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Vores medlemsblad Fluefisker har været længe undervejs og derfor udsender Bestyrelsen
dette Nyhedsbrev for at orientere om årsagen. Vores redaktør og medlem af bestyrelsen,
Nils Hall Torgersen, har valgt at trække sig fra posten, hvilket betød at FFFD pludselig
stod uden redaktør til Fluefisker. En anden overtog posten og vi påregnede at kunne
udsende et nummer i løbet af sommeren. Men denne plan led skibsbrud, da den nye
redaktør kastede håndklædet i ringen på grund af arbejde.
Et problem, som mange frivillige organisationer kan nikke genkendende til.
Bestyrelsen har ledt efter en ny, kompetent redaktør og det er med glæde, at vi nu kan
præsentere Henrik Agerskov Jensen som ny redaktør. Henrik kender de fleste sikkert.
Han har gennem mange år været aktiv skribent på flere blade i fiskepressen og arbejder i
fiskegrejsbranchen.
Bestyrelsen beklager, at vi ikke tidligere har kunne indfri vores egne og medlemmernes
forventning om udgivelsen af bladet. Nu ser vi frem til et konstruktivt samarbejde med
den nye redaktør og til normale tilstande. Et blad som Fluefisker er et væsentligt element i
en organisation som vores, idet vi har medlemmer over hele Danmark.

Vores webmaster, Bo Christensen, har bedt bestyrelsen om at blive afløst på posten. Bo
har været ophavsmand til vores nye hjemmeside. Og her har vi også været heldige, idet
hans afløser allerede lurede i kulissen, så at sige. Vagn Hansen har sagt ja til posten.
Vagn har allerede erfaring i FFFD, idet han har hjulpet den tidligere redaktør på
Fluefisker med layout og artikler. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Bo
Christensen for hans indsats og samtidig byde velkommen til Vagn.
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FFFD´s generalforsamling 2004 afholdes søndag den 14. november kl. 14.00 på
Kerteminde Vandrehjem, Skovvej 46, 5300 Kerteminde.
Generalforsamling er lagt i forlængelse af vores populære årlige Fluebindertræf. Grunden
til dette er, at vi ikke har andre arrangementer, som kunne knyttes til generalforsamlingen.
Fluebindertræffets afslutning er sat til kl. 12.00. Se mere om træffet på sidste side.
OBS
Forslag til Generalforsamlingen kan sendes på e-mail: naestformand@fffd.dk
Eller sendes med posten til: Jerk Sönnichsen, Kanslergade 2, 2100 København Ø
Forslag skal være fremsendt senest fredag den 15. oktober 2004

For at det hele ikke skal gå op i messe, blad og generalforsamling, fandt vi det passende at
bringe noget af det, som det handler om for os alle sammen, nemlig fluefiskeri.
Efteråret står ikke bare for døren, det har i høj grad en fod inden for. Det betyder, at
havtemperaturen falder næsten dag for dag, og fiskeriet bliver bare bedre og bedre, som
efteråret skrider frem. Store havørred springer om ørerne, men ofte er de mere end
almindeligt svære at få i tale. Erfaringen er, at det er yderlighederne, der ofte gør udslaget.
Fisker man i et område, hvor man ind i mellem ser fisk i overfladen, så kan man roligt
vælge en ganske lille, uanseelig flue. Bare en simpel, lille palmerflue, fx en Red Tag, er
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ikke et dårligt valg. Det andet yderpunkt er at fiske en stor flue, langt større end det mange
fluefiskere normalt benytter efter havørred. Og til det er en tobis-imitation et godt valg.
Dem findes der mange af, og ganske som der vel ikke findes den tørfluefisker, der ikke
har sin egen variant til majfluerne, så er der næsten heller ikke den kystfluefisker, der ikke
har sin egen tobisflue.
Bindeteknikken i Midge Flash Tobis er den samme som den, efterhånden også i Danmark,
legendariske Surf Candy, opfundet af amerikaneren Bob Popovics. Fluen her er
udelukkende bundet af Midge Flash, som er næsten det samme produkt som Crystal Flash
– det er bare meget finere, og dermed bliver reflekserne i vandet også langt mere
afdæmpede. Den lange vinge er særdeles levende under hurtig indtagning og hægter kun
sjældent omkring krogen.
Fremgangsmåden:
Krogen i stikket og tråden fæstnes. Tobisens ”mave”, som bindes ind på undersiden af
krogen, laves ved at tage et bundt flash i farven Pearl, halvt så tykt, som man ønsker det
på den færdige flue. Det bindes ind midt på bundtet, lidt bag krogøjet. Den ene halvdel
skal pege bagud på den ene side af krogbøjningen, og den anden som peger fremad, bøjes
bagud på den anden side af krogbøjningen. Et lille bundt af samme farve bindes ind på
oversiden af krogen. Herefter følger et lille bundt oliven Midge Flash og ovenpå dette et
lille bundt Peacock Black Midge Flash.
Herefter sættes øjnene fast og to lag to-komponent epoxy påføres hovedet. Når epoxyen er
tør klippes vingen i facon (klip bagfra med en lang-bladet saks) og fluen er færdig.
Materialer:
Krog:
Mustad C 68S SS, str. 8-2.
Vinge/krop: Midgeflash i farverne Pearl, Olive og Peacock Black.
Hoved/øjne: 3D-øjne og to-komponent epoxy (Z-poxy er bedst og lettest at arbejde med).
Bindes i størrelser fra 3 cm og op til 10-12 cm.

Finder som vanligt sted i Kolding, i weekenden den 9. – 10. april 2005.
Vi forsøger hele tiden at gøre messen sjovere og mere spændende at besøge, så vi
modtager allerede nu gerne forslag til forbedringer. Hvis du synes, der var for få, der
bandt kystfluer sidste gang, eller at der var en fluebinder du savnede, som ikke var
inviteret, eller at du synes Lefty Kreh skulle have været inviteret, som kaster eller….., så
send dit forslag til naestformand@fffd.dk.
Har du forslag til nye aktiviteter på messen, så hører vi også gerne om dem.
Messen kan ikke løbe af stablen uden alle de hjælpere, som gennem årene har stillet
velvilligt op, og hvis man har lyst til at hjælpe til i 2005, så vil vi meget gerne vide det så
hurtigt som muligt af hensyn til planlægningen. Har du lyst til at hjælpe, så send en email
til bestyrelse2@fffd.dk
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FFFD´s årlige fætter og kusine fest, fluebindertræffet, afholdes i weekenden d. 12.-14.
november på Kerteminde Vandrehjem. Som de forgangne år, vil der sikkert dukke
Danmarksmestre, halvprofessionelle, kendte og ukendte personligheder op. Men det skal
ikke hindre dig i at deltage, tværtimod. I en sådan forsamling vil vi glade uøvede bindere
få en masse tips og erfaringer med hjem, hvad enten man er til kyst-, lakse- eller tørfluer.
Du skal blot medbringe dit fluebindergrej, dit gode humør - og binde det du har lyst til.
Der vil sædvane tro, ikke være noget fast program udover måltiderne, så gør
fluebindergrejet klart til vi ses i Kerteminde.
Ankomst til Kerteminde fredag d. 12. nov. kl. 18.00, hvorefter vi starter
fluebindingen.
Sted:
Dato:
Pris:

Kerteminde Vandrehjem, Skovvej 46, 5300 Kerteminde.
Fra fredag den 12. november til søndag den 14. november.
Kr. 600,- pr. person. begrænset deltagerantal (36) - først til mølle princip.

Der overnattes i 4-sengs værelser med mulighed for dobbeltværelse mod tillæg.
Der skal medbringes sengelinned, soveposer er ikke tilladt!

Bindende tilmelding ved betaling kr. 600,- til Nykredit Reg. 5479 kontonr. 4271154.
Seneste tilmelding er den 22. oktober 2004.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Peter Hansen Tlf.: 6590 8914 eller e-mail: peter.hansen@post.tele.dk
Bemærk: Indeholdt i prisen er forplejning hele lørdagen og morgenmad søndag, samt
fri kaffe alle dage.

Redaktører:

Lars Christian Bentsen og Jerk Sönnichsen.

Artikler:

Peter Hansen, Lars Christian Bentsen og Jerk Sönnichsen

Oplag:

650 stk.
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