Auktionslista
Webbauktion fredagen 20
nov kl 1830-21

123 669 41 45

Webbauktion setup!
▪ Flugorna har utropspris 100kr st och säljs i grupp.

▪ Om annat utropspris gäller så meddelar Anders det.
▪ Övriga saker har utropspris angivet på respektive slide.
▪ Man budar i kommentarsfältet, och Swishar till nummer: 123 669

41 45
▪ Det vi inte säljer under kvällen (dvs inte mycket ;)), kommer läggas

ut på LaxSkyddare.se som en webbauktion under 7 dagar.

Nr 1

Min målsättning är att erbjuda dom
bästa fiskeflugorna för lax och
havsöring på marknaden. Både
kvalitetsmässigt och utseendemässigt.
Allt material som används i mina
fiskeflugor är handplockat och färgat
utav mig personligen för att kunna
säkerställa både materialets kvalitet,
utseende och dom rätta färgerna. Mina
fiskeflugor är gjorda för att fiskas med,
därför lägger jag stor vikt på hållbarhet
och utseende. En väldigt vacker fluga
ger ett stort förtroende hos fiskaren och
ska dessutom hålla för tusentals kast
och fiskar. Mvh Daniel från
www.laxflugor.nu

Nr 2

Flugfiske i Norden,
skänker en 10 års
prenumeration!

Gothia Flyfishing, Nr 3
skänker ett fantastiskt
fint bindpaket.
• Del ett blir allt som behövs till att binda ett
gäng Mörrum Thunder samt Mörrum
Thunder Dark på tub.
• Bindbeskrivning av Peter Ludvigsson samt
en av varje orginalfluga som han bundit.
• Färgad softpatch och Silverräv MT som ej
finns ute i affärerna. Riktigt häftigt.
• Del två us tuber dubbing mm från shoppen.
• Plussar på med en Mörrum Thunder
badger nacke. Softpatchen är halv från en
stor softhackel patch.

Nr 4

Andreas “Chairman”
Elfström dvs
ordförande skänker 5
grymma flies med stoora
blanklaxar på sitt samvete

☺

Nr 5

Loop skänker ett 7X 14´ #9 4
delat. Nypris: 15 470kr

Kentasocken Utropspris: 500kr

Nr 6

Det är inte jag som namngivet flugan (min självuppfattning är inte grandios nog för det),
utan det var andra samtida Mörrumsfiskare som kallade den ”Kentasocken”. Jag kallade den
själv för ”94an", efter året den kom till. Flugan är inspirerad av Lazan Wendels ”89an” som
blev populär några år tidigare. 89an var dock gjord för fiske under sensommar/höst och
bestod av mjukare material. Kentasocken är med styvare tupphackel anpassad för ett större
vattentryck under blanklaxsäsongen under maj-juni. Flugan dressas efter rådande
vattenföring - ju högre vatten desto fler varv tupphackel för att flugan ska behålla volym
och ”flex” i ett högre vattentryck. Den fiskas hem med små korta, snabba intagningar sk.
”syntning” för att få tupphacklen att pulsera och flugan att konstant ändra storlek i fiskens
ögon. Det blodröda bakdelen av flugan inbillade jag mig fungera som en provokation för
laxen likt som den själv gör när den vill provocera, dvs. spärra upp gälarna och blotta sina
röda gälbågar. Första året (1994) fångade jag själv 20 blanklaxar på den (maj-juni). Flugan
spreds och blev snabbt populär. Det uppstod också varianter med olika färger på hackel,
kropp och flash. Jag tror att det var den fluga som fångade mest blanklax i Mörrumsån
under resten av det så fångstgivande 90-talet. Både Kentasocken, såväl som 89an, och alla
efterföljande varianter har ju självklart sitt ursprung i den klassiska Mörrumsflugan
Ullsocken, vilken är en synnerligen intressant fluga med ett mystiskt förflutet. Men det är en
annan historia. Kent Håkansson Fiskeförvaltare vid Em River

Nr 7
Magnus Persson
skänker 5 flugor, de
vänstra på TTT, de
högra på ren tub samt
en singel.

Nr 8

Fredrik Wallin på
Madflies skänker 10
flugor!

Kalle Sundblad, lever med
flugfisket efter lax och havsöring
som livstil. Har en lång
bindarbana bakom sig, och
färgar sitt eget material. Kalle
skänker 6 flugor: Dessa 3 samt
2st “Stor Tobbe” samt 1st “Den
Vanlige”

Nr 9

Nr 10

Fiskeshoppen I Mörrum skänker:
3 dagskort till Mörrumsån
3 Flugor för laxen
1 Mörrum Tshirt
1 Nextcast Lina
1 Flugbindnings goodiebag
Utropspris: 3000 kr

8 Salmon Flies

Jesper Nyberg från
Nyköping,flugfiskat i 30 år
och älskar allt som har med
flugfiske efter lax och
havsöring att göra.
Scandistylefisherman

Nr 11

Nr 12
Dennis Kolberts ovanliga “Den
Vanlige. “Här kommer en näve
med flugor som jag fiskar på
dom tidiga laxarna i norra
Sverige! Har man dem med sig
så vet man att man har rätt
fluga iaf!, Den vanlige!!”

Nr 13

Danne Persson ”Mr Ljungan”
Danne skänker 14 flugor:
5 Bananer på TTT
3 9cm banan plasttub och tungsten turbo kon
4 12cm banan plasttub tungsten turbo kon
2 Moonshine på plast med tungsten turbo
kon

Christoffer Nilsson, hemmafisket
är som bosatt i Skåne, lax i
Mörrum. Och favvoritfisket helt
klart blanklaxfiske i Mörrum och
Norge! Så här kommer ett litet
bidrag från mig.8st bananer på
us-tub. 4st 8cm och 4st 6cm. Mvh
/ Christoffer

Nr 14

Nr 15

Lasse “Kingen”
Landin skänker
10 apor!

John Sättermann, 32 årig Nr 16
flugfiskegalning som bor bredvid
Öresund och dess havsöringar
sedan 6 år. Varför jag inte bor
närmare mitt favoritfiske i Norrland
stavas helt enkelt att jag inte gillar
vinter, det är roligare att ha säsong
9-10 månader per år.
Brinner för laxfiske och lägger en
dryg månad per år på det.
Havsöringfisket på hösten är också
något man längtar till!
Flugorna jag här skänker till
Stiftelsen för Östersjölaxens
Laxskyddarprogram är mina
absoluta favoriter. Från tidigt i maj i
norr till höstöringar på Em, enligt
mig behöver man inte många fler. /
John

Nr 17
"3st mönster i gummibens
tema där jag bidrar med 2st
exemplar/mönster.
Dessa flugor har visat sig
riktigt bra till öringen men
också en och annan lax har
velat smakat på nymferna. "
Håller tummarna för en lyckad
kväll imorgon och pengar till
våra kära fiskar!
Mvh/Karl Önning

Nr 18

8 st Bucktail Bottles från Tobbe på Norrlandslaxen!

"Din fina bok kom idag och det känns lite som om det är en ny Hemingway på
G. Bra jobbat, det här blir en storsäljare!"
- Pelle Klippinge, guide, fiskeskribent och författare.

Mattias skänker 2st fina
böcker!

Nr 19

"Fick boken LAXLYCKA av en kompis igår. Har läst hela natten. Mycket bra.
Önskar att
jag hade skrivit den själv. Jag blev grymt laxfiskesugen av att läsa. Tack för
att du skrivit den!"
- Mikael Engström, Laxorakel, skribent och författare.

Nr 20
Guideline 14´9 10/11,
skänkt av Guideline.
❑ Spöet är 6 delat och Guidelines toppspö för det

tyngre laxfisket!
❑ Kontaktperson Guideline: Andreas Möller.
❑ Nypris: 10 900 kr
❑ Utropspris: 7 500 kr.

Jay Bartlett
Nr 21
30 salmon flies
I'm passionate about fly fishing for Atlantic Salmon and
have been fishing for 20 years on my favourite home river
The Deveron and fell in love with Baltic Salmon when I
accidentally discovered Salmon rivers in the North
Sweden during a music tour with one of my bands in my
early 20's. After a lot of research, I wound up on the Kalix
and Torne river systems where I met fishery owners who
wanted to work with me to help bring fly fishers from
around the world to fish in Sweden, which gave birth to
my travel business Fly Fish Adventures / Fly Fish
Scandinavia. We work with Kengis Bruk - Torne River,
Naamisuvanto - Torne River, Kangos FVO - Lainio River,
Camp Onka - Lainio River, Jockfall FVO - Kalix River,
Ansvar Polcirkelns FVO - Kalix River and Ängesån FVO.
Now these rivers are better known and well established
as fly fishing destinations, I personally host select groups
on limited weeks and help fishery owners as a source of
contact and information for international guests.
flyfishscandinavia@gmail.com | flyfishadventures.co.uk

Frank Hjortberg den siste kustfiskaren
som vi brukar kalla honom ;) skänker
10 av sina egna klassiska kustflugor,
med ett antal tusen fångade öringar
bakom sig.

Nr 22

Nr 23
Splitcanespö, skänkt av Tore Skarelid.
Spöet har tidigare ägts av den legendariske Jalle Malmros, som var en av
de tidiga medlemmarna av Dunkrokens gille. Jalles favvoritfiske var efter
steelhead i det vilda Alaska.
❑ Legendariske Walton Powell tillverkare. Tillverkat år -80tal. Tore

Skarelid info.
❑ Spötyp Companion rod #4-6 .
❑ Inkl 2 toppar och 2 buttar, vilket ger två möjliga längder ca 7´3 samt

8´4.
❑ Orginalsocka samt spötub
❑ Utropspris

10 000 kr.

i original. Mycket bra skick.

Ej orginalbild, säljaren
har mer information.

18 SalmonFlies!

Nr 24

Peter Ludvigsson, 48 år, bor på västkusten
med min familj i ett litet samhälle som heter
Haverdal strax norr om Halmstad. Fiskat
sedan jag lärde mig gå och har provat på det
mesta. Men idag är jag bara ute efter lax och
havsöring i rinnande vatten och detta med
flugspö. Flugbindning ligger mig varmt om
hjärtat och ser det som en hobby i hobbyn.
Tycker det är kul att testa olika kombinationer
med färger, och eftersom jag är färgblind kan
det bli intressanta mönster. De flugor jag
bundit tycker jag representerar våra svenska
åar och älvar bra, och jag önskar skitfiske till
den som budar hem auktionen! / Peter

Sammanfattning
▪ Nu hoppas vi på bra drag på Fredag!

▪ Och att det mesta går iväg direkt under kvällen!

Väl mött kl 1830 på Facebook anmäl er till eventet
så vi får uppfattning om antal ☺! / Anders

