
 

I denna fantastiska miljö äger mässan rum 

 

Återkommande mässa som samarrangemang mellan 

Wittlock Sportfiske – Stadsbiblioteket  
Medarrangörer är Nissans Vänner och Sportfiskeklubben Laxen 

Mässans syfte är att inspirera och engagera samt upplysa om, som rubriken säger: Sportfiske i allmänhet och Flugfiske i synnerhet. 

Vi vill också visa att kopplingen mellan rena och välskötta vattendrag, porlande och brusande vattensystem utan dammar eller 
bromsklossar i form av vandringshinder är synnerligen viktig.  Inte bara för oss sportfiskare utan för alla Sveriges innevånare.  

För att citera en av Hallands mest engagerade fiskerikonsulenter Brodde Almer: ”Det som är bra för laxen är bra för Halland”  

Därför finns representanter för länsstyrelsens miljövårdsenhet/fiskenämnden samt älvräddarna hos oss med föredragshållare och 
monterplats. 

Boka in denna dag för en härlig upplevelse och passa på att samtidigt träffa alla som känner samma inspiration för en 
ny fiskesäsong! 

 

GO Fishing   

Mässan för sportfiske i allmänhet och Flugfiske i synnerhet  

Välkommen till Halmstads Stadsbibliotek lördagen 5 Mars 2016 

Öppet:   10.00-17.00 

 

Nissascenen,  
Demo av årets nyheter och gamla godingar från våra största leverantörer! 

 Guideline med flugbindning av Håkan Norling (mr. Tempeldog) 
 Fairpoint (Sage, RIO) 

 Flyfish Europe (Simms, Scott, SA, Lamson m.m.) med Micke Lindström, John Petermann  

 och Hanna Bossow Vestergaard som binder laxflugor och flugor för exotiskt fiske.  
 Fly Company (flugbindning) 

 Hardy med Mattias Drugge 

 BIOS/Orvis 

 Vision/FlyDressing   

 Scierra/SavageGear 

 Patagonia 

 ABU  

 Mountainmedia (fiskefilmer) 

 Tyfon Reel 

 LTS Flyfishing  med kastuppvisning (om väder tillåter) 

 Future Fly flugbindning 

Nissascenen, hantverkare: 
 Ulf Löfdal (Splitcanespön)  
 Ulrik Oldberg (Håvar) 
 Konstnär Charlotte Axe’n (målar på plats och ställer ut motiv på laxflugor, fiskar (m.m.) 



 

Klarasalen, föreläsningar med bilder:  

 10.10: River Dee (Mark Bilsby pratar om River Dee och dina möjligheter till fiske  

 i en av Skottlands toppälvar) 

 11.00  Håkan Norling (Håkans laxfiskeliv) 

 11.55: Micke Ingvarsson (Säveåns laxfiske genom tiderna, tips o tricks) 

 12.50: Johan Klingberg (öringfiske i små strömmande vatten) 

 13.45: Ulf Börjesson (flugfiske från Klippiga Bergen i USA) 

 14.40: John Petermann (exotiskt saltvattensfiske Cuba m.m.) 

 15.30: Micke Lindström (lax o havsöringsfiske i norrlandsälvarna) 

 
Nissascenen flugbindare: 

 Micke Ingvarsson (Ätranflugor på sitt eget sätt) 

 Håkan Norling (laxflugor) 

 Micke Lindström (Bl.a. laxflugor för norrland) 

 Johan Klingberg (imitationer/regnbågsflugor)  

 Peter Scheffler (havsöringsflugor m.m.) 

 Thomas Johansson (CDC, dagsländor för Görälven mm)  

 Sven Axelsson (fulldressade laxflugor) 

 Ulf Börjesson (imitationer) 

 Robin Alexandersson (gäddflugor) 

 Zeljko Babic (torrflugor, danica, vulgata mm) 

 Anders Ström (Hökensåsflugor/Imitationer ”som fungerar”) 

 Daniel Smith (fantastiska imitationer, m.m.) 

 Allan Overgaard (lax och havsöringsflugor i toppklass) 

 Martin Ågnell (imitationer, hökensåsflugor , regnbågsflugor ) 

 John Petermann (exotiska saltvattensflugor) 

 Hanna Bossow Vestergaard (exotiska saltvattensflugor) 

 

  
 

 

Janne Johansson 
Vi har nöjet att hälsa välkommen  till en av Sveriges  genom tiderna mest välkända 
laxfiskeprofiler. 

Janne har ett  ”helt liv” med flugspöt i händerna och åtskilliga fisketimmar vid norska, 
svenska och skotska laxälvar.  

Mängder av böcker på sitt samvete, den senaste (Laxfiske, Slott och Whisky) kommer Janne 
att signera och erbjuda på mässan.  

Han kommer dessutom att representera en monter som handlar om en tidsresa inom 
laxfiske, från gamla tidens splitcanespön fram till en modernare tid 

 

 

Nyhet! 
Mark Bilsby från River Dee i Skottland kommer till oss i år igen.  

Utnyttja möjligheten att lyssna på hans föredrag och ställa ”tusen frågor” om en resa dit. 



 

Dessutom 

Föreningar, Fiskedestinationer, Tidningar, Guideverksamhet m.m. 

Utställare:  

 Facktidningen   representeras av William Moberg  

 Laholms laxfiske 

 Sveaskog/Mörrumsån (Henrik Persson samt Emma, Emil och Leon Condrup finns på plats och ger info, 
fisketips om Mörrumsån, binder Mörrumsflugor och berättar om när, var, hur....) 

 Toftasjön/Torvsjöns fiskevårdsområde 

 Laxodlingen/Statkraft i Laholm 

 Facktidningen Allt Om Flugfiske 

 Bokförlaget Settern 

 Sportfiskeklubben Laxen 

 Sportfiskarna i Halland 

 Älvräddarna (Christer Borg). Stöd gärna Älvräddarna med ett medlemskap! 

 Nissans Vänner 

 Relax Fishing Sweden Tina Kraft med Destination Laxaland/Europeiska Unionens Fiskefond och 
representant från River Dee i Skottland (Montern bemannad förmiddag) 

 Länsstyrelsen i Halland 

 Sunnedam/Hjortsered:  Regnbågs och Gäddfiske i vacker miljö 

 Atlantic Travel med Rene’ Gerke presenterar fiskeresor man drömmer om 

 Strobel Fiskeresor med John Petterman har exotiska alternativ för dig som gillar sol….. 

 Vinnalts Sportfiske: regnbågsfiske och boende i fantastisk miljö 2 mil från Halmstad 

 

     

En trappa ned i Klarasalen 2  visas filmer 

Filmer rullar med avbrott för debatter och föreläsningar. 

 Patagonia visar den fantastiska och omtalade filmen DamnNation  med start 11.30. 
 

 Debatt/Föreläsning/Diskussioner 

 Klockan 13.00:  Älvräddarna föreläsning/info av ordförande Christer Borg: Vad har hänt under året 
som gått och vad är på gå gång. Christer informerar 

 Därefter ca 14.15: Lax och Havsöring i Halland dåtid och nutid.  
Fiskevård/vattenvård   →Sportfiskets utveckling.                                                           
Hasse Schibli från Länsstyrelsens miljövårdsenhet berättar om vad som händer och har hänt. 

 Förhoppningsvis med representanter för kommunen/politiken och fiskevårdsområdet på plats i 
publiken. 

 

 

 

Elsarummet - Workshop i flugbindning 

Johan Klingberg instruerar i modern teknik då det gäller imitationer 

i Elsa rummet (workshop 14.30-16.00) Medtag egen utrustning. 

Förhandsanmälan till Wittlock Sportfiske 035-212191/order@wittlock,se 

 (10 platser)  Kostnadsfritt!



 

Sportfiskeklubben Laxen välkomnar dig till  

Flugbindning för nybörjare eller andra. Drop In! 
Ta med egna grejor eller du som inte har kan få låna. 

Du är välkommen att sitta ner och prova på  

Drag/Wobblermålning för barn. Drop In! 
Alla som målar får behålla sitt bete. 

Allt händer vid vid entre’n 10.00-16.00  
  

Det finns dessutom möjligheten att bli medlem i Laxen. Fråga gärna fiskeklubbens representanter! 

 

Vid Entre’n finns dessutom                                                                                                                       

Niclas från Castingförbundet och informerar om deras verksamhet! 

 

Programmet kan komma att ändras under ”resans gång” 
fram till mässdagen. 

Titta in ibland för att ta del av eventuella uppdateringar. 

 

Varmt välkomna till en dag  

full av aktiviteter och vårkänslor!!!



 

 


