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Følg med i hvad der sker i Silkeborg Fiskeriforening via inter-
nettet. Foreningens hjemmeside bliver opdateret hver gang der 
er nyt fra bestyrelsen. Du kan også følge med i, hvordan det er 
gået til konkurrencerne og meget andet. Der er også mulighed 
for at få tilsendt en nyhedsmail, når siden er blevet opdateret. 
Se hvordan du gør på hjemmesiden. Har du spørgsmål og kom-
mentarer til bestyrelsen, er du også altid velkommen til at sende 
en E-mail til adressen: info@silkeborg-fiskeriforening.dk

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening

•	 Redaktion & layout: 
Ole Hanelius 

•	 Trykning: 
NL-tryk, Silkeborg 

•	 Oplag:  
3000 stk.

Du kan nu indsende fangstrapport online fra foreningens hjemmeside.
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Lederen af Ole Hanelius

Det var med en slet skjult undren at jeg 
kunne læse i aviserne at Statsminister An-
ders Fogh trådte frem som Gudenåens be-
skytter. Et lille håb voksede frem, for når 
man imod størstedelen af befolkningens 
ønske i Silkeborg området vil gennem-
trumfe en linieføring af den nye motorvej 
ved Silkeborg, for at beskytte den frede-
de Gudenå dal, er der vel også håb for at 
samme Statsminister vil træde i karakter 
og kræve, den for Gudenåen og naturens, 
bedste løsning ved Tangeværket.

Det er bestemt ikke fordi jeg deler Stats-
ministerens begejstring for den såkaldte 
Kombi-linie, tværtimod, men vil Anders 
Fogh være Gudenåens ”frelser” må det vel 
gælde hele Gudenåen, fra udspring til ud-
løb i Randers Fjord, og dermed også, den 
belastende spærring ved Tangeværket.

Og det haster efterhånden med at få truf-
fet den rigtige beslutning omkring fremti-
den ved passagen ved Tangeværket. For 
den 8. januar 2008 udløber Gudenå  cen-
tralens tilladelse til at spærre Gudenåen 
og udnytte al vandet til el-produktion. 

Inden denne dato skal der i Folketinget 
vedtages et lovforslag, der fastsætter  ret-
ten til Gudenåens vandføring. Loven vil 
samtidig være afgørende for Gudenåens 
passage ved Tangeværket og Tange Sø. 
Lovforslaget forventes at fremkomme i lø-
bet af 2007. Det er derfor af allerhøjeste 
vigtighed at alle synspunkter til støtte for 
Gudenåens naturgenopretning kommer 
frem	i	offentligheden.	

87 års spærring ved Tangeværket må ab-
solut være nok, og den meget lille el-pro-
duktion står slet ikke mål med den store 
skade som spærringen ved værket påfører 
Danmarks længste å.

Vi må heller ikke acceptere et kompro-
mis, så som et kort omløb, da et sådant 
ikke kan skabe grundlag for fri passage af 
åens fauna, fordi passagen stadig er gen-
nem Tange Sø. Vandkvaliteten i søen og i 
Gudenåen neden for søen forbedres heller 
ikke ved etablering af et kort stryg. 

Kun ved at vælge et af de mellemlange el-
ler lange løsningsforslag kan man opnå 
et tilfredsstillende resultat. Modellerne fø-
rer hovedparten af Gudenåens vandføring 
igennem omløbet og herved opnås den 
ønskede forbedring af åens fauna og li-
geledes vil vandkvaliteten i Tange Sø og 
Gudenåen neden for værket hurtig forbed-
res.

Så lad os håbe at Anders Fogh også tæn-
ker så langt nedstrøms, når han drømmer 
om Gudenåen, så vi kan få den bedste løs-
ning inden det er for sent.
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Nyt fra bestyrelsen

Sandartbegrænsning
Vi skal for god ordens skyld minde forenin-
gens	 lystfiskere	 om	at	 det	 er	 pr.	 1.	 janu-
ar 2007, fangstbegrænsningen på max 3 
sandarter	pr.	fisker	pr.	dag,	træder	i	kraft.

Idéoplæg. 
Bestyrelsen vil hermed gerne opfordre alle 
interesserede medlemmer til at tage del i 
foreningens arbejde gennem en række 
nye påtænkte udvalg. Det foreslås, at der 
nedsættes permanente  udvalg for:
•	 1. Ungdoms arbejde /  

    medlemshvervning
•	 2. Sandart - undervisning /  

    konkurrencer
•	 3. Aborre - undervisning /  

    konkurrencer 
•	 4. Gedde - undervisning /  

    konkurrencer
De nedsatte udvalg kan evnt. bestå af  3
- 5 personer uden for bestyrelsen, som 
forestår afviklingen af de aktiviteter som 
bestyrelsen / generalforsamlingen be-
slutter. Bestyrelsen udpeger  et bestrel-
sesmedlem til  udvalgene. Bestyrelses-
medlemmet referer til bestyrelsen om 
udvalgsarbejdet. Udvalgene vælger selv  
en ansvarlig  (formand) til at koordinere 
udvalgsarbejdet. Udvalget planlæger akti-
viteterne og udarbejder budget for økono-
mi for aktiviteterne, som før iværksættelse 
godkendes af bestyrelsen 

Begrundelse for nedsættelse af udvalge-
ne:	er	bl.a.	at	få	aktiveret	flere	forenings-
medlemmer		på	flere	områder,	og	dermed	
udvide foreningens   spændvidde inden for 
det der specielt interesserer dem, uden at 
de nødvendigvis behøver at være medlem 
af bestyrelsen. Desuden at få mere kon-
kret indhold i klubaftenerne, at kunne væl-

ge det som har ens interesse, at give nye 
medlemmer konkrete tilbud om undervis-
ning,	og	hive	viden	ud	af	de	”dygtige”	fiske-
re. Vi håber at rigtig mange af vore med-
lemmer har lyst til at deltage, og har du lyst 
til at deltage i et af de nye udvalg kan du 
kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. 
Telefon-	 /	mailliste	 findes	 på	 side	 15	 her	
i bladet.

Generalforsamlingen 2007
I forbindelse med generalforsamlingen i 
marts måned har bestyrelsen indviteret et 
par medlemmer fra Gudenåsammenslut-
ningen, som Silkeborg Fiskeriforening har 
støttet gennem en del år.  

Gudenåsammenslutningen har til formål: 
At medvirke til genetablereing af en selv-
reproducerende laksebestand i Gudenå-
en Danmarks største vandløb, at fasthol-
de Miljøministeriet på, at Gudenåen er et 
laksevandløb, og etablere fri faunapassa-
ge i Gudenåen forbi de eksisterende for-
hindringer. Ligeledes arbejder foreningen 
med	at	skaffe	midler	til	indfangning	af	mo-
derfisk,	 opdrætning	 og	 udsætning	 af	 yn-
gel, og løse udviklings- og undersøgelses-
opgaver i Gudenåen. 

Med andre ord; Gudenåsammenslutnin-
gen arbejder også for at få den optimale 
løsning ved Tangeværket. Vi håber der-
for at vi på generalforsamlingen kan få en 
saglig debat om Gudenåens passage ved  
Tange, og måske enda komme frem til en 
generalforsamlings beslutning, der peger 
på den bedste løsning for Gudenåen og 
faunaen.
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Indkaldelse til Generalforsamling 2007

Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed  
til ordinær generalforsamling 

torsdag den 8 marts 2006 kl. 19.00  
i Lunden, Vestergade, Silkeborg

Dagsorden i henhold til foreningens love. 
Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt fiskekort 

(medlemskort)

BESTYRELSEN 
SILKEBORG FISKERIFORENING
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Renoveringen	 af	 foreningens	 fiskehytte	
ved Skygge Å er ved at være færdiggjort.
3 bestyrelsesmedlemmer har totalrenove-
ret hyttens indre og lavet en ny og større 
terrasse, som det kan ses på billedet.

Fiskehytten ved Skygge Å er renoveret
Det eneste der mangler for at hytten kan 
tages i brug er ny gulvbelægning. Hytten 
bliver udstyret med et enkelt kogeblus og 
batterilamper til belysning. Går alt som 
planlagt	vil	hytten	være	klar	til	”indflytning”,	
når ørredsæsonen starter til foråret. 

Hytten kan lånes af alle foreningens med-
lemmer over 18 år. Udlånet kommer til at 
ske ved henvendelse i klublokalerne eller 
telefonisk i kontorets åbningstid.

Her kan man også få nærmere besked om 
udlånsbetingelserne. Disse vil også blive 
lagt ud på foreningens hjemmeside først 
i det nye år. 



Konkurrencevindere 2006

Forårs Geddekonkurrence  
Gudenåen
Senior: Kenni Jørgensen - gedde  5,050 kg
Junior: Mathias Krabbe - gedde  1,440 kg

Ørredkonkurrence Skygge Å
Seniorer: Ruddy Christiansen - ørred  40,0 cm
Junior: Ingen fangst

Sandartkonkurrence  
Brassø, Borresø, Julsø 
Seniorer: Bo Sørensen - sandart  4,070 kg
Juniorer: Anders Larsen - sandart  2,800 kg

Aborrekonkurrence 
Brassø, Borresø, Julsø
Seniorer: Varny Sørensen - aborre på 554 gram
Juniorer: Emil Hjort Jørgensen - aborre 144 gr.

Efterårs Geddekonkurrence
Gudenåen
Seniorer: Kent Nielsen - gedde på 10,200 kg
Juniorer: Mathias Krabbe - gedde på 4,470 kg

Sø Geddekonkurrence
Silkeborg Langsø:
Seniorer: Kenni Jørgensen - gedde på 8,400 kg.
Juniorer: Mathias Krabbe - gedde på 2,900 kg

Til Efterårskonkurrencen i Gudenåen 
blev der for første gang i mange år 
fanget en gedde på over 10 kilo, 
hvilket udløste et gavekort fra 
GREJBIKSEN på 1000 kr.
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Geddekonkurrence i Gudenåen.
Søndag den 6. maj 

Indstempling i klublokalerne 
Søndergade 19 B -  kl. 06.30-07.00 

Indvejning i klublokalerne  
Søndergade 19 B -  kl. 14.00-14.30.

Husk kun personlig indstempling 
Ved	konkurrencen	må	der	kun	fiskes	 

med 1 stang pr. deltager.  
Der	må	kun	fiskes	fra	land	fra	forenin-

gens vande (træksti siden)

Mindstemål: Junior 50 cm. Senior 60 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart  
efter indvejningen.  

Præmier: 5 senior og 3 junior.

Der er kun adgang for medlemmer med 
gyldigt	fiskekort	og	fisketegn. 

Startgebyr: Seniorer og
pensionister 30 kr - juniorer 10 kr.

Ørredkonkurrence ved Skygge Å
Tirsdag den 5. juni 

Indstempling ved Skygge Bro  
kl. 06:30-07:00  

 
Indvejning ved Fiskehytten 

 kl. 12:00-12:30.

Husk kun personlig indstempling
Der	modtages	kun	urensede	fisk	til	

indvejningen. Ved konkurrencen må der  
kun	fiskes	med	1	stang	pr.	deltager.

Mindstemål: 30 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter 
indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 

junior.

Der er kun adgang for medlemmer med 
gyldigt	fiskekort	og	fisketegn. 

Startgebyr: Seniorer og  
pensionister 30 kr - juniorer 10 kr. 

Sandartkonkurrence fra lørdag den 2. juni til søndag den 3. juni.
Konkurrencen afvikles i Brassø, Borresø og Julsø.

Indstempling ved Ladepladsen i Sejssnævringen -  lørdag fra kl. 19:00 til 19:30 
Indvejning ved Ladepladsen i Sejssnævringen - søndag fra kl. 09:30 til 10:00.

Kun personlig indstempling - Mindstemål 50 cm.
Husk trollingreglerne: Max 2 stænger pr. mand / 4 stænger pr. båd.

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.
Åben	konkurrence	kun	adgang	med	gyldigt	deltager-	/	medlemskort	og	fisketegn.

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr. - juniorer 10 kr.
Deltagerkort ikke medlemmer 125 kr. inkluderer dagkort

Forårets konkurrencer 2007
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Efterårets konkurrencer 2007

Geddekonkurrence i Gudenåen.
Søndag den 14. oktober.

Indstempling i klublokalerne 
Søndergade 19 B -  kl. 07:00-07:30 

Indvejning i klublokalerne  
Søndergade 19 B -  kl. 14:00-14:30.

Husk kun personlig indstempling 
Ved	konkurrencen	må	der	kun	fiskes	 

med	1	stang	pr.	deltager.	Der	må	kun	fi-
skes fra land fra foreningens vande 

(træksti siden)

Mindstemål: Junior 50 cm. Senior 60 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart  
efter indvejningen.  

Præmier: 5 senior og 3 junior.

Der er kun adgang for medlemmer med 
gyldigt	fiskekort	og	fisketegn. 

Startgebyr:  
Seniorer og pensionister 30 kr  

 juniorer 10 kr.

Geddekonkurrence i  
Silkeborg Langsø

Søndag den 4 november.

Indstempling i klublokalerne 
Søndergade 19 B -  kl. 07:00-07:30 

Indvejning i klublokalerne  
Søndergade 19 B -  kl. 14:00-14:30.

Husk kun personlig indstempling
Ved konkurrencen må der kun 
fiskes	med	1	stang	pr.	deltager.

Mindstemål: Junior 50 cm. Senior 60 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart  
efter indvejningen.  

Præmier: 5 senior og 3 junior.

Åben konkurrence kun adgang med 
gyldigt deltager- / medlemskort  

og	fisketegn.
Startgebyr: Seniorer og  

pensionister 30 kr. - juniorer 10 kr.
Deltagerkort ikke medlemmer 125 kr. 

inkluderer dagkort.

Aborrekonkurrence - Søndag den 2. september.
Konkurrencen afvikles i Brassø, Borresø og Julsø.

Indstempling ved Ladepladsen i Sejssnævringen -  kl. 07:00 til 07:30 
Indvejning ved Ladepladsen i Sejssnævringen -  kl. 15:00 til 15:30.

Kun personlig indstempling 
Husk trollingreglerne: Max 2 stænger pr. mand / 4 stænger pr. båd.

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.
Der	er	kun	adgang	for	medlemmer	med	gyldigt	fiskekort	og	fisketegn.

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr. - juniorer 10 kr.
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Vandløbsrestaurering i  
Silkeborg Kommune 2006
Af Åge Ebbesen, Teknisk Afdeling

Teknisk Afdeling, Silkeborg kommune 
har i 2006 gennemført et større og 2 
mindre projekter.

Funder å
I Funder å er der gennemført et større 
ådalsprojekt fra Bølling Sø og ned til A15. 
Hovedformålet har været at begrænse ok-
ker i Funder å.  
   
Der har været udført nogle forundersøgel-
ser. Her har man bl.a. konstateret at der 
kun var ganske få ørreder umiddelbart op-
strøms A 15 og ingen længere opstrøms.

Der er derfor gravet okkerfældningsdam-
me, lukket grøfter og dræn 12 steder. Tre 
strækninger er genslynget og der er udlagt 
sten og grus banker. Disse tiltag har sam-
let betydet at grundvandstanden i ådalen 
er hævet. En større del af okkeren vil der-
med blive tilbageholdt og ikke udvaskes 
til Funder å. Der vil forsat være en mindre 
mængde okker, men nu i en mængde hvor 
fisk	og	rentvandsfauna	kan	trives.

Langs vandløbet er der fældet buske og 
enkelte træer for at få mere lys ned til 
vandløbet.	Det	vil	give	flere	vandplanter	og	

Der er genslynget 3 strækninger ved Moselundvej
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dermed en tilbageholdelse af okker. Vand-
planterne vil desuden kunne medvirke til at 
vandløbet begynder selv at slynge sig.

Erfaringen fra andre okkerprojekter viser 
at der går 3-5 år inden man ser den fulde 
effekt	.	Vi	forventer	at	der	til	den	tid	bl.a.	vil	
være ørred på hele strækningen fra Mo-
selundvej til A15.

Tiltagene med genslyngning, udlægning af 
grus og sten og fældning af buske og en-
kelte træer vil skabe betydeligt bedre fy-
siske forhold i vandløbet og dermed langt 
flere	levesteder	og	standpladser	for	vand-
løbsfauna	og	fisk.

Udover selve vandløbsprojektet er der la-
vet en sti ud til et markant udsigtspunkt fra 
Hesselhus camping og en ny sti op mod 
Bølling Sø. Naturpleje af hede- og græs-
bakker og højmose. Oprensning af et 
vandhul og anlæg af et nyt. Der laves en 
turfolder for området, der er planlagt of-
fentliggjort i løbet af 2007. 

Fisketegnsmidlerne støtter projektet med 
97.500 kr. Skov- og Naturstyrelsen støt-
ter projektet med 160.875 fra okkermid-
lerne. Flere lodsejere har bidraget med 
arbejde og materialer. Silkeborg kommu-
ne dækker de resterende udgifter. Pro-
jektet er i skrivende stund ikke afsluttet.

En række sten og grusstryg på strækningen mellem Moselundvej og A 15 har hævet 
vandstanden og dermed begrænset udvaskningen af okker. Grus og stenstrygene bliver 
gode levesteder for vandløbsinsekter, ørred, vandstær m.fl.
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Nyt stryg lige ovenfor A 15 på foreningsvandet

Okkerfældningsdam ved Hørbylundevej

Odderpassage
Hvor Viborgvej krydser 
Lemming å lige nord for 
Skægkær er der lavet en 
fauna/odderpassage. De 
seneste 2 år har der væ-
ret odderspor omkring 
broen. 

Hvor Bjarupgårdvej kryd-
ser Linåen i Mollerup er 
der lagt et nyt rør under 
broen. Det er noget stør-
re end det oprindelige og 
derfor passabelt for od-
der. I Linåen er der også 
jævnlig forekomst af od-
der.
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Kalkens Bæk
Er et tilløbet til Funder å. Da 
vandløbet løber gennem et 
skov- og engområde uden 
tilledning af vand fra byer 
eller landbrugsarealer er 
vand et meget rent. 

Der er lavet stenstryg ved 
3 mindre spærringer der er 
tidligere dambrugsspærrin-
ger. Projektet er bestilt og 
betalt af Århus Amt. Det 
praktiske arbejde er udført 
af Teknisk Afdeling, Silke-
borg kommune. Der er nu 
fri passage i hele bækken 
for	både	fisk	og	rentvands-
fauna.
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Søørredfiskeri
Tirsdag den 20 februar 2007 kl. 19 - 21
Denne aften kommer Åge Ebbesen og 
fortæller	om	søørredfiskeri.	Åge	Ebbesen	
er	sikkert	kendt	af	de	fleste	af	foreningens	
medlemmer, som manden der står bag 
mange års vandløbsrestaurering i Silke-
borg Kommune. Åge Ebbesen har også 
i de senere år været en af ”Ud med Snø-
rens” faste skribenter, bl. a. med hans ar-
tikler, som i år, om vanløbsrestaureringen 
i Silkeborg Kommune.

Fra vand til bord. 
Tirsdag den 20 marts 2007 kl. 19 - 21
Sandartens mester Flemming Kubel (tidli-
gere La Strada og Hattenæs) kommer og 
fortæller og giver gode råd om, hvordan 
man	forvandler	sine	fisk	til	lækre	fiskeret-
ter. Denne aften kan du få gode tips så 
dine	 fisk	 bliver	 endnu	 mere	 velsmagen-
de.

Klubaftener foråret 2007

D a foreningens klubaftener ikke har 
haft den helt store tilslutning i ef-

teråret, hvilket måske skyldes at pro-
grammet har været for ”tyndt”, har be-
styrelseb besluttet at skære ned på 
antallet af klubaftener i foråret. Frem-
over vil der kun være klubaften en gang 
om måneden, men til gengæld vil der 
hver gang være et fast tema, og som 
oftest med en foredragsholder til at un-
derholde. Vi håber at dette nye tiltag 
kan trække flere af vore medlemmer til 
foreningens klubaftener. I så fald vil det 
være modellen fremover.

Fiskerikontrollen fra Randers
Tirsdag den 16 januar 2007 kl. 19 - 21
Kaj B. Olsen fra Fiskerikontrollen i Randes 
kommer og fortæller om nye regler og til-
tag,	inden	for	ferskvandsfiskeriloven,	samt	
svarer på eventuelle spørgsmål fra for-
eningens fremmødte medlemmer. Til den-
ne klubaften vil vi specielt opfordre for-
eningens autoriserede opsynsmænd om 
at møde op da orienteringen er af betyd-
ning for det daglige arbejde som opsyns-
mand, men alle medlemmer er naturligvis 
velkomne. 
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Bestyrelsen 
Formand: (Bladredaktør, webmaster) 
Ole Hanelius ..............................8686 7474
Baggesensvej 28, 8600 Silkeborg
info@silkeborg-fiskeriforening.dk

Næstformand:     .    
Jørn Pedersen...........................8682 6985
Solbakkevej 40, 8600 Silkeborg
naestformand@silkeborg-fiskeriforening.dk

Kasserer: (Fiskeribetjent)
Herluf Christensen.....................8684 9630
Horsensvej 8,  8653 Them
kasser@silkeborg-fiskeriforening.dk

Sekretær:  (Fiskeribetjent)
Jørn	Wulff	..................................8685	9246
Østerbyvej 22,  8632 Lemming
sekretaer@silkeborg-fiskeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent)
Ryan Sørensen .........................2023 6165
Gransvinget 22,  8600 Silkeborg
ryanas@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent)
Alfred Kruse...............................8682 8260
Vesterbakken  29, 8600 Silkeborg 

Bestyrelsesmedlem: 
Karlo Jespersen.........................8685 5612
Sindingvej 4, 8600 Silkeborg 
karlo@12move.dk 

Kommitteret bestyrelsesmedlem:
Lars Munksø .............................8682 6090 
Gustav Wieds Vej 19, 8600 Silkeborg
Lars.Munksoe@Silkeborg.dk

Kommitteret bestyrelsesmedlem:
Ebbe Mogensen.........................8682 7201 
Gudenåvej 3-B7,  8600 Silkeborg

1. Bestyrelses suppleant. (Fiskeribetjent)
Bo Pedersen..............................8685 9434 
Ewaldsvej 12 st, 8600 Silkeborg 
bop.bold@mail.dk 

2. Bestyrelses suppleant. 
Brian Krabbe Jakobsen.............8724 2049 
Funder Kirkevej 20,  8600 Silkeborg
     
Sekretariatsleder
Annemarie Hein.........................8682 3517
Søndergade 19B, 8600 Silkeborg
kontor@silkeborg-fiskeriforening.dk

Hjælpere uden for bestyrelsen:
Ronnie Knappe..........................8680 6237
Bruno Broberg............................8681 1315 

Fiskeribetjente  uden for bestyrelsen
Rene Kjær Rasmussen.............8681 2830
Ivan Betzer.................................8681 4606
Morten Wølck.............................8680 1183
Lindy Louring.............................2097 0304 
Mogens Nielsen.........................2255 2255  

Opsynsmænd uden for bestyrelsen
Klaus Kristensen.......................8685 4102
Preben Johannsson..................8680 4995
Gunnar Nielsen.........................8683 6385
Brian Krabbe Jakobsen.............8724 2049



SILKEBORG,:
Østergade 16, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 80 08 88

ÅRHUS:
Randersvej 397, 8380 Trige

Tlf. 86 23 25 27  

Vores store berømte udsalg starter fredag 
d. 2. februar, 2007. Følg med på www.grejbiksen.dk

Som noget nyt, har vi i samarbejde med fiskerejsefirmaet Get Away Tours arrangeret 

f iskerejser ud over Danmarks grænser. I 2007 tager vi til Mexico, Belize, Canada m.m.

Har du også lyst til at udforske det store udland, så kom og hør om mulighederne.

Team Grejbiksen 
ønsker alle  godt nytår

www.grejbiksen.dk

Shimano Sustain FD
Sustain hjulet er det absolut bedste køb

til prisen. Her er alt, hvad man kan forlange af
et højkvalitets fastspolehjul. En behagelig og rolig

gang suppleret med verdens bedste lineoplæg. Det bør
især bemærkes, at str. 4000 har direkte forskruning af håndta-

get i drevet, hvilket giver optimal styrke og minimalt slør. Der findes
ikke et hjul, der holder længere til fiskeri med store spinnere i åen!
Sustain str. 2500
0,25 /160 m, 6,0:1 / 6 A-RB lejer samt 1 rulleleje
Sustain str. 4000
0,35 /150 m, 5,7:1 / 6 A-RB lejer samt 1 rulleleje

Frit valg kun 2.499,-

Shimano Stradic MgFA
Vi har
fundet en model ,der holder
liv i klassikeren – nemlig Stradic
MgFA. Samme kvaliteter som den
klassiske Stradic, men fremstillet med magnesium dele, der gør hju-
let væsenligt lettere. Alle magnesiumdelene er specielt fremstillet til
at kunne tåle saltvand.
Stradic str. 2500
0.25/160 m, 6,0:1 / 4 A-RB lejer samt 1 rulleleje
Stradic str. 4000
0,35/150 m, 5,7:1 / 4 A-RB lejer samt 1 rulleleje

Frit valg kun 1.999,-

HMS V2 
SCANDINAVIAN SALTWATER 

Designet til dansk kystfiskeri!
Lange overhåndskast, hård vind

og smalle linebuer – det er præcis,
hvad disse stænger er lavet til. Rene

havørred-dræbere!
MODEL LINE VÆGT DELE PRIS
9’ 6/7      96gr      3 2999,-
9,3’ 7/8    108gr      3 2999,-
9,5’ 8/9    116gr       3 2999,-

DANIELSSON LIGHTWEIGHT
Pga. lav vægt og en fantastisk

bremse er LW blevet den mest solg-
te serie Danielsson hjul. Vand og varme-

bestandige lejer, der fungerer såvel i tørt, varmt, vådt og koldt
vejr. Helt vandtæt hjulhus (testet ned til 100 meter – hvilket
burde række!) og løse dele i syrefast stål.

MODEL KAPACITET VÆGT EX. SPOLE PRIS
2five wf4 60m+20lbs 150gr 899,- 2399,-
4seven wf6 65m+20lbs 160gr 899,- 2499,-
6nine wf9 150m+20lbs 175gr 899,- 2699,-
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