dette ble fort favorittfluen både for laks og 
sjøørret for kanskje Mörrums største legende, Karl Heinz Kleine. 

Mønstret har vist seg utrolig «giftig» også for norsk laks og 
sjøørret.

Fluene kommer i en boks, med krok.

Nr. 107

Hva Antall Giver Verdi

Tubefluer 8 Simen Strømhylden 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



Klassisk Black Dose                      
fra Steinar Christensen 

En klassisk Black Dose, som er bundet på håndlagd krok i 

størrelse 5/0 fra Ronn Lucas. 

Black Dose er ikke like kjent som mange av de andre klassiske 

laksefluene vi kjenner her på berget men den var utvilsomt et av 

de mest populære mønstrene når en flue skulle festes på gut 

fortommen i de eldre dager. 

Flua er satt  inn i et lite "glassmonter" med fot/holder av edeltre. 

Størrelse: 85x130mm. 

En fryd for øyet og til inspirasjon og glede for enhver fluefisker 

som setter pris på vakre og dekorative ting.

Nr. 108

Hva Antall Giver Verdi

Lakseflue 1 Steinar Christensen 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

 



“ Børges rekesmørbrød “                      
farlige fortyngede tubefluer 

Børge er en fargerik fyr, velkjent i alle laksemiljøer og navnene på 

hans fluer er like fargerike som gubben sjøl. 

 I år har han servert oss en boks han har kalt «Børges 

rekesmørbrød» uten å navngi dem individuelt. Alle 5 er av typen 

fortyngede shrimps  i forskjellige kombinasjoner. 

Samtlige er bundet på Sean Stanton messingtuber og ligger i en 

flueboks. Jungle  cocken som er brukt har Cites sertifikat, så 

ikke noe slinger i valsen der nei. 

Alle er garantert fiskefangere av rang og ikke lett å få tak i, for 

Børge er en travel fyr.

Nr. 109

Hva Antall Giver Verdi

Tubefluer 5 Børge Iversen NOK 1 000
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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

 



2x Silver Gray og Phatakorva        
av Anders Nilssen 

Anders Nilssen er en erfaren laksefluefisker fra Vang på 

Hedemarken som aller helst væter sine flotte fluer i Surna.  Han 

har sendt oss 2 av hver av hans vakre 10 cm. lange Phatakorva 

og Silver Grey. Fluene er bundet med kvalitetsmaterialer fra 

Frødin Flies og TM laksefluer og er garantert sterke fiskefangere.

Nr. 110

Hva Antall Giver Verdi

Tubefluer 4 Anders Nilssen NOK 1 200

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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



Tubefluer i særklasse                  
for fiske en hel sesong 

Erik Erikson er en gudbenådet fluebinder med et helt spesielt grep for å 
plassere fjær og hår på en krok eller tube. Erik binder i en skandinavisk 
hårvinge tradisjon, men med originale nyanser i et særdeles 
gjennomtenkt materialvalg, der del og helhet spiller sammen fra første 
trådtørn, i en håndtering av materialene som er fluebinder teknikk på 
sitt ypperste. Erik har omfattende fiske erfaringer fra en rekke norske 
lakseelver og fluene er juveler av noen fiskefangere, med svømme 
egenskaper og holdbarhet som overgår det meste. 

Erik støtter helhjertet opp om Redd Villaksens arbeid og har donert hele 
24 fluer i en egen flueboks.  Fluene er «tradisjonelle» tempelhund fluer, 
flash fluer og varianter av Potbelly Pigs og utvalget av mønstre og 
størrelser er tiltenkt å dekke en hel sesong, fra start til slutt.   Fluene er 
bundet på  Frødin TTT-tuber og kan fiskes med løsthengende krok, med 
eller uten fiksering i en tubeslange, som følger med settet. 

Nr. 111

Hva Antall Giver Verdi

Tubefluer 24 Erik Erikson NOK 4 000

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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



23 - Farlige Laksefluer                   
bundet av Kvalitetsfluer.no 

Noen av Nord Norges dyktigste fluebindere og laksefiskere har slått seg 
sammen om denne gaven til auksjonen, - inneholdende fluer til fiske i 
elver av ulik størrelse, varierende vannføring og gjennom en hel sesong.  
Du kan starte i Målselv og fiske deg opp til Kirkenes med en flue-boks i 
lomma. Fluene er testet i flere av elvene giverne fisker i og har gitt 
mange gode opplevelser ved elvebredden.

Bundet av 4 ulike fluebindere med lang erfaring både ved bindestikka 
og langs elvebredden;

- Ketil Fredheim, Håvard Vistnes, Erling Horn og Stig Skogeng

Spesifikasjoner:

- 10 stk dobbeltkroker i ulike mønster og størrelse
- 1 stk rifling hitch tube
- 12 st tubefluer i ulike mønstre og størrelser

Nr. 112

Hva Antall Giver Verdi

Laksefluer 23 Kvalitetsfluer.no NOK 3 000

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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



3-års abonnement 

på Chasing Silver Fly Fishing Magazine 

+ fem tubefluer bundet av Antti Matilainen 

                              

Vi i Chasing Silver er entusiastiske fluefiskere fra Finland. Vi elsker 
laksefiske, spesielt i norske elver, og forstår vi må kjempe for våre 
svømmende venner i sjøer og elver. Vi verdsetter arbeidet Reddvillaksen 
gjør for å redde villaksen og ønsker med denne donasjonen å gjøre vår del. 
Vi samarbeider også med organisasjoner som ASF og NASF. Chasing Silver 
har vært utgitt siden 2008 og ble re-etablert i begynnelsen av 2014. Siden 
starten har det vært en æressak for oss å produsere et magasin med høy 
kvalitet. Vi setter vår ære i å trykke i tykt papir, stor print, kvalitets-artikler 
og fantastiske bilder. Vi er spesialister i å fiske etter  atlantisk laks og 
steelhead. Chasing Silvers bidragsytere er anerkjente forfattere og 
fotografer over hele verden, profesjonelle og amatører. Chasing Silver 
kommer ut fire ganger i året. 
Med på kjøpet får du også fem Strömsö 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. 113

Hva Antall Giver      Verdi

Abonnement og
Laksefluer

3 år                    4 
utgaver pr år
+5 laksefluer

www.chasingsilvermagazine
.com

      NOK  3 000

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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/


Guideline Alta Sonic Zip 
vadebukse (L)                                   
fra Guideline                
                              

Guidelines toppmodell vadebukse som er spekket med praktiske 

løsninger, har høy slitestyrke og er laget for deg som fisker mye. 

Sømmene på Alta Sonic Tizip Wader er laget med Ultra Sonic 

sveiseteknolog. Vanntett glidelås i front fra det tyske firmaet TITEX.

Alta Sonic Tizip Wader - Guideline AS

Nr. 114

Hva Antall Giver Verdi

Vadebukse 1 produkt Guideline

Kontakt:
Espen Myhre 
espen.myhre@guid
elie.no

NOK  6 499

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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.guideline.no/produkter/bekledning/vaderbukser/alta-vadere/alta-sonic-tizip-wader-102965-p0000068597
mailto:espen.myhre@guidelie.no
mailto:espen.myhre@guidelie.no


Eksklusiv og praktisk fiskevest             
fra Guideline                
                              

Experience DW vest (Deep Wading) er minimalistens drøm, 
spekket med smarte løsninger. Lommene kan justeres vertikalt og 
vesten kommer i en størrelse som passer alle.

Experience DW Vest Graphite - Guideline AS

Nr. 115

Hva Antall Giver Verdi

Fiskevest 1 produkt Guideline

Kontakt:
Espen Myhre 
espen.myhre@guid
eline.no

NOK  1 499

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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.guideline.no/produkter/oppbevaring/experience-dw-vest-graphite-105003-p0000109368
mailto:espen.myhre@guidelie.no
mailto:espen.myhre@guidelie.no


Experience Waistbag L                                
fra Guideline                
                              

Guidelines Experience konsept er en praktisk hoftebag. Her får du 
plass til det meste av fiskesaker og annet du har bruk for til 
dagens utflukt. Passer sammen med Guidelines ryggsekk. 

Experience Waistbag L - Guideline AS

Nr. 116

Hva Antall Giver Verdi

Hoftebag 1 produkt Guideline

Kontakt:
Espen Myhre 
espen.myhre@guid
eline.no

NOK  1 100

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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.guideline.no/produkter/oppbevaring/experience-waistbag-l-102736-p0000063314
mailto:espen.myhre@guidelie.no
mailto:espen.myhre@guidelie.no


13’6’’ 4-delt 2-hånds

fra Guideline for snøreklasse 9/10

                       NT8:4 er det ypperste innen Guideline fluestenger. Siste generasjons 
IM8-T46 High Tensile Karbon med Nano Silica forsterkningsteknologi. 
Premium kork, lette i vekt, sterke klinger, medium/rask aksjon og 
fantastisk tilbakeslagshastighet. 25-års garanti til første eier.

NT8:4 Double Hand Rods - Guideline AS

Nr. 117

Hva Antall Giver Verdi

Fluestang 1 Guideline NOK 9 850

Kontakt:
Espen Myhre 
espen.myhre@gui
deline.no

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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.guideline.no/produkter/stenger/toh%c3%a5nds1/nt8-4/nt8-4-double-hand-rods-104515-p0000103309
mailto:espen.myhre@guidelie.no
mailto:espen.myhre@guidelie.no


CND Gravity Classic, 15’6’’ #11           
fra Nordisk Fiskeutstyr

Nordisk er en trofast giver og denne gangen har de dradd til med 

storslegga i Gravity-serien. Stangen for deg som trenger optimal 

utnyttelse for å presentere de aller lengste kastene, som vadere 

dypere enn de fleste og ikke minst for deg som er glad i synkeline 

fiske. Dette er en arbeidshest uten sidestykke, storlaks stangen som 

tåler det aller meste. Stangen er laget på en annen mandrill enn 

resten av Gravity for å få den ønskede aksjonen, dyp men allikevel 

rask og med kort tilbakeslag. Stangen har et tiltalende ytre med en 

matt burgunder klinge med detaljer i gull, og et sort snellefeste fra 

ALPS. Leveres med sort aluminiumstube.

CND Gravity - Design by Nobuo Nodera - Nordisk Fiskeutstyr AS (nfisk.no)

Nr. 118

Hva Antall Giver Verdi

Fluestang 1 Nordisk Fiskeutstyr AS NOK 11000

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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

https://nfisk.no/product/cnd-gravity/


Loop ZT serie, 6 delt, 13’2, # 8           
med korrosjonsfri klassisk snelle

6-delte stenger blir mer og mer populære. Moderne utgaver håndterer 
alle typer snører ved å kombinere design, styrke og vekt. Som bonus får 
man stengene ned i en lang fiske bag og slipper dermed å drasse rundt 
med rørtuber på flyplasser og betale flyselskapene for ekstra bagasje.
Loops nye stang  13’2’’ er laget i 40-45 ton nano graphene carbon, med 
fibre av høyeste kvalitet. Kvaliteten på kork, snellefeste og titanum 
stang ringer er av AAA+ kvalitet. En stang som leverer i alle fiske 
situasjoner med både skyteklump eller long belly line. 
Sammen med en korrosjonsfri klassisk snelle med god plass til backing 
montert på stanga og vanntett “ Power Matrix Drag System “ har du en 
fantastisk laksecombo se frem til lange dager langs elva i visshet at 
utstyret er i toppskiktet og er til å stole på. 

Mer info: 
https://eu.looptackle.com/product/zt-series-travel-rod-double-hand-6-pieces/

Nr. 119

Hva Antall Giver Verdi

Fluestang +
Snelle

1 Loop Tackle Design AB; 
https://eu.looptackle.com/

NOK 18 600

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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

https://eu.looptackle.com/product/zt-series-travel-rod-double-hand-6-pieces/
https://eu.looptackle.com/


Top of the line laksesnelle #9/11                              
fra Guideline

                              
Vosso-serien er Guidelines mest eksklusive fluesneller laget av 

high-end materialer med et bremsesystem som takler det mest 

krevende krevende fisket i både fersk- og saltvann.

Modell 911 passer størrelsesmessig til stenger i snøreklasse 9-11 og 

passer perfekt til Guidelines NT8 13’9”.

Vosso Glossy Slate Black #911 - Guideline AS

Nr. 120

Hva Antall Giver Verdi

Fluesnelle 1 Guideline NOK  5 799

Kontakt:
Espen Myhre 
espen.myhre@gui
deline.no

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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.guideline.no/produkter/sneller/guideline-sneller/vosso-nt8/vosso-glossy-slate-black-911-105479-p0000120730
mailto:espen.myhre@guidelie.no
mailto:espen.myhre@guidelie.no


Hardy Perfect 3 - 5/8
Fluesnelle med mykt skinnetui

                              

Nr. 121

Hva Antall Giver Verdi

Fluesnelle 1 Harald Ekman NOK  2000

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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

Fluesnelle etter Jan Ekman.

50-talls snelle med rett skrift i førsteklasses teknisk stand, 

men endel riper og eksteriørmessig litt slitt.

 I 100% fiskbar stand. Uten linefører-ring.



Guideline 4D Compact 
Multi tip #9/10 DH 38g

                              
4D Compact Multi Tip er et komplett universelt snøresystem. Med 
ett basis snøre kan takle alle forhold i ulike type elver, høler, 
dybder, strømhastighet, tid på sesongen og vannføring. Den beste, 
enkleste og mest økonomiske måten å få riktig line kombinasjon 
fra starten av. Pakken består av en flytende bakdel (body/klump) 
og tre utskiftbare spisser (tips). Alt samlet i et mesh futteral. 
Medfølgende spisser er: Hoover/Intermediate, Synk1/Synk3 og 
Synk3/Synk5. Settet gir deg store muligheter til å variere ditt fiske 
til 4D Compact Multi Tip er et komplett sortiment av liner til 
enhånds-, switch og tohåndsstenger. Linene passer for alle 
tohåndsstenger opptil klasse 9/10 og stanglengde tom. 14 fot.  
Dette er meget letthåndterlige liner som passer for både Scandi- 
og Skagit kast

4D Compact Multi Tip - Guideline AS
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Snører 1 Guideline
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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.guideline.no/produkter/flueliner/multi-tip/guideline-multi-tip-sett/4d-compact-multi-tip-105949-p0000131807
mailto:espen.myhre@guidelie.no
mailto:espen.myhre@guidelie.no


Afrikansk brevkniv
Støpt i sølv med krokodille motiv

                              Patric Mavros er en kjent London-basert gullsmed kjent for sitt 

engasjement og hjelp til mange afrikanske kunstere.

Han har gitt denne flotte afrikanskproduserte brevkniven støpt i 

massivt sølv.

Brevkniven er 21cm lang med vekt på 88 gram.
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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



Laksemotiv i sølv for halstørkle
fra Gullsmed Heyerdahl

                              Dette produktet er laget i ekte 925 sølv for entusiaster som ønsker å 

hedre sin lidenskap som en del av antrekket.

Villmarkknappen brukes med det medfølgende skjerfet i 100% 

økologisk bomull, eller med ditt favorittskjerf.

Ringen bak kan justeres for tilpasning til korrekt størrelse.

Gullsmed Heyerdahl a.s. ble etablert i 1972. Heyerdahl ble raskt kjent 

som en av Norges ledende gullsmeder innen spesiell smykker, 

diamanter og perler, og satset tidlig på merkevarer og høy 

kompetanse i forretningen. Idag er det sønnen, Thomas Heyerdahl, 

som er daglig leder og eier av selskapet.

Thomas har fornyet selskapet de senere år ved å satse på høy 

kompetanse og unike produkter.
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Villmarkknappen i 
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1 Gullsmed 
Heyerdahl AS

NOK  3000

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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



Laksemotiv i sølv for halstørkle
fra Gullsmed Heyerdahl

                              Dette produktet er laget i ekte 925 sølv for entusiaster som ønsker å 

hedre sin lidenskap som en del av antrekket.

Villmarkknappen brukes med det medfølgende skjerfet i 100% 

økologisk bomull, eller med ditt favorittskjerf.

Ringen bak kan justeres for tilpasning til korrekt størrelse.

Gullsmed Heyerdahl a.s. ble etablert i 1972. Heyerdahl ble raskt kjent 

som en av Norges ledende gullsmeder innen spesiell smykker, 

diamanter og perler, og satset tidlig på merkevarer og høy 

kompetanse i forretningen. Idag er det sønnen, Thomas Heyerdahl, 

som er daglig leder og eier av selskapet.

Thomas har fornyet selskapet de senere år ved å satse på høy 

kompetanse og unike produkter.
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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



Nordisk fluefiske etter laks
Bok av Øystein Aas
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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

Nordisk fluefiske etter laks gir deg en bred, oppdatert oversikt over 

fluefiskingens hemmeligheter.

Laksefisket utvikles stadig videre, både utstyrsmessig og 
metodisk, særlig i de nordiske landene. Her får du en bred, 
oppdatert oversikt over fluefiske etter laks og hvordan utstyr og 
teknikker tilpasser ulike elver og fiskeplasser. Boken inneholder 
også en gjennomgang av de laksefluene du bare MÅ ha i 
flueboksen. Innimellom tar vi del i forfatterens mange 
skjellsettende opplevelser fra en rekke lakseelver over hele verden. 
Å jakte på og attrå laks har i dag også et islett av paradoksal sorg 
over en ressurs som stadig blir mindre og trues av en rekke 
menneskeskapte påvirkninger.



Nordisk fluefiske etter laks
Bok av Øystein Aas

                              

Nr. 127

Hva Antall Giver Verdi

Bok 1 Øystein Aas NOK  399

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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

Nordisk fluefiske etter laks gir deg en bred, oppdatert oversikt over 

fluefiskingens hemmeligheter.

Laksefisket utvikles stadig videre, både utstyrsmessig og 
metodisk, særlig i de nordiske landene. Her får du en bred, 
oppdatert oversikt over fluefiske etter laks og hvordan utstyr og 
teknikker tilpasser ulike elver og fiskeplasser. Boken inneholder 
også en gjennomgang av de laksefluene du bare MÅ ha i 
flueboksen. Innimellom tar vi del i forfatterens mange 
skjellsettende opplevelser fra en rekke lakseelver over hele verden. 
Å jakte på og attrå laks har i dag også et islett av paradoksal sorg 
over en ressurs som stadig blir mindre og trues av en rekke 
menneskeskapte påvirkninger.



“Seven Nights on the Alta”
Bok av Jan Ekman
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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

Jan Ekmans orginal “Sju netter på Alta” er legendarisk og et samler 

objekt. Hans sønn Harald har redigert, oversatt og gitt ut en Engelsk 

utgave for å gjøre farens erfaringer fra Alta tilgjengelig for det 

engelskspråklige publikum..

Den gang, da var det fisk da!

Boken er privatfinansiert av Harald i et meget begrenset opplag og 

salget av denne går 100% til NASF (North Atlantic Fund - opprinnelig 

stiftet av islendingen Orri Vigfusson).



Agnar Hagen sko 1               
Vil du boltre deg i noe annet enn vadesko?

Til Hagen har de vandret, generasjonene, når de trengte noe nytt å gå med. På 
dette området ser tiden ikke ut til å forandres. Den 11. november 1916 startet 
det hele. Familiebedriften i Bogstadveien ble startet av mor. Sønnen var 
visergutt og handelsskoleelev om kvelden. Far var i Amerika og hogg tømmer 
slik at det skulle bli bedre plass til Chicago. Pengene han sendte hjem kom 
godt med for den nyetablerte forretningskvinnen. Krigen var for Hagen som 
for de fleste-mangelfull. Det var knapt med sko og det aller meste.
Forutseende som han var anskaffet han flere skomakermaskiner i 1939. 
Familien er grunnstenen for generasjonsbutikken i Bogstadveien 20. Her 
finnes både små og store sko til sitt bruk, uansett alder og kjønn. Bedriften 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 derfor 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

Hva Antall Giver Verdi

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

tlf +47 90844091, 
agnar-hagen.no/

NOK  3 000

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


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 derfor 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

Agnar Hagen sko 2                        
Vil du boltre deg i noe annet enn vadesko?

Hva Antall Giver Verdi

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

tlf +47 90844091, 
agnar-hagen.no/

NOK  2 000

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. 

Nr. 131

Hva Antall Tidspunkt Varighet

Fluekastekurs Maks 4 personer Våren 2023 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

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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 2023. Gerhard garanterer at dere 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 4 personer Våren 2023 etter 
avtale 

18:00 - 20:00

Sted Verdi Giver Kontakt

Frysja NOK 4 000 FWRD 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



Vakker original akvarell 
av Thomas Weiergang

                              

Mange vil sikkert huske trykket av denne vakre akvarellen i ramme, 
(68x60 cm.) som vært båret av mang en laksefisker over den ganske 
klode. Den prydet nemlig ryggen på T-skjorter fra Simms, som f.ø. ble 
solgt på en tidligere Villaksauksjon. Flyfish Europe var rause med gi 
oss både disse og alle inntektene vi fikk på salget av dem. Akvarellen 
er malt av anerkjente danske Thomas Weiergang og er et ypperlig 
stykke arbeid av en meget dyktig kunstner. 
Lykkelig er den kjøperen som kan hvile blikket på denne en mørk og 
trist vinterdag.
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Akvarell 1 Thomas Weiergang 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



Stor weekend Bag 
Fra House of Sajaco 

                              

Rikelig med pakkeplass i denne weekendbagen fra House of Sajaco. 
Bagen er laget av bøffelskinn og kan bæres enten i hånden eller over 
skulderen.

- Et stort hovedrom som åpnes og lukkes med glidelås.
- Tre lommer med glidelås på utsiden.
- To håndtak.
- Innvendig: to åpne lommer og en glidelåslomme.

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. Gjennom de siste årene har Espen bidratt til de årlige 
auksjonene, noe han sier at han vil fortsette med, fordi han mener at 
Redd Villaksen gjør en kjempegod jobb for villaksen! 
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House of Sajaco 
Weekend Bag
https://www.bagora
ma.no/

1 Bagorama v/Espen 
Flyvholm 
espen.flyvholm@sajacon
ordic.com

NOK  1 800

Farge Cognac

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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.bagorama.no/
https://www.bagorama.no/
mailto:espen.flyvholm@sajaconordic.com
mailto:espen.flyvholm@sajaconordic.com


Weekend Bag 16’’ 
Fra House of Sajaco 

                              

Weekend bag i ekte skinn fra House of Sajaco. Klassisk og funksjonelt 
design - perfekt til helgeturer!

• Et hovedrom med glidelåslukking
• En stor glidelåslomme på innsiden
• To åpne innvendige lommer
• Doble bærehåndtak
• Avtagbar og justerbar skulderrem med ekstra polstring for skulderen

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. Gjennom de siste årene har Espen bidratt til de årlige 
auksjonene, noe han sier at han vil fortsette med, fordi han mener at 
Redd Villaksen gjør en kjempegod jobb for villaksen! 
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House of Sajaco 
Weekend Bag
https://www.bagora
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Flyvholm 
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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.bagorama.no/
https://www.bagorama.no/
mailto:espen.flyvholm@sajaconordic.com
mailto:espen.flyvholm@sajaconordic.com


Laptopveske 
Fra House of Sajaco 

                              

Romslig laptopveske i mykt bøffelskinn fra House of Sajaco. 
Hovedrommet har en polstret laptop-lomme som kan romme en laptop 
opptil 14". Passer til både jobb og skole.

- Innvendig: Lomme for laptop opptil 14", glidelåslomme og åpen lomme.
- Glidelås åpner og lukker rommet under lokket.
- Justerbar skulderrem.
- To lommer med glidelås og en åpen lomme på utsiden.

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. 
Gjennom de siste årene har Espen bidratt til de årlige auksjonene, noe 
han sier at han vil fortsette med, fordi han mener at Redd Villaksen gjør 
en kjempegod jobb for villaksen! 
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House of Sajaco 
Laptopveske 
https://www.bagora
ma.no/

1 Bagorama v/Espen 
Flyvholm 
espen.flyvholm@sajacon
ordic.com

NOK  1 450

Farge Cognac
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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.bagorama.no/
https://www.bagorama.no/
mailto:espen.flyvholm@sajaconordic.com
mailto:espen.flyvholm@sajaconordic.com


Skinnpung til sminke eller fluer 
Fra House of Sajaco 

                              

Lekker liten mappe/pung i mykt og stilig skinn som kan brukes som 
både som sminkepung eller oppbevaring av fluer.. Den har 
glidelåslomme på baksiden og en liten glidelåslomme på innsiden. 
Lukkes helt med glidelås på toppen.

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 
reiseartikkler. 

Gjennom de siste årene har Espen bidratt til de årlige auksjonene, noe 
han sier at han vil fortsette med, fordi han mener at Redd Villaksen gjør 
en kjempegod jobb for villaksen! 
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House of Sajaco 
Pung/mappe 
https://www.bagora
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1 Bagorama v/Espen 
Flyvholm 
espen.flyvholm@sajacon
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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.bagorama.no/
https://www.bagorama.no/
mailto:espen.flyvholm@sajaconordic.com
mailto:espen.flyvholm@sajaconordic.com


Skinnpung til sminke eller fluer 
Fra House of Sajaco 

                              

Lekker liten mappe/pung i mykt og stilig skinn som kan brukes som 
både som sminkepung eller oppbevaring av fluer.. Den har 
glidelåslomme på baksiden og en liten glidelåslomme på innsiden. 
Lukkes helt med glidelås på toppen.

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 
reiseartikkler. 

Gjennom de siste årene har Espen bidratt til de årlige auksjonene, 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

https://www.bagorama.no/
https://www.bagorama.no/
mailto:espen.flyvholm@sajaconordic.com
mailto:espen.flyvholm@sajaconordic.com


LOC Waders
Nye supervadere - velg størrelse

                              

Loc Waders gjorde en analyse av hva de mener er den største svakheten 
ved moderne vadre idag. Svaret de kom frem til var at den pustende 
membranen er det svakeste leddet, og dermed var tankeprosessen i 
gang. 

Løsningen ble et patentert, avtagbart, hydrofob 3-D Mesh fôr som i 
tillegg til å holde fuktigheten vekk fra kroppen, gir en rekke andre 
fordeler. På grunn av sin fasong og konstruksjon gjør 3-D Mesh fôret en 
viktig jobb i å motvirket vannpresset, og dermed sikre en viss avstand 
mellom ytterstoffet og kroppen. Da kan luft kan strømme i buksene, og 
du holder deg varm. Det gjør også at man kan ha mindre klær under 
vaderen noe som gir bedre bevegelighet og bedre komfort.

Vadebuksene har alle de funksjoner man forventer, med glidelås, 
lommer og innfestningspunkter for verktøy. Passformen er meget god, 
og den føles komfortabel rundt kroppen. Kun de beste materialer er 
brukt i alle deler av produksjonen, med filosofien at det ikke skal gjøres 
kompromisser underveis.
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LOC vadebukse
www.locwading.com

1 LOC Outdoors AB
Vaderen kan hentes ut 
hos Nordisk Fiskeutstyr. 
Størrelser kan prøves 
samme sted.

NOK  14 999

Villaksau
ksjon

en
 20

22

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.locwading.com


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 


