
  

Välkommen till Möller Bil i Uppsala´s Sportfiskedag 2011 

2011-12-10 Kl 11-16 

För fjärde året i rad inbjuder vi till en dag 

innehållande allt från Fluga till Antispinn. Till i år har 

vi jobbat stenhårt att få hit flera flugbindare, flera av 

våra ledande leverantörer, flera fiskedestinationer 

och några riktigt duktiga hantverkare.  Missa inte 

chansen att möta flera av våra största profiler inom 

branschen. I år får vi besök av Leif Milling som 

kommer för att berätta om hans nya bok –Läng leve 

flugfisket. 

 

Micke Frödin var här även förra året, han samlade en stor 

ska vid sitt anförande. Micke kommer även i år och berättar 

om något av alla hans flugfiskeäventyr.  

 

Vid 14:00 kommer den stora drabbningen, 20 meter Tiguan att 

äga rum. Alla barn som är på plats är välkomna att vara med. 

För er som ej sett detta tidigare, Missa det inte! 

Program 

11:00  Vi öppnar  
12:00  Staffan Dahlbom Kastdemonstration 
13:00 Frödin föredrag  
14:00 20 meter Tiguan –race för de mindre 
14:30 Leif Milling _Länge leve flugfisket 
15:30 Julklappsutdelning 

 

Förra året besökte hela 500 personer oss under de 

fyra timmar som vår lilla ”minimässa” pågick. Ni 

kommer under dagen att få möjlighet till att 

klämma, känna och givetvis provköra flera av  

Volkswagens bilar.  Missa inte att ta en extra titt på 

VW Tiguan, flera fiskare har redan sett dess 

fördelar.  



 

 

Flugbindare  

Flera av de bästa flugbindarna i Sverige på plats för att visa och berätta om sina alster. 

 

 

 

 

Niklaus Bauer           Chris Carter                Martin Ångnell 

Gäddflugor/tuber             Öringflugor                  Hökensåsflugor 

 

Johan Pettersson 

Martin Johansson 

Ulf Hagström 

Erik Orre 

Desiree Orre  

Johan Sterner Bild: Ulf Hagström in action 

Jeanette Linnarud 

 

 

 

 

Steve Cooper från Engelska Cookshill Fly Tying Materials kommer 

och binder visar oss hur man ska binda klassiska vingade våtflugor. 

Steve kommer också att ha med sig ett urval av sina skinn och sälull. 

Kolla hans hemsida http://www.cookshill-flytying.co.uk/ 

mailto:niklas.dahlin@mollerbil.se
http://www.google.se/imgres?q=ulf+hagstr%C3%B6m&hl=sv&sa=X&biw=1920&bih=912&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=-gVHuVHAYBWNaM:&imgrefurl=http://www.flugfiskeradion.se/2011/09/realistiska-flugor-med-ulf-hagstrom/&docid=vNO1fluVZBo3IM&imgurl=http://www.flugfiskeradion.se/wp-content/uploads/2011/09/ulf_hagstrom_flugbindare.jpg&w=530&h=505&ei=6b_DTqHAPMbj4QSZ_ITeDA&zoom=1
http://www.google.se/imgres?q=ulf+hagstr%C3%B6m&hl=sv&sa=X&biw=1920&bih=912&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=87rM-LwfSYfL2M:&imgrefurl=http://www.flugfiskeradion.se/2011/09/realistiska-flugor-med-ulf-hagstrom/&docid=vNO1fluVZBo3IM&imgurl=http://www.flugfiskeradion.se/wp-content/uploads/2011/09/SRM_emerger_ulf_hagstrom.jpg&w=530&h=397&ei=6b_DTqHAPMbj4QSZ_ITeDA&zoom=1
http://www.angnell.se/
http://www.ospreysportfiske.se/


  

Leverantörer på plats 

 

Vi samarbetar som vanligt med MÅ fiske & fritid som kommer att finnas på 

plats med flera kanonerbjudanden från närvarande leverantörer, passa på 

att se till att dina julklappar får rätt innehåll.  

 

Flera av marknadens ledande leverantörer på plats med nya och redan beprövade produkter 

för demonstration. Passa på att träffa profiler som Håkan Norling, Stefan ”Trumman” 

Trumstedt, William Moberg Faulds och Niklaus Bauer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

  

 

 

 

 

 

http://www.mafiske.se
http://www.kistamassan.com/
http://www.imagoflyfishing.com/
http://www.flydressing.se/
http://www.cwcab.com/
http://www.guideline.no/se/
http://www.visionflyfishing.com/
http://www.fiskeprofiler.se/
http://www.catchrelax.se/


 

Destinaton fiske 

Passa på att planera in kommande fiskeupplevelser. Ett flertal destinationer på plats för att berätta 

varför du inte ska missa ett besök vid just deras vatten. 

Flyfishing in Sweden - Fiske i Dalarna, Lungsjöån & Borrsjöån. 

Älvdalen fiskecenter - Fiske i Älvdalen med omnejd.  

Hökensås Sportfiske - Fullserviceanläggning i Tidaholm. 

Mälardalens sportfiske  

- Möjlighet till en källvatten å, med regnbåge i närhet till Uppsala. 

Norrbyströmmen - Sightfishing när det är som bäst. 

Resepoolen  -Fiskeresor till när och fjärran 

 

Hantverkare  

 Ulf Löfdahl –Splitcane  

Ett spö av Bambu är ett fiskeinstrument - inte enbart ett redskap 
att fånga fisk på. Med bambun skapas ett spö med själ - något 
man kan hålla i handen och gå utmed ån utan att fiska - och ändå 
vara tillfreds med turen. 

Lars Andersson –Flugaskar i faner 

Lars har jobbat med trä i hela sitt liv. I hans verkstad växer de mest 

fantastiska flugaskar i olika fanermaterial fram. Missa inte chansen att 

få se dessa askar på nära håll, kanske en i Julklapp till fiskekompisen? 

 

 

Övrigt

 

http://www.bamboorods.se/index_sw.htm
mailto:niklas.dahlin@mollerbil.se
http://www.flyfisher.nu/
http://www.alvdalenfiske.com/
http://www.hokensas.se/
http://www.mälardalenssportfiske.se/
http://www.norrbystrommen.se/
http://www.resepoolen.se/
http://www.alltomflugfiske.se


Allt om Flugfiske på plats för att visa 

senaste numret och prata om deras 

tidning. 

Sportfiskarna på plats för att berätta om 

deras verksamhet. Passa på att bli 

medlem! 

 

Christer Borg från Älvräddarna på plats och 

berättar om deras kamp för våra älvar. 

 

 

 

Lord of the Fly, Sveriges snabbaste flugfisketävling. Robert 

Frölund tävlingsarrangör är på plats.  

 

 

 

 

Flugfiske i Norden, Sveriges anrikaste tidning 

fylld med enbart flugfiske och med en doft av 

det klassiska traditionella. 

 

 

 

Väl mött på Möller Bil den 10:e december 11:00 

http://www.sportfiskarna.se/
http://www.alvraddarna.se/index.php

