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Redaktøren har i denne måned fået ordet her på side 2...
HJÆÆÆÆÆÆÆP.....

...os med at gøres vores blad til et rigtig godt blad.
Vi har brug for din hjælp til at gøre vores blad til et rigtig spændende blad. I min rejsen rundt i det
danske land har jeg fundet at utrolig mange lystfiskere bærer på historier og viden, som alle kan have
noget ud af. På redaktionen vil vi gøre hvad vi kan for at så mange som mulig får mulighed til at dele
deres historier og viden med os andre. Af erfaring ved jeg at det at skrive en artikel holder mange
tilbage, for det kan synes uoverskueligt.
HOLD JER IKKE TILBAGE.
Vi på redaktionen vil vældig gerne hjælpe med alt hvad vi kan. Hvis du ikke orker at skrive selv, så
kontakt os, så kan vi skrive artiklen baseret på dine beretninger. Tro mig, langt flere artikler i alverdens
fiskeblade er skabt sådan, end man måske umiddelbart skulle tro.
Så kom frem i skoene, og lad os høre fra dig.
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Bog anmelelse

om, hvordan hans kat fanger flagermus. Foran
skorstenspiben finder den “læ” for kræets radar
og så er det bare at stikke poten med de hvæssede
kløer frem, når det flyver tæt nok!
Fiskefreaks bliver selvfølgelig ikke skuffet.
Fluefiskeriet var Falkus´ foretrukne passion og
vi følger ham på poetisk nattur til the Cumbrian
Esk. Den lille perle af en flod, der i sin tid var en
fortrinelig lakseflod og et eldorado for havørred.
Tusindvis af fisketure med iagttagelser, oplevelser
og erfaringer gav efterhånden det gennemsolide
grundlag for hans prisbelønnede film og
skelsættende bøger.
Der er også historien om den perfekte tur, hvor
han landede fem laks – og mistede een - i seks kast
– mens kammeraterne havde opgivet og forlængst
var søgt op i pubben. Og den kostelige beretning
om Barbara Cartland, den hyperromantiske
romanforfatter, som ankom i sin lyserøde Jaguar
og udfiskede alle herrerne – og han strejfer
selvfølgelig i den sammenhæng teorien om
feminine duftstoffers indvirkning på laksenes
bidelyst. - Falkus var som bekendt ikke just purist
og vi hører faktisk om oplevelser med næsten alle
former for fiskeri fra ålemede tilkarske havture.
Bogen ender med et rørende kapitel om hans
allerbedste fiskeven, hunden med navnet Dog,
som kunne holde sin mund og ikke braldrede
op under mørkefiskeriet. Efter et lang og rigt
hundeliv fik den en nådig død og “Gamle Falk”
ønsker det samme for sig selv. Så bogen slutter i
mol og desværre blev hans sidste leveår
præget af svær sygdom.
Men – noget af det var sjovt og Falkus eftermæle
står desto klarere og smukkere efter denne sidste,
uventede hilsen

Sidste farvel fra Falkus
Selvom Hugh Falkus er berettiget berømt
for de to digre instruktionsbøger, Sea Trout
Fishing og Salmon Fishing, regner mange
ungdomserindringerne The Stolen Years for hans
fineste bog. Den var egentlig tænkt som første
del af et trebindsværk om hans eget dramatiske
og omskiftelige liv. Han skrev i ny og næ på
manuskripter til andet bind, men fuldførte
desværre ikke planen. Der var helt enkelt så
mange andre ting, der skulle filmes, skrives om
og instrueres i for at klare dagen og vejen og
ved hans død i 1996 var manuskripterne glemt
af alle. Først da hans livline gennem mere end
30 år, hustruen Kathleen Falkus, døde forrige år
og deres spartanskesandstenidyl, Cragg Cottage,
blev ryddet, kom teksterne frem
i lyset.
Ligesom The Stolen Years rummer den nye bog
en række selvbiografiske fortællinger fra hans liv
og levned i noget af Storbritanniens rigeste natur.
Hans livslange fiskemakker, Fred Buller, med
hvem han bedrev mammutværket, Freshwater
Fishing, skriver kort og kærligt om bogens
baggrund og opridser nogle centrale begivenheder
i Falkus´
tilværelse.
Der er delvis kronologi i bogens 15 små noveller,
som tager deres begyndelse lige før Anden
verdenskrig. Vi får med hans egne ord balladen om
den berømte nedskydning over Frankrig, hvor han
mavelandede sin Spitfire efter at have elimineret
tre tyske bombemaskiner – iført pyjamas under
uniformsjakken. Han var på nippet til at blive
henrettet som spion og typisk for den ubændige
unge Falkus lykkedes det ham efter flere forsøg at
undslippe krigsfangelejren og nå hjem
til England foråret 1945.
Han er en dreven observatør med veludviklet
sans for dramaet og mangfoldigheden i naturen.
Dygtig til at indfange stemninger og usædvanlige
oplevelser året rundt. Det kommer tydeligt frem
i en lang, uforbeholden kærlighedserklæring til
hjemegnen, smukke Eskdale i det nordvestlige
England nær den skotske grænse. Blandt mange
kloge og pudsige iagttagelser topper beretningen

Hugh Falkus: Some of it was Fun
The Medlar Press Ldt. Ellesmere, England 2003
Tegninger af Scott Adkins
Indb. - 198 sider - £ 19.95
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“Go Fishing”

På jagt efter LAKS ?

seatrout open
ril
7. ap
2005
15.-1

1. præmie:
En drømmerejse
til Bahamas
(værdi 22.000,00 kr.)

Kør-selv-tur
Velkomstgave!

ved tilmelding får du et
stk. GRATIS! CF-design
vandtæt flueboks.
Værdi kr. 399,-

til "Go Fishing's"
eget vald i Orkla
eller

LakseFiskeSkole
i Numedalslågen ?

- vi klarer det hele...

Hvornår? Konkurrencen løber fra fredag d. 15 april
kl. 0.01 til søndag d. 17 april kl. 14.00
Hvor!
Der må fiskes fra alle kyster i Fyns Amt, samt langs
den jyske østkyst fra Juelsminde til grænsen. (Kollund)
Præmier - for en mindre formue...
Få nærmere oplysninger på www.go-fishing.dk
eller rekvirer program hos “Go Fishing”
Brogade 6-8, Odense: +45 6612 1500
Rosengårdcentret, Odense: +45 6315 0299
Apotekergade 5, Haderslev: +45 7452 1955
Helsingørsgade 34, Hillerød: +45 4824 1566
www.go-fishing.dk mail@go-fishing.dk
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At træne sit fluekast…..
Mange spørger, hvorfor jeg træner mit fluekast. Det gør jeg fordi jeg synes det er sjovt!!! Jeg nyder at se
linen trodse tyngdekraften i et langt kast eller se den kurve sig omkring den forhindring jeg har sat ud.
Jeg elsker fornemmelsen af det perfekt timede kast, der bare flyver og flyver af sted og nærmest ikke vil
stoppe.
Af Lars Chr. Bentsen
Men man bliver også en bedre fisker af at øve sig,
og fange fisk vil vi vel alle sammen trods alt gerne.
Jo mere man træner og øver sig, jo bedre bliver
man og deraf følger et større overskud, der sætter
fiskeren i stand til at håndtere flere situationer. At
blive en bedre kaster sætter fiskeren i stand til at
vælge nye fiskepladser. Det kan være den lille,
skovkransede bæk, hvor man pludselig kan fiske
fordi man har lært at switchkaste eller en af de
kystpladser man allerede kender, som man kan
fiske i en anden vindretning.
Det er nemt at træne sit fluekast, for linen er den
bedste sladrehank, der afslører alle utilsigtede fejl
nådesløst. Og hvis man ved hvad man skal kigge
efter, er fremgang nemt at se.
Den bedste måde at lære fluekast på, eller at blive
bedre, er dog ved at deltage i et kastekursus, hvor
en dygtig instruktør ikke blot kan se hvilke fejl
man eventuelt laver, men også give gode og let
forståelige anvisninger på hvad der forsårsager og
ikke mindst hvordan man retter den. Det er ikke
sikkert man bliver en bedre kaster på de timer
et kastekursus varer, men forhåbentlig kan man
drage hjem med nogle nye ideer og øvelser, der
kan afhjælpe kastefejlene.
Denne klumme vil i de næste numre af Fluefisker

fokusere på en typisk fejl og kigge på, hvordan
man arbejder på at slippe af med den. I næste
nummer vil jeg beskrive mere nøje hvordan jeg
selv træner i fluekast og hvilke hjælpemidler man
kan benytte sig af.
Meddelelser fra kasteudvalget:
På messen i Kolding den 9. og 10. April, er det
muligt at forsøge sig på begge FFF-Europe’s
certificeringer, FFF-E Flycasting Instructor og
FFF-E Master Flycasting Instructor. Prøven
vil finde sted Lørdag den 9. April og begynder
allerede kl. 10.30 (tidspunktet kan blive flyttet).
Ønsker man at gå op til en af prøverne, bedes man
hurtigst muligt give besked til Lars Chr.Bentsen
(Bestyrelse2@fffd.dk). Der vil blive arrangeret
en dag med ”fortræning”, hvor mindst en af vore
instruktører vil være tilstede og hjælpe og besvare
spørgsmål om prøven. Kravene for at bestå
prøverne kan ses på www.fffd.dk. Fortræningen
vil blive fastlagt snarest muligt under hensyntagen
til så mange som muligt.
Lars Chr. Bentsen
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Flue fiske eventyr i Mongoliet
Stafetten er en ny artikkelserie hvor den som har stafetten fortæller om oplevelser eller aspekter af vores
fælles interesse. I sidste nummer gav Jens Pilgaard stafetten videre til Knud Løvø og det er der kommet
følgende beretning ud af.
Tak for dispenseren Jens.
Jeg vil fortælle om min tur i august 2004 til
Mongoliet for at fiske Lenok og Taimen ørred.
Den 18.august fløj 3 nordmænd og jeg til Beijing
i Kina, her ventede lederen af turen Eivind Hagen
på os, han arbejder inden for IT i Shanghai.
2 dage blev det i Beijing, hvor vi var en tur på
den Kinesiske mur, den himmelske fredplads og
silkemarked, kl.07:20 den 20 august tog vi den
transsibirske jernbane op til Ulaanbaatar, som er
hovedstaden i Mongoliet, en køretur på 1800 km.
Kl. 20:45 var vi ved grænsen mellem Kina og
Mongoliet, der skal toget over på andre Hjulset,
så der gik lige 5 timer med det. Næste dag kl.
15.30 ankom vi til Ulaanbaatar. Her kørte vi i jeep
5 timer ind på tundraen, vi kom til den Ger camp
som vi skulle bo i de næste 11 dage.

Morten er ved at lande en Lenok
lykkedes det ikke. Jeg må nok sige at jeg var ikke
med ved elven om natten, vi havde nattetemp.
Ned til minus 11 gr.
Udover Lenokørred tog vi også stallinger, de
lignede ikke dem vi har her i norden, de har lige
som lenok 2 store røde pletter og gule bugfinner,
men den røde kant på den høje rygfinne er som
den vi kender.
Den 2. september kørte vi tilbage til Ulaanbaatar,
her skulle vi så med den Transsibirske jernbane
tilbage til Beijing, men vi fik valget at betale 100 $
så vi kunne flyve dertil på lidt over 2 timer, derved
fik vi en extra dag i Beijing. Og man skal prøve
den transsibirske jernbane, men ikke to gange.
Selvom vi kørte på 1. klasse ja så var der ikke
meget luksus i det, der var også en super 1. klasse,
den eneste forskel er, at på super 1. klasse er der
kunstige roser i vindueskarmen.
Den 4. september var jeg tilbage i Oslo og 5
september var jeg hjemme med en ordentlig en på
opleveren. Turen kostede ca. 14,000,00 dkr. Turen
i 2005 bliver nok 3,000 kr dyre, da vi kørte i jeep
rundt til elvene, og i år vil man leje helikopter, så
der går ikke så meget tid med at komme rundt.
På min hjemmeside www.lovo.dk han du se 22
billeder fra turen.

Fiskehytten vi boede i
Vi boede 2200 m.o.h. og 100 mtr. fra en elv med
en god bestand af lenok og Taimenørred Det blev
godt nok ”kun” Lenokørred vi fik men til gengæld
fik vi mange af dem, som vi tog på tørflue. Jeg
forsøgte med døgnflue imitationer, men der skete
ikke noget, så gik jeg over til græshopper bundet
af hjortehår med gulegummiben, det gav mange
fisk, tørfluefiskeri efter ørred på op til 4 kg. det
er ikke noget vi er vandt til i Skandinavien. Men
sådan en græshoppe der blæser ud over vandet,
er jo også et måltid for en ørred. Vi prøvede om
natten at få kontakt med de store Taimenørred der
let kommer op på 50 kg. vi så hørte dem, men selv
om i kastede noget ud der lignede en stor rotte, så

Stafetten giver jeg videre til Keld Knudsen
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En sommeraften med tørflue.
Mørket falder, men ikke så tæt at man ikke kan se sin flue. Fiskeriet er i top. Der er gang i insekterne,
bækørrederne, stallingerne, samt ikke mindst lystfiskerne. Det er en herlig dansk sommeraften.
Af Kim Regehr.
Når tørfluen luftes, bliver overfladen brudt af en
stalling eller bækørred. Overfladen brydes, når der
er klækning af døgnfluer, vårfluer og slørvinger,
når de samme insekter afleverer deres æg på og i
åen, samt når vinden tager magten fra stankelben,
gåsebiller, flyvemyrer, græshopper og andre

landlevende insekter og fører dem i åen.
Det gode ved en sommeraften er, at selvom solen
er gået ned, er lyset fra månen stærkt nok, til at
kunne se til at placere sin tørflue til en ringende
stalling eller bækørred. Lyset er også stærk nok til
at lystfiskeren kan følge tørfluen, hvis fluens vinge
er bundet af en tot hvidt polygarn, lyst bast eller
hjortehår. I princippet behøver man ikke kunne se
sin tørflue, hvis man blot har en fornemmelse af,
hvor fluen er og en bækørred eller stalling bryder
overfladen, hvor den er, strammer man op, 9 ud
af 10 gange er det tørfluen, fisken har taget. Når
klækning og spinnefald af E. danica er i gang, er det
højst sandsynligt, at den store bækørred og stalling
tager døgnfluen på overfladen. Iveren for at få den
godbid majfluen er, gør at fisken til tider tager alt
med tilsvarende størrelse og farve som E. danica.
Det er en af de væsentlige grunde til, at mange
tørfluefiskere holder af netop majfluesæsonen.
Når E. Danica har overstået klækkeperioden og

En Danica

En Græshoppe
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Troels J. Sørensen med bækørred
endda før, så bliver stallingen og bækørreden igen
den, selektive og til tider passive besværlige fisk.
Når åens overflade i perioder af dagen og
aftenen ikke brydes af en bidevillig bækørred
eller stalling, flytter mit fokus fra den jagende
lystfisker til den iagttagende lystfisker. Den
iagttagende lystfisker er en del af den udvikling,
som tager form hvert minut ved åen. Jeg nyder
det, som sker omkring mig – klækning af insekter,
musvågens afsøgning af det åbne land, glentens
svæven, rævens lusken over marken, rådyret, der
pusler i den høje bevoksning, og græshoppen,
der hopper fra græsstrå til græsstrå, småfuglenes
sang og jagt efter bytte samt svalens og isfuglens
hurtige flugt tæt ved åens overflade. Naturen
byder på mere end jagten på bækørred og stalling.
Men, når overfladen bliver brudt af en bækørred
eller stalling, så bliver den jagende lystfisker vakt
igen.
Denne aften kommer klækningen først rigtigt

i gang ved 22-tiden, men så er stallingen og
bækørreden også aktive. Vi fanger både bækørreder
og stallinger. Troels tager fisk på en imitation af E.
Danica, og jeg fanger på Blue Dun og Red Spinner
bundet som faldskærmsfluer. Begge er imitationer
af Baetis rhodani. I øvrigt er der også klækning af
Heptagenia Sulphurea - Yellow May, Ephemerella
ignita - Blue-Winged-Olive og Baetis vernus Medium Olive. Heldigvis kan lystfiskeren nøjes
med at koncentrere sin opmærksomhed på, hvad
bækørreden og stallingen tager af insekter, og så
binde det på forfanget, som imiterer dette. Den
lyse sommeraften i juni gør, at vi kan se til at fiske
med tørflue til midnat. Det er spændende og sjovt.
Afslutningen på aftenen bliver en god bækørred
over 40cm fanget af Troels på en imitation af E.
danica. Efter at krogen er fjernet fra dens mundvig,
bliver den sat fri igen.
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Løvøen´s Side !
Under denne overskrift, præsenterer Knud Løvø, et af vore egne medlemmer og deres ideer ved et
fluestik. I dette nummer er det Dennis S. Jensen, der beskriver et par af de majfluer han holder mest af.

Majflue tid Det er det samme hvert år. Når
vi kommer ind i starten af maj bliver jeg en
tvær og træls mand. Sindet forandre sig, chefer
bliver trælse, der snæres af børnene og konens
opmuntringer preller af. Jeg er i pre-majfluetid.
Hvordan bliver vejret, er vandet i åen klar nok?
Vælter det ene kraftige lavtryk efter det andet ned
over landet. Kan man nu ramme de rigtige dage.
Men jeg er faktisk heldig, chefen, konen og
børnene kender mig, de ved, at i løbet af de
næste 2-3 uger kommer jeg ud af min varulve
forvandling. Det går over.

bliver til noget brugbart, men det gør ikke noget,
jeg er i mit es.
Jeg kaster ikke meget, tiden bruges meget til at
finde de bedste fisk, om det er stalling eller ørred
det er lige meget. Jeg kan godt vente i timevis på
at den rigtige fisk viser sig. Men jeg egotripper
også en del. Det er kun de faste fiskekammerater
der kommer med. Jeg bliver tit ringet op og spurgt
om der er plads eller om jeg vil vise folk til rette.
Svaret er et stort nej, mange bliver sure. Det er ikke
alle der kan forstå at disse tre uger af sæsonen, er
vigtige for min videre trivsel den sæson.

Lige inden det hele går i gang, går der flere
dage med at køre ud til åen, lige fra arbejde med
ligesindede. Bare for at få optakten, der fiskes ikke
rigtig meget. Et meget vigtig stadige i mit fiskeri.
Det giver ligesom muligheden at sammenligne
år for år. Når de første fisk stiger til nyklækkede
majfluer, så er det at roen og tålmodigheden falder
over en. Flere af mine medfiskere kan blive sure
og febrilske over at jeg bare kan stå der og nyde
en fisk der guffer i sig. Tilråbene bliver hyppigere
og til sidst går de deres vej næsten i vrede.

Jeg møder en del folk ved åen, og for de fleste er det
de samme fejl der går igen. Utålmodighed, for tynd
eller for tykt forfang, for små majflueimitationer.
Sæt dig ned, og nyd de første fisk du finder. Studer
hvordan de spiser og i hvilket stadige de tager.
Er det nu nymfer, klækkere fanget i overfladen,
fuldt klækkede majfluer eller er det majflue
spentspinnere. Tit under disse observationer vil
der pludselig komme andre fisk frem og tit bedre
fisk inden for synsvidde.

Jeg er i en fantastisk tilstand. Hjernen suger til
sig, som så prøver at kombinere materialer, kroge,
mønstre med indtrykkene. Det er ikke altid at det

Hvert år så møder jeg folk der helt desorienteret
over at fiskene ikke vil tage deres super
naturalistiske imitationer str. 10 og 12. Deres øjne
er som tekopper når jeg så disker op med en str. 6
French Partridge. Jeg bruger selv et forfang på ca.
9 fod med spidser fra 0.18 til 0.22 mm. Det kan
sagtens være meget store fisk det handler om.
Selve fiskeriet er traditionel opstrøms tørfluefiskeri
hvis det kan lade sig gøre. Fordelen er at når
du kroger fisken så skal den kæmpe mod dig,
strømmen og grøden, ikke omvendt. Bagdelen
er at du kan komme til at skræmme fisken med
dit forfang og kast hen over standpladsen. Men
det er til at leve med. For fisken kan være en del
større på denne årstid, og det er vigtigt at det er
dig der har kontrollen. Hvis fisken prøver at gå
nedstrøms, løb hvis du kan og hold dig nedstrøms
for fisken. Dette øger dine chancer betydelig.
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Mayfly Spent spinner.

Krog : Tørflue 3 gange lang str. 8
Tråd : Hvid.
Hale : Fasan halefibre sorte eller elg 4-5 stk. 1½
gange krogskaftet.
Rib: Brun bindetråd dobbelt og tvistet.
Krop: Hvid dubbing.
Frontryg: Sort skum, bindes ind ved kroppen
og som det sidste ligges hen over det klippede
hackel
Hackel: Lys bluedun eller hvid hanehackel
fibrene skal være lige så lange som krogen. Tæt
hacklet og klippet til sidst.
For at komme tilbage til fluerne så er der 2
mønstre der går igen hvert år. Simple men ret tit
meget effektive. Jeg eksperimentere meget med
mine mønstre men disse to skal være der.

French Partridge variant:

Krog: Tørflue standard str. 6
Tråd : Oliven eller gul.
Hale : Fasan halefibre 4-5 stk. 1 til 1½ gange
krogskaftet.
Rib : Tynd guldwire
Krop : Lys gul dubbing.
Kropshackel : Lys oliven eller lys blue dun
hanehackel
Hackel : Gylden oliven eller oliven grizzle
hackel
Front hackel: Fransk agerhøne farvet gylden
oliven eller oliven. 2 tørn.

Heller ikke et svært mønster, hvis man har billedet.
Men bind nu rigeligt.
Jeg kan mærke det krible i kroppen, det er snart
fuldmåne tid. Jeg skal snart ud og hyle med
kammeraterne. Så pas på.
Dennis

Lav en lys udgave og en mørk udgave. Mønstret
er lige til, en rigtig palmer flue med fronthackel.
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Tørflue kurset den 21-23.05 2004.
Tekst: Kim Regehr. Foto: Henrik J. Petersen og Kim Regehr.
Indkvarteringen var i løbet af fredag den 21. maj
på Foldingbro camping ved Kongeåen. I alt var vi
14 deltager. Vi boede i to hytter en campingvogn
og et telt.
De som ankom før kl. 17.00, havde mulighed
for at fiske, det benyttede nogle sig af. Ved den
lejlighed blev en bækørred på 46cm fanget under
en klækning af majfluer.
Ved samlingen aftalte vi de kommende dages
forløb.
Efter samlingen blev vi ”spist af” med grill pølser
med tilbehør, det var hurtigt og godt. Aftenen
forløb med hyggesnak mest lystfiskersnak,
fluebinding og ”tilbehør”.
Næste dag var vi klar til undervisningen kl. 9.00,
som var en tur til åen for at se og hører om insekt
livet i åen. Bjarne Lauersen stod for at fange
larverne, som vi så efterfølgende kunne betragte.
Bjarne øste af sin viden og erfaring, John Andersen
supplerede. Der var mange Baetis, Heptagenia og
E. danica nymfer. Der var også vårfluelarver bl.a.
Anabolia nervosa. Efter lektionen ved åen, gik vi
tilbage til campingpladsen, for at hører mere om
larverne/nymferne. Vi fik gode råd vedrørende
stang, hjul, line og forfang til tørflue fiskeriet.
John Andersen har en stor viden og erfaring om/
med tørflue fiskeriet og entomologi, han kædede
teori og praksis sammen til en spændende helhed.
Bjarne var en god medunderviser - de supplerede

hinanden godt. Efter en pause, hvor vi fik spist og
hvilet, skulle vi lærer nogle anvendelige kast. På
grund af en stærk vesten vind, var det en bedrift
bare at kunne placerer fluen, hvor der var chance
for fisk. Trods det viste John os nogle kast, som
var værd at øve på. Efter denne lektion skiltes vi
i 3-4 mands grupper for at prøve tørflue fiskeriet i
praksis. Den stærke vind gjorde det til en blandet
fornøjelse uden de store fangster. To i gruppen
måtte lide den ærgrelse, at deres fluestang
knækkede. Aftenen blev som den foregående
tilbragt ved fluestikket.
Den sidste dag, efter morgen maden gjorde vi rent
og pakkede sammen. Efterfølgende samles vi for
at aftale det videre forløb. Vi valgte at dele os i
grupper og tage til åen. Alle deltager glædede sig
til at komme til åen, da vinden var aftaget i løbet
af natten. Endelig kunne vi udøve tørfluefiskeri i
Kongeåen med gunstig vind forhold. Åen i øvrigt
var ideel, med en del hvide ranunkel buske og et
varieret insekt liv. Vi oplevede en massiv klækning
af E. danica, som fik fisken op fra åens huller.
Således var afslutningen en succes og kurset gik
op i en højere enhed.
På vegne af kursus deltagerne vil jeg takke Henrik
J. Petersen, John Andersen og Bjarne Lauersen for
en god og lærerig weekend.
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Anmeldelse af Marco Polo Fly Tying System

Af Jerck Sönnichsen
Da C&F Design gjorde deres entre
på fluegrejsmarket lagde man straks
mærke til deres kvalitets-produkter. Det
samme må jeg sige om deres Marco
Polo Fly Tying System. Et rejsefluestik
som sammenpakket ikke fylder mere
end deres flueboks. Ja, det er faktisk
deres egen flueboks, som er en vandtæt
kassen hvori ”systemet” befinder sig. I
kassen findes der følgende ting: Fluestik
med magnet og trådholderarm, Hook
Pallet med 11 rum, Trådholder (3-i-1),
Tråder, Hackleklemme, ”Dyrlæge” saks,
Dubbingbørste (3-i-1), Hair Stacker (2-i1), Half Hitcher (3-i-1), Dubbing Twister
Plus (3-i-1) og WhipFinisher.
Parentesen skal forstå på den måde, at det
pågældende redskab har flere funktioner/
muligheder.
For eksempel trådholderen som har plads
til 3 forskellige farver eller tykkelser
bindetråd.
Alle delene er placeret i skumgummi.
Selve fluestikkets kæber holder kroge i
størrelserne 32 til 3/0 samt et rørfluesystem
eller rørfluenål.
Hovedet på stikket er fuldt roterende.

standart for, hvordan man producerer et
”rejsefluestik”.
Set enkeltvis er delene hver for sig
gennemtænkte og med flere muligheder.
Jeg har afprøvet forskellige krog størrelser
og typer og kan blot konstaterer, at
fluestikkets kæber holder godt om krogen
- uden at den glider eller på anden måde
ændre stilling.

Bedømmelse:
Jeg har nu i 1½ år brugt Marco Polo
fluestikket og kan konstaterer, at mine
andre fluestik er sendt på pension. Lige fra
første gang jeg havde sættet i hænderne,
har jeg været fascineret.
Marco Polo systemet sætter en ny
- 14 -

Den ”hårde prøve” er blevet udført af min
søn, som i dag er 2½ år.
Han har leget meget med de forskellige
dele når far har bundet fluer. Og tro mig
når jeg siger det har fået tæsk, kun plastik
kammen har mistet et par tænder. Den
kunne ikke holder til en bamse!!!
Mange af de fluebindere som jeg har
vist Marco Polo systemet og som har
prøvet det har været imponeret. Alt i alt
et rejsefluesæt som opfylder den kræsne
fluebinders ønsker.

Håndværksmæssigt helt i top, hvilket
afspejles i prisen!
Et Marco Polo Fly Tying System set hos
Petermann i Århus koster 3.499,- kr.
Og det er det også værd.
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Referat af Generalforsamlingen 2004

Generalforsamlingen blev afholdt søndag den 14.
november 2004 på Kerteminde vandrehjem Der
var 21 fremmødte.

kastekursus i 2004.Det er i stedet besluttet, at der
deltager kasteinstruktører på de arrangementer der
afholdes fremover, dvs. kystfiskeri, tørfluefiskeri
og laksefiskeri.

1.
Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kim
Mathiesen som blev valgt. Dirigenten gennemgik
formalia i forbindelse med gennemførelsen af
generalforsamlingen, og konstaterede at denne
var lovlig indkaldt Dirigenten gav herefter ordet
til Formanden .

Festivaludvalget er allerede godt i gang med at
planlægge næste års Festival i Kolding. Festivalen
afholdes den 9. & 10. april 2005.
Der er udsendt invitationer til udstillere,
bindere mm, og der er allerede kommet mange
henvendelser. Der vil igen som de øvrige år, blive
brug for frivillige hjælpere til Festivalen, nogle
har meldt sig, men der er stadig brug for flere.

2.
Formandens beretning
2004 har været et år uden Fly Festival, men FFFD
har været repræsenteret på OCC´s Jagt og Fiskeri
Messe i april, hvor vi igen var medarrangør af
DM i fluebinding, sammen med DSF. Udvalgene
Aktivitetsudvalget havde som noget nyt i år,
indført nogle dags arrangementer. Desværre
var det kun arrangementet på Sjælland, der
kunne gennemføres. Her holdt Jerk Sönnichsen
foredrag om tørfluefiskeri efter laks og vores
kasteinstruktør Lasse Karlson demonstrerede
fluekast for de fremmødte. Arrangementerne
på Fyn og i Jylland måtte desværre aflyses pga.
manglende tilmelding. Det er dog besluttet, at
arrangementerne fortsætter i 2005, hvor vi håber
på større fremmøde. Derudover er der afhold en
del øvrige arrangementer, hvortil der endda har
været venteliste for deltagelse, og det overvejes
at udvide disse. Det var med stor beklagelse at
årets Fluebindertræf blev aflyst pga. manglende
tilmelding, da fristen udløb.
Vi håber ikke dette gentager sig, og Træffet er
naturligvis blandt næste års arrangementer.

Fluefisker, redaktøren, Nils Hal Torgersen valgte i
sommer at trække sig fra posten.
Der har været en del problemer med at finde en
ny til at overtage bladet, hvorfor bladet ikke er
udkommet som sædvanligt.
Vi er derfor meget glade for at Henrik Agerskov
Jensen har sagt ja til at overtage posten, i
samarbejde med Vagn Hansen. Velkommen.
Vores tidligere webmaster Bo Christensen, har
ønsket at blive afløst på posten, og her vil Vagn
Hansen tage over.
Formandens beretning, medførte en del
kommentarer fra de fremmødte, disse drejede
sig især om de manglende udsendelser af bladet.
Bestyrelse oplyste, at Bjørn Thomsen havde sagt
ja til at overtage redaktørposten efter Nils Hal
Torgersen, men han valgte at trække sig i løbet af
sommeren, hvorfor, det ikke havde været muligt
at finde en ny, før i løbet af efteråret.
Bestyrelsen valgte så at udsende et nyhedsbrev,
med
informationer
bl.a.
vedrørende
generalforsamlingen og arrangementer i løbet af
efteråret.
Bestyrelsen beklagede situationen, og opfordrede
samtidigt medlemmerne til at bakke de nye
personer bag bladet op, så kommende numre
kan få en høj standard, dette kan bl.a. ske ved at
medlemmer indsender nye artikler til bladet.
Der blev også stillet spørgsmål til hjemmesiden.
Bestyrelse oplyste at den nye webmaster vil i løbet

Mijøudvalget havde fået to ansøgninger om
støtte til projekter, en fra Ribe Å systemet og en
fra Frederiksværk Sportsfiskerforening. Fr. værk
trak dog ansøgningen tilbage idet, de selv havde
gennemført projektet, og eftersom Amtet var inde
i projektet til Ribe Å, blev det besluttet ikke at
støtte dette. ( Se note senere !!! )
Kasteudvalget besluttede, grundet manglende
tilslutning sidste år , ikke at gennemføre
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af næste år få siden revideret, så vi efterhånden
kommer op på den standard, som var planlagt.
Forsamlingen godkendte Formandens beretning.

aktivt. Efter gennemførelsen af Festivalen næste
år vil der blive arbejdet koncentreret på at få dette
gjort færdigt.
Bestyrelsen fastholder at hjemmesiden skal kunne
ligestilles med bladet fremover. Medlemmerne
opfordres til at bruge vores hjemmeside.

3.
Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Anette Hal gennemgik regnskabet. Der
er i alt 518 medlemmer i FFFD, pr 30 / 6 2004
Årets samlede resultat blev på – 60.287 kr.,
hvilket var ca. 15.000 kr. mere end budgetteret for
året. Egenkapitalen var pr. 30 / 6 2004 på 246.943
kr. Der var i forbindelse med deltagelsen på OCC
messen og til DM i Fluebinding poster som var
større end beregnet, hvorfor omkostningerne var
større.
Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål til nogle
udgifts poster, bl.a. kørsel, hvortil bestyrelsen
svarede, at disse omkostninger ikke kun dækkede
bestyrelsen, men også for medlemmer der står for
afholdelse af arrangementer mm.
Regnskabet blev godkendt.

Årets store post for FFFD i 2005, bliver
afholdelsen af Festivalen i Kolding. Arbejdet er
allerede nu godt i gang, og det er bestyrelsens
mål, at få denne til at vokse. Der vil blive lagt
mere arbejde inden for salg og PR i forbindelse
med Festivalen. Festivaludvalget og bestyrelsen
vil bruge meget tid på dette i første del af 2005.
Der lægges også stor vægt på at FFFD vedbliver
at være medarrangør af DM i Fluebinding
Der vil blive arbejdet meget kraftigt på at bladet
udkommer regelmæssigt fremover, hvorfor alle
medlemmer opfordres til at støtte bladet, og
indslag er meget velkommen fra medlemmerne.
Handlingsplanen for 2005 blev godkendt

4.
Fastlæggelse af kontingent for 2005
Trods de øgede portoomkostninger i forbindelse
med udsendelse af bladet, foreslog bestyrelsen,
at kontingentet bibeholdes på samme niveau for
2005.
Godkendt af forsamlningen.

6.
Valg til bestyrelsen og suppleanter
Følgende
bestyrelsesmedlemmer
og
suppleanter blev valgt: Formand Peter
Løvendahl Bestyrelsesmedlem Lars Ligaard
Bestyrelsesmedlem Henrik Juhl Pedersen Ny
Suppleant Vagn Hansen Ny Suppleant Dennis S.
Jensen

5.
Indkomne forslag
Ingen fra
medlemmer
Fra Bestyrelsen: Handlingsplan 2005 Budget for
2005 Hjemmesiden Flyfestival 2005

Den
nye
bestyrelse
konstituerede
sig
efterfølgende:
Formand Peter Løvendahl
Næstformand
Jerk
Sönnichsen
Kasserer
Anette Hald Torgerson
Sekretær Lars
Ligaard Bestyrelsesmedlem Lars Christian
Bentzen
Bestyrelsesmedlem Knud Løvø
Bestyrelsesmedlem Henrik Juul Pedersen
Suppleant Vagn Hansen Suppleant Dennis S.
Jensen

Kasser Anette Hal præsenterede budgettet for
2005. I det 2005 er et Festival år, påregnes
en forøgelse i vore indtægter. Samtidig er det
besluttet, at øge midlerne til uddeling i forbindelse
med miljøprojekter, til 30.000 kr., så bestyrelsen
håber på at modtage flere ansøgninger om støtte i
løbet af 2005. I forbindelse med gennemgangen,
blev der spurgt om , hvorfor budgettet ikke
fulgte regnskabs året. Bestyrelsen har valgt at
lade budgettet følge aktivitetsåret, i det posterne
primært er afsat hertil.
Budgettet blev godkendt.
Hjemmesiden, bestyrelsen ønsker at vores
hjemmesidde, skal bringes op til den standard,
som blev vedtaget på GF 2003. Det er bestyrelsens
mål at medlemmerne skal kunne bruge siden

7.
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Revisor John Hansen ( ikke på valg ) Ny Revisor
Kim Mathiesen Ny revisor suppleant Peter
Hansen
8.
Eventuelt Der blev fra forsamlingens
side spurgt om medlemmer fra andre FFF klubber
også kommer gratis ind på Festivalen.
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Her til svarede bestyrelsen, at disse skal betale
eftersom de ikke betaler kontingent til FFFD.
Bestyrelsen blev spurgt om de vil invitere
medlemmer fra udenlandske afdelinger af FFF,
hvortil der blev svaret at vi vil sende invitationer
ud til disse afdelinger.
Endelig opfordrede bestyrelsen til at medlemmerne
bakkede op om foreningen, og er medvirkende
til at gøre FFFD, mere synligt i klubber og ved
fiskevandene.

Note :
Som skrevet under Formandens beretning, var det
besluttet ikke at støtte Miljø projektet Ved Ribe
Å, idet bestyrelsen var blevet oplyst om, at det
var et projekt finansieret af Amtet. Dette viste
sig ikke at være tilfældet, idet projektet foreløbigt
kun finansgereres af Ribe Å Sammenslutningen.
Bestyrelsen har derfor på et senere møde besluttet
at støtte projektet med 10.000 kr. Mere herom
senere i bladet.
Lars Ligaard / Sekretær.

9.
Afslutning
Dirigenten afsluttede
med at takke forsamlingen for god ro og orden.
Referat udarbejdet af
Lars Ligaard Sekretær

Ordstyren Kim Mathisen deler budgettet ud.
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FFF Denmark informerer.
Kasseren har brug for din hjælp…...

……med at holde medlemsdatabasen ajourført. HUSK derfor at melde flytning på: kasserer@fffd.dk,
eller 39 40 20 16. Så undgås unødige forsendelseomkostninger og dobbeltarbejde. På forhånd tak for din
hjælp!
Kontingent opkrævning bliver fremsendt via BS (BetalingsService), med opkrævning 1. marts 2005. Hvis
du er tilmeldt BS, skal du intet foretage dig, så tjek lige. Er du derimod ikke tilmeldt BS, kan det stærkt
anbefales. Det gør det lettere for både dig og mig!

Medlemskortet bliver geninført……

……..men vi nåede det desværre ikke til dette blad. Det havde ellers været genialt set i lyset af vores
forestående Fly Festival. Husk derfor dit medlemsnummer, klip evt. adressemærkaten af kuverten fra denne
forsendelse og medbring til Fly Festivalen. Dette vil fremme ekspeditionen ved indgangen!
Dit medlemskort vil være ”indbygget” i fremtidige bladforsendelser!

Tørflue og Nymfefiskeri 20/22 Maj 2005 Kongeåen

Med campingpladsen i Foldingbro som base afholdes kursus i tørfluefiskeri. De to inkarneret tørfluefisker
John Petermann FFFD kasteinstruktør og Bjarne Lauersen biolog studerende er jeres instruktører denne
weekend. De vil fortælle om åens insektliv, hvilke insekter man kan finde på de forskellige strækninger
af åen, hvordan man binder nogle velfangende imitationer af disse og hvilken betydning de har for ørred
og stalling fiskeriet. Kasteteknik og grej bliver også gennemgået, hvornår skal stangen være kort eller
lang, hurtig eller langsom ?, forfang skal det være flettet , monofil eller fluorcarbon ? hvordan laver man et
kurvekast eller faldskærmskast ? alt dette og meget mere vil du få svar på denne weekend. Fiskeriet foregår
på Sydvestjysk’s vand i Kongeåen.
Kurset starter Fredag d.20-5 kl. 1700
Info: John Petermann Tlf. 86 15 33 44
Pris. 450 kr. Indeholdt i prisen. Weekendkort til Kongeåen. Ophold i hytte. Medbring sengetøj eller
sovepose. Kost . (Vi tilbereder selv)
Tilmelding. Senest 20-04-2005 Henrik Juhl Petersen Tlf. 7555 4271 eller mail Bestyrelse1@fffd.dk

Fisketur til Slovenien. Uge 39 fra d.24-09 til 01-10.

Igen i år vil vi drage sydpå til Slovenien. Her findes noget af det bedste fiskevand i Europa, når det drejer
sig om ørred og stallingefiskeri. Vi skal fiske i Sava Bohinjka der har sit udspring i Triglav nationalpark, et
utroligt flot område med høje bjerge og grønne dale. Sava har et varieret forløb med lavt hurtigt vand med
dybe huller, og rolige dybe strækninger. Her er mulighed for både tørflue og nymfefiskeri samt dybt fiskeri
med streamere og tunge nymfer. Der er ca.18 km fiskevand i Sava .
Alle fluer skal være bundet på modhageløse kroge eller kroge med nedklemt modhage . Temperaturen i
Slovenien ligger på denne årstid mellem 10 og 20 °C
Transport: Foregår i personbil med afgang fra Kolding tidligt lørdag morgen d.24-09. Køretiden er ca. 15
timer. Husk pas.
Ophold: Vi skal bo på et lille gæstgiveri i dobbeltværelser med bad og toilet. Forplejning: Morgenmad,
madpakke og aftensmad. Drikkevarer er for egen regning. Pris: Ca. 4000 kr. Prisen dækker transport,
ophold og forplejning i Slovenien samt 6 dages C & R fiskeri i floden Sava Bohinjka.
Tilmelding og info.: Senest 01-05-2005
Henrik Juhl Petersen på tlf. 7555 4271 eller e-mail: bestyrelse1@fffd.dk
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Simple worm.....
Foråret nærmer sig, og med varmen følger et væld af liv langs vores kyster. En af de helt store begivenheder
er når børsteormene starter deres formering ved at ”sværme” i stort antal. Da kan ørrederne være rigtig i
vælten, og måske det nærmeste vi kommer slektive på kysten. Da er det tid for børsteorme fluerne. En sådan
kunne være denne flue, som er ganske simpel, men også rigtig effektiv.
Tekst & Foto: Henrik Agerskov Jensen
I løbet af marts kommer de gerne. Ildrøde i hovedet
kommer de i fuld firspring ind i forretningerne.
De skal have nogle børsteormefluer og det skal
være nu, for de har netop været ude og fiske, og
her oplevede de at en eller et par enkelte mand
fangede mange eller store fisk på børsteormefluer.
Det er børsteorme tid og de første orm rører på
sig i fjordene. Efterhånden kender de fleste til de
vridende orm, der med en tryllekunstners snilde
kan liste de drabeligste kæber ud af ”ærmet” og ned
i den beundrendes finger. I løbet af marts bliver de
mere aktive og i fjordene starter sværmningen.
På den mere åbne kyst kommer det dog gerne lidt
senere, og april er gerne tiden på mine revirer. Der
vel ikke et tidspunkt på året hvor havørreden bliver
så fikseret på et føde emne som når de mange
børsteorm af slægten Nereis “går på vingerne”
og starter deres brudevals. Den art som er absolut
mest udbredt hedder på latin Nereis diversicolor.

Ser man på efternavnet og oversætter det frit til
dansk (diverse farver), forstår man hvorfor det kan
være at mange fluefiskere og bindere er uenige i
hvordan en børsteorm skal se ud rent farvemæssigt.
I og for sig kan de alle have ret, for som navnet
antyder, kan den antage diverse farver, alt efter
biotopen. Det primære ved en børsteormeflue er
dog at den skal være langstrakt, og give det ormede
indtryk. En glimrende imitation ville være at binde
et stykke brun snørebånd til en krog og lade nogle
cm hænge bagud. En sådan flue er imidlertid skidt
at fiske med, da den hele tiden vil hægte sig op,
og derudover er den også lidt kedelig. Man må gå
andre veje for at finde den rette stil, der ikke gør
fiskeriet besværligt, men samtidigt skal den også
være til at kaste.

Den simple orm

Det er efterhånden mange år siden jeg bandt den

Alle morgener er fortryllende, denne er dog lidt ud over det sædvanlige, og med
sølvtorpedoer inde på revet der æder børsteorm, så kan dagen kun blive minderig.
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Simpel Worm. Denne flue er fra sidste år og har allered været i vandet og fanget fisk.
første af denne flue. Faktisk erindrer jeg det som
værende den første flue jeg lavede, som skulle
imitere børsteormen. Dengang fungerede den
fint, og da jeg for nogle år siden pillede det gamle
mønster op af skuffen, og bandt et par nye, viste
det sig at fiskene heller ikke havde glemt den helt.
De huggede lige så fortrøstningsfuldt på den som
for år tilbage.
At jeg så sidste år stiftede bekendtskab med en
amerikansk fluetype under en fisketur på Cape Cod
gjorde blot mit gamle mønster mere interessant
end nogensinde. Fluerne jeg brugte i USA hed
Flat Wings, og de var fantastisk effektive til stort
set alle de arter vi fiskede efter. Opbygningen
ligner til forveksling Simpel Worm, blot er hacklet
bundet ned med ribben på min flue. Du kan være
nok så sikker på at Simpel Worm er at finde for
enden af mit forfang når de første orm vrider sig
langs bunden.
Navnet Simple Worm, er egentlig et udmærket
navn, for den er faktisk ret simpel. Der skal blot
bruges tre materialer for at binde den.
Mønstret på den er som følger:

Bindemetode

Som sagt er fluen ganske simpel at binde.
Start med at fæste bindetråden og indbinde
belastningen langs krogens underside. Ved starten
af krogbøjningen indbindes ribben. Fæsten den på
krogens underside, så er det meget lettere at starte
den når fjeren skal nedbindes med den.
Nu dubbes kroppen. Man kan med fordel tease
lidt op i kroppen med en velcro teaser, da bliver
fluen mere levende.
Udvælg et saddelhackle og indbind det ved
hovedet, så længden er ca 2,5 gange kroglængden.
Inden den bindes fast trækker man et par fingre
ned gennem hacklet, så fibrene kommer til at
stritte ud til siderne.
Hacklet skal bindes ned så det ligger fladt hen af
kroppen på oversiden. Når det er indbundet ved
hovedet, skal det nedbindes langs kroppen med
ribben.
Hold fast i halen og tørn ribben op gennem
hacklet med en stribe tørn, helt lig når man laver
en matuka flue.
I modsætning til matukaen er der dog her fibre på
begge sider.
Ved hovedet fastgøres ribben med bindetråden,
hvorefter der afsluttes og lakeres med rød lak.
Vupti en Simple Worm er parat til en svømme
tur.

Simple worm

Krog: Streamer str. 6. Jeg foretrækker en Oracle
Fly Hook model FH-1009 eller FH-1010
Bindetråd: Rød Belastning: En stribe blyfri wire
langs bugen, hvis du ønsker det
Krop: Dubbing i den farve du ønsker det. Jeg
bruger typisk en Oracle Flash dub i farven: Fire
Copper, Peacock, Antique Fire eller Fire Olive
Rib: UNI Soft Wire i Copper
Ryg/hale: En saddelfjer i ønsket farve. Jeg bruger
gerne Furnace, eller en grizzly farvet brun eller
oliven. Fjeren skal bindes liggende fladt lig en
matuka langs ryggen
Hoved: Klar rød lak
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Aktivistkalender for året 2005
Arrangement
Bjerkreim info Odense.
Klubdag Sjælland Flue fiskeri i Slovenien
V. Bjarne Laursen
Klubdag Jylland Farvning af fluebindingsmaterialer
V. Dennis Jensen
Fluebinder seminar.
Helen Kensby / Daniel Schmidt Brodersen / Kim Bentzen
Kastekursus (begynder) Sjælland / Lasse Karlsson.
Flyfestival Kolding.
Kastekursus (Distance)Sjælland, øvede / Lasse Karlsson.
Introduktion i Tørflue og Nymfefiskeri Kongeåen.
John A Petermann og Bjarne Laursen
Kastekursus Århus / Lars Chr. Bentsen.
Introduktion i kystfiskeri Langeland.
Peter Løvendahl og Gerhardt Lund Andersen
Introduktion i lakse og havørredfiskeri Skjern å.
Fisketur Fyn.
Fisketur Grindsted å.
Fisketur Sjælland.
Laksefiskeri i Bjerkreim.
Fisketur til Slovenien.
Fisketur Kolding å.
Fluebindertræf.
Generalforsamling.

Dato
12 Feb.
27 Feb.
se
www.fffd.dk
11-12-13 Marts.
20. Marts
9-10 Apr.
17. April
20-21-22 Maj.
22. Maj
27-28-29 Maj.
3-4-5 Juni.
8 Juni.
15 Juni.
15 Juni.
27-03 Aug./Sep.
24-01.Sep/Okt.
25 Sep.
18-19-20 Nov.
Nov.

Kyst tur på fyn.
Onsdag den 8/6 2005 er der en kyst tur på fyn, turen starter ved 17.30 tiden. Da jeg ikke er den store
kystfisker har Torben Varnild og en af vores dyktige kaster sagt ja til at hjælpe mig. Da det er vanskeligt
at spå om vejr og vind, vil det foregå på den måde at dem der vil med, ringer til mig mandag den 6/6 eller
tirsdag den 7/6 om aftenen, og spørger om hvor på fyn vi tager hen,og hvor vi mødes og hvem der kan køre
hvis der er nogle der ikke har bil, bliver laver samkørsel i det omfang det kan lade sig gøre. det skulle være
mugligt at fange både havørred og hornfisk.
Tilmelding og Info: Kim Christensen 64762511 eller 21778582

Kystflue-kursus.
Weekenden 27 til 29 maj afholdes kystfluekursus på Langeland med vandrehjemmet i Rudkøbing som
base. Peter Løvendal og Gerhardt Lund Andersen er instruktører. Peter står for den praktiske del af kurset.
Gerhardt underviser i fluebinding (Frede&Frida).Der under endvidre i fluekast, grej sammensætning og
affiskning af en kyst. Der fiskes efter havørred og hornfisk. En FFFE kasteinstruktør vil være tilstede. Alt
dette for kun 450 kr. Indeholdt i prisen er overnatning og forplejning samt transport til fiskepladser.
Tilmelding og Info: Henrik Juhl Petersen tlf. 7555 4271 eller mail Bestyrelse1@fffd.dk Senest. 1/5-2005
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Federation of Flyfishers Denmark
Leder/tilmelding
Tilmelding Kim Bentzen tlf. 7455 3111
Info. Henrik Juhl Petersen tlf.7555 4271 eller mail Bestyrelse1@fffd.dk
Info. Dennis Jensen tlf.7513 7602
Fuldt besat !
Info og Tilmelding Lars Christian Bentzen tlf. 86 19 80 38
Se www.Flyfestival.dk
Info og Tilmelding Lars Christian Bentzen tlf. 86 19 80 38
Tilmelding Henrik Juhl Petersen tlf.7555 4271 eller mail Bestyrelse1@fffd.dk
Info og Tilmelding Lars Christian Bentzen tlf. 86 19 80 38
Tilmelding Henrik Juhl Petersen tlf.7555 4271 eller mail Bestyrelse1@fffd.dk
Tilmelding Kim Bentzen tlf. 7455 3111
Info. Kim Christensen tlf. 6476 2511
Info. Henrik Juhl Petersen tlf.7555 4271 eller mail Bestyrelse1@fffd.dk
Info. Peter Løvendahl
Tilmelding Kim Bentzen tlf. 7455 3111
Tilmelding Henrik Juhl Petersen tlf.7555 4271 eller mail Bestyrelse1@fffd.dk
Info. Kim Bentzen tlf. 7455 3111
Tilmelding Henrik Juhl Petersen tlf.7555 4271 eller mail Bestyrelse1@fffd.dk

Transport til The Danish Flyfestival 2005
Bor du på Sjælland og gerne vil med til Flyfestivallen men syntes det er for dyrt at køre der over
selv, har du her muligheden for billig transport.
Sportdres arrangerer bustransport fra forretningen på Frederikssundsvej til KFUM hallerne i
Kolding, lørdag den 9 April.
Afgang København 7:30 - Ankomst Kolding ca 10:15
Afgang fra Kolding 17:00 - Ankomst København ca. 19:45
Der kan købes øl og vand i bussen, til fornuftige priser
Pris. : 180,00 kr.

Frivillige hjælpere til The Danish Flyfestival.

For at kunne afvikle et så stort arrangement som Flyfestivalen, har vi brug for nogle frivillige hjælpere i
weekenden d. 9 &10 April. Har du til og lyst til at hjælpe så lad os høre fra dig.
Tilmelding. Henrik Juhl Petersen tif 7555 4271 eller mail Bestyrelse1@fffd.dk
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