Fluefiskedemo på Utklev den 21. mai
kl. 11:00 – 18:00.
Lågens Framtid, Sandefjord Jeger- og Fiskerforening og Larvikmarkas Fluefiskerforening arrangerer demonstrasjon av fluefiskerutstyr på Utklev i Lågen (Hvarnes
i Vestfold) sammen med kjente utstyrsleverandører. Her blir det anledning til å
prøve årets nyheter innen fluestenger, snører, sneller og diverse utstyr. Kjente
navn fra de store leverandørene av fluefiskeustyr i Norge kommer! Vi fyrer opp
grill og steketakke og selger mat og drikke.
Utlodning av flotte premier!
Informasjon om fiskemuligheter & kultiveringsarbeidet i Numedalslågen.

G. Loomis:
Zpey:
Loop/LTS:
Sage/CND:
Guideline:
Midgardflyfish:
Eikre-fly:

Stener Skogmo
Mathias Lilleheim (m/team)
Jaran Gustavsen/Trond Syrstad
Tom Jørstad
Arne Viste/Børge Iversen
Dag Midtgård
Arne Aakre

PROGRAM
Kl. 11:00
Kl. 12:00-12:20
Kl. 12:30-12:50
Kl. 14:00–14:20
Kl. 14:30-14:50
Kl. 16:00-16:20
Kl. 16:30-16:50
Kl. 17:30
Kl. 18:00

Velkommen!
Demo: G. Loomis v/Stener Skogmo
Demo: Zpey v/Mathias Lilleheim
Demo: Loop/LTS v/Trond Syrstad
Fisketeknikk synkelinefiske
Demo: Guideline v/Arne Viste
Fisketeknikk ørret v/Jarle Strandberg
Trekning av flotte premier!
Vi avslutter

Hvis oppslutning, blir det også arrangert juniorkonkurranse i fluekasting med flotte premier!

Vi selger pølser, hamburgere, mineralvann, kaffe og kaker!
Utlodning av flotte premier til en verdi av kr. >50.000,-!
(Se egen liste under)

Zpey:

Premieliste;

1 stk. Zpey Dream Catcher 9’ #5,
Epsilon #3/5 snelle
+ backing, Silence snøre og leader
(Verdi kr. 7.500,-)

1 stk. Zpey Infinity 15’ #10/11,
Epsilon #9/11 snelle
+ backing og line.
(Verdi kr. 11.100,-)

Guideline:
1 stk. Guideline Reaction 14,8 #10/11,
Quadra #10/12 snelle
+ Powertaper tripple density snøre
(Verdi ca. kr. 13.650,-)

Loop/LTS Norge:
1 stk. Slingshot 15’ #10 stang,
+ 1 stk. Across #10/11/12 fluesnøre
(Verdi ca. kr. 8000,-)

Elbe Normark/Skitt Fiske:
Shimano Biocraft Fly 15’ fluestang
(Verdi kr. 2.499,-)

Midgarflyfish.com:
2 stk. fluebokser laksefluer
2 stk. fluebokser med tuber
2 stk. fluebokser med ørretfluer
(Verdi kr. 7.500,-)

Waterproof flyfishing:
1 stk. fluefiskekurs/guiding a kr. 1000,1 stk. dagsfiskekort m/startguiding i Grinievja (maks. 2 pers.) a kr. 4000,-

Nordisk Fiskeutstyr:
Redington laksesnelle
(Verdi ca. kr. 2.000 ,-)

Eikre-fly:
Boka “Flyfishing & Flytying” m/dvd a kr. 498,2 stk. Fluesnøre - Jim Teeny Eikre-fly Special Edition
(valgfritt fra #2-#6) a kr. 698,2 stk Tube Backing a kr.119,(Total verdi: ca, kr. 2.200,-)

Veibeskrivelse;

Fluefiskedemo

Parkering

Fra Larvik:
Kjør rv. 40 mot Hvarnes. Ta av til høyre (over
Hvarnesbrua) deretter til venstre, og følg veien ca.7,5
km (forbi Hvarnes sentrum) til du ser plakat ved Utklev.
Ta av til venstre og følg grusveien til du ser campen.
Fra Kongsberg;
Kjør rv. 40 forbi Steinsholt mot Hvarnes. Ta av til
venstre (over Hvarnesbrua) deretter til venstre, og følg
veien ca. 7,5 km (forbi Hvarnes sentrum) til du ser
plakat ved Utklev. Ta av til venstre og følg grusveien til
du ser campen.
Parkering:
Det er gode parkeringsmuligeter ned mot demoområdet, og langs veien opp mot gården. Følg skilter til
anviste plasser. ( Vi fyller opp med biler nedenifra.)

Hvarnes bru

Arrangører;
Lågens Framtid er en interesseorganisasjon som ble startet som
følge av saken vedrørende nytt vannføringsreglement for
Numedalslågen i 2001. Lågens Framtid er et fellesforum og talsrør
for forskjellige brukergrupper av Numedalslågen og arbeider med
saker som skal fremme og ivareta Lågens biologiske mangfold, en
sunn forvaltning av ressursene, og å sikre elva for fremtidige
generasjoner. Lågens Framtid har en egen kultiveringsgruppe som er
meget aktive i kultiveringsarbeidet i Lågen.
Forman i Lågens Framtid: Arild Jacobsen (M.: 41334386)
Hjemmeside: http://www.lagens-framtid.no
Sandefjord Jeger- og Fiskerforening har en egen laksegruppe som
disponerer valdet Utklev i Lågen. Medlemmer får kjøpt sesongkort
her til en fornuftig pris. Valdet byr på spennende og variert fiske.

Formann i laksegruppa er Leif Eriksen (M.: 91793638)
Hjemmeside:
http://www.njff.no/portal/page/portal/vestfold/lokallag/sandefjord

Larvikmarkas Fluefiskerforening er en av norges største rene
fluefiskerforeninger og disponerer en rekke vann i nærområdet i
Vestfold og Telemark. LFF har egne vannutvalg, samt en aktiv
sjøørretgruppe som er aktive i kultiveringsarbeidet av
sjøørretbekker i nærområdet.
LFF arrangerer månedlige
medlemsmøter i vinterhalvåret, og kastekurs samt fisketurer i
sommerhalvåret.
Formann i LFF: Jan Reidar Abrahamsen (M.: 91005354)
Hjemmeside: http://www.lff-larvik.org

Medhjelpere;

http://www.waterproof.as

http://www.brufoss.no

Leverandører;

Hjemmeside: http://www.zpey.no

Hjemmeside: http://www.elbe.no/fisk/produkter/g.loomis_sortiment/no

Hjemmeside: http://www. looplts.no

Hjemmeside: http://www.nfisk.no/

Fluvius

Eikre-fly Fluvius er vår toppserie av fluestenger. Denne serien omfatter alt fra lette
ørretstenger til kraftige laksestenger. Serien er svært spenstig og fleksibel med litt forskjellige
aksjoner tilpasset de ulike bruksområdene. Vi mener for eksempel at en lett tørrfluestang i
klasse 3 ikke bør ha helt samme aksjon som en stang i klasse 7. Ganske enkelt fordi de som regel
har svært forskjellige bruksområder med andre typer snører og krav til kastelengde. En stang
som man ofte bruker synkesnører og tunge/store fluer vil man helst ha litt ekstra "punch" i. En
slik stang har gjerne en litt stivere topp og egner seg mindre til tynne fortommer for relativt
stor ørret som tar tørrfluer. Spesielt når fisken nærmer seg håven og avstanden blir kortere
mellom stang og fisk. Da skal det ikke mye til før en stivere topp sørger for fortomsbrudd. Så til
tørrfluefiske foretrekker man gjerne en noe mykere topp. Og dersom en stang er beregnet for
underhånds eller "spey" er en bløtere topp mindre egnet da det ofte går på bekostning av
kraften man trenger for å løfte mye snøre ut av vannet. Da er det bedre at nedre halvdel av
stangen er noe mykere for lettere å kunne "lade" stangen. Spesielt på laksestenger er det viktig
å beholde denne kraften uten at hele stangen blir stiv.

Varius

Varius kommer fra latin og betyr "flere muligheter". Og det er nettopp det denne snella gir deg.
Ett snellehus dekker alt fra #3 til #7. Det er kun spolen som bestemmer størrelsen gjennom hvor
“dyp” den er. Spolene kommer i tre størrelser (#3, #5 og #7) og tre farger (brun, rød og sølv). Man
har altså muligheter til å lage sitt eget system for å holde orden på linene. 3 forskjellige
størrelser og 3 forskjellige farger gir deg altså muligheten til å ha full oversikt over 9 forskjellige
liner og likevel bare bruke ett hus.
Hjemmeside: http://www. eikre-fly.no

Hjemmeside: http://www. guideline.no

