
Välkommen till en lördag full med lax och havsöringstänk på Wittlocks. 

Vi tänkte att alla som skall iväg på en eller några lax-veckor i sommar eller kanske ”bara” skall fiska på hemmaplan 

skall få några ord på vägen och kunna göra inköp som verkligen blir rätt denna gången, inget onödigt bara det som 

behövs ”på riktigt”!!! 

Det är ingen tillfällighet att en del lax/havsöringsfiskare får mer fisk än andra!                              

Lördagen 28 Maj har vi samlat Sveriges Lax-elit i butiken för att göra din laxresa lite enklare och mer givande.                                                                                                                                                      

Grabbarna svara på "tusen frågor" om detta så svåra men ändå så enkla fiske. 

Så enkla om det är rätt förhållande och läge men så svårt under andra omständigheter. 

Val av lina, flugor och metod kan då vara väldigt avgörande. Samt givetvis kännedom om fiskeplatsen.                                                                                                                                                          

Mycket av detta kallas rutin och erfarenhet.  

Denna dag kan du ta del av deras erfarenhet och bli den laxfiskaren som också får fisk även om det kärvar för andra.. 

Mikael Frödin från Frödin Flies                                                                                                                

är Sveriges okrönte laxkung med över sextusen!!! fiskedagar hittills. Bara det 

säger allt.                                                                                                                           

Innovatör av flugbindning, redskap och metoder. Otroligt många och välkända 

laxmönster på sitt ”samvete”. 

Mickes karriär kan sammanfattas som                                                                  

"Kanske världens mest kände lax/havsöringsfiskare" 

 

 

Micke Andersson från FlyFish Europe                                                                         

är den levande legenden och en fantastisk lax/havsöringsfiskare som verkligen 

tänjer på gränserna.                                                                                                           

Är inte främmande för att prova nya grepp. Micke har förmågan att gräva upp en 

fisk då ingen annan kan. Norrlandsfiskare av rang och skapare av den 

världsberömda laxflugan "Bananen".                                                                                                       

Helt "grym" tvåhandskastare. Vad Micke inte kan om norrlandsfisket och Norge 

är förmodligen inte värt att veta.                                                                              

Smart och innovativ i sin teknik och med många och stora laxar på samvetet.  

 

 

 

Andreas Möller från Guideline                                                                               
Välkänd Norge och västkustfiskare och en allroundfiskare med verklig 

"fångafiskinstinkt".                                                                                                   

Släpper man honom lös är det oftast kört med det egna självförtroendet den 

dagen..... 

Mycket duktig tekniker då det gäller kast och fiskesituationer. 

Fantastisk flugbindare och innovatör på gummibensflugor är yngst i gänget 

men för den skull inte yngst i sitt kunnande.                                                              

Har en magnetisk teknik och dragningskraft på allt lax-artat. 

 



 

Om du är smart kommer du till vårt event och ställer ”tusen frågor” till grabbarna och får de bästa trixen 

och linvalen och flugvalen och spövalen och rullvalen  och med mera…..puhh.                                                                                                                                  

Välkommen till en dag med demo av lax/havsöringsutrustningar från våra ledande leverantörer och 

samtidigt till en dag då du kan komplettera din utrustning för sommaren fiskeäventyr. 

På plats finns  

FlyFish Europe - Simms/Scott/Lamson-Waterworks/Scientific Anglers. (Micke Andersson) 

Guideline - Komplett sortiment högkvalitets produkter. (Andreas Möller) 

Frödin Flies - Flugbindningsmaterial i toppklass samt flugor med "garanti". (Micke Frödin) 

Patagonia - kläder och vadare samt bärsystem i toppklass. (Micke Frödin) 

Hardy/Greys - Med anor från "medeltiden". Toppklass spön-rullar och tillbehör. 

LTS – Ett av nordens mest profilerade laxföretage för tillfället. 

 

Andreas Möller tar med sig allt kunnande om Guidelines produkter samt visar gärna på det 

bästa för ditt fiske. 

 

Micke Andersson vill gärna prata om Flyfish Europes produkter och ge dig det bästa Scott valet 

eller visa ett par  nya Simms-vadare. Kanske en ny rulle från Lamson/Waterworks. 

Micke Frödin har just släppt en del nya flugbindnings produkter som han gärna visar dig samt 

guidar dig i Patagonia världen. 

 

Och vi på Wittlocks pratar om allt det övriga och gärna Hardys helt grymma produkter som 

verkligen har Lax-traditioner. 

Jimmy Bergren är på plats och visar nyheter från LTS och ger dig full info om detta, med sig har 

han duktige laxflugbindaren Jim Wennmark som kryddar med sina favoriter. 

 

Vi ger dig också bra mässpriser på vårt sortiment, bara det kan ju vara värt att komma 

för……!!! 

Välkommen till en trevlig och lärorik dag. 

 

Vi öppnar butiken 09.00 och har öppet till 16.30 

 



 

 

 


