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    Det komplette tilbuD for sportsfiskere på alle nivåer!    

Elbe Normark AS | Grini Næringspark 3 | Postboks 113 | 1332 Østerås | Norway 
Tlf: (+47) 67 16 74 00 | Fax: (+47) 67 16 74 01 | E-mail: post@elbe.no | Internett: www.elbe.no

Fiske For alle
Velkommen til Elbe Normarks familie av kjente merkevarer. 
Under vår paraply finnes det beste og mest komplette 
tilbud til sportsfiskere i Norge. Enten du er proff eller  
feriefisker finnes utstyr for alle, og fiske for alle!

Et bredt spekter av fiskeutstyr i høy kvalitet  
for både sommer og vinter.

Verdens ledende produsent av fiskesneller. 
Nytenkning og kontinuerlig søken etter det 

optimale får frem de beste snellene  
verden har sett.

Elias den lille redningsskøyta kjent fra 
Barne-TV. Produkter for store gleder i små 

barnehender. 

En av verdens ledende produsenter av  
redskapsskrin og oppbevaringsbokser. 

Produsert i USA.

De originale                      og tradisjonsrike  
oterproduktene, med bl.a. Valdresfjøla, 

Valdresvinna og Vinstervinna.

Norsk tradisjon innen fiskestenger. Vangen 
lager utstyr der kvalitet settes foran alt annet. 

Førsteklasses slukprodusent med klassikeren 
Møre-silda som flaggskip. 

De beste og mest solgte wobblere i verden, 
med en finish og konstruksjon som savner 

sidestykke. Alle er testet og justert for hånd.

Spinnere og sluk i verdensklasse med unik  
finish, design og bevegelse.

Soft Plastics med fantastisk 
suksess verden over. Utrolig  

kvalitet til utrolige priser.

 Produkter nøye testet og utvalgt for  
norske forhold. Verdens ledende fabrikker  
av fiskeutstyr benyttes under utviklingen av 

våre produkter.

Velrenomert og tradisjonsrik 
produsent av kvalitetskniver. 

“Det skarpeste valget siden 1928”

Verdenskjent for sin flytebekledning.  
Høy kvalitet og praktiske løsninger.

Pris 10,-

     Et fransk                             mesterverk. 
En av verdens beste krokprodusenter. 

Spesialitet: kroker for sportsfiske! 

Rapalagruppens varemerke for tropisk  
storviltfiske. Verdensledende på kvalitet og  

nyskapende produkter. – Go big or go home!

Legendarisk Amerikansk slukprodusent. 
Kjent for sine effektive sluker,

spesielt til ørret-, sjøørret- og laksefiske.

Eksklusivt kvalitetsmerke, og spesielt  
kjent for sine fluefiskeprodukter. 

Et av verdens klart ledende merker innen  
fluesnører og fluefiske. Gled deg.
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Kjære leser!
Velkommen til en ny utgave av et av årets store 
høydepunkter, Den Store Fiskekatalogen. ”Fiske 
for alle” er vårt motto og vi tror at absolutt alle 
vil fi nne noe som passer for dem i årets katalog. 
Vi er like opptatt av at både hobbyfi skeren, ferie-
fi skeren, sportsfi skeren, spesialisten, fl uefi skeren, 
fjellfi skeren, laksefi skeren, havfi skeren… 
..ja absolutt alle skal fi nne utstyr som passer, både 
pris- og kvalitetsmessig. De gode opplevelsene 
er viktige for oss, og det er ikke utstyret 
det skal stå på – enten det er 
rimelig eller kostbart, kraftig 
eller lett, langt eller kort.

Nyheter:
En av de store nyhetene            i år er våre nye 
Shimano fi skesett. Bedre kvalitet til den prisen 
skal man lete lenge etter. For den noe mer kresne 
har Shimano kommet med Fireblood snelle og 
stang. Rålekkert konsept og fantastisk å fi ske med. 
I tillegg ny Stella og Technium, samt nye og 
oppgraderte P3 sneller gjør dette til et spennende 
år for alle Shimano entusiaster!
 Sluksortimentet fra Luhr Jensen utvides med 
storfi skerne J-Plug og Cast Champ. I tillegg 
kommer mange nye farger og utvidelser i 
Rapala-sortimentet. Her skal ingen fi sk føle seg 
trygg…. Og hva er forskjellen med ”out fi shing 
with your buddies” – og  ”outfi shing your 
buddies”? Jo, en Rapala!

Williamson har muligens den mest spennende 
nye sluken i år, nemlig Gyro. Synes du navnet var 
spenstig bør du ta en nærmere titt på side 123. 
Rapala vadebekledning er blitt en stor suksess 
i våre naboland, og vi gleder oss nå til å 
introdusere dette også i Norge. 
 Fra Vangen kommer nye 2-pakninger med 
kvalitetsfl uer i de aller mest populære fl ue-
mønstre innen alle typer fi ske. Her er det bare 

å velge og vrake.
 G. Loomis er en nyhet for 
seg selv, og vi er stolte av å være 

distributør for dette eksklusive 
kvalitetsmerket. Det er så rått at det får 

en helt egen katalog…

Forvaltning
Vi fortsetter vårt tette samarbeid med foreninger 
og interesseorganisasjoner som fremmer 
forvaltning og utvikling av fi sk og sportsfi ske. 
Vi ønsker jo at også våre barn og barnebarn skal 
kunne oppleve alle 
gleder med en fl ott 
fi sketur. En stor takk 
til alle frivillige i det 
ganske land som 
ivaretar fellesskapets 
interesser. Ut på tur 
og skitt fi ske i 2008.

                     Hasse Coucheron-Aamot
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Denne katalogen er  e t ter  hvert  b l i t t  meget  s tor ,  og  enda har  v i  mer  på h jertet . 
Besøker  du oss  på www.elbe .no f inner  du bi lder  og detal jer  om al le  produktene, 

t ips  og råd spesie l t  t i l  deg,  du kan del ta  i  konkurranser ,  v inne f lot te  premier 
og ikke minst  holde deg oppdatert  om t ing  som har  interesse  for  sportsf iskere . 

Her  kommer s tadig  nye art ik ler  om f iske ,  forskningsprosjektet  på havabbor samt 
andre aktuel le  temaer .  K l ikk  deg inn så  snart  du kan!

Arkivfoto:  32/33 ,  42 ,  44 ,  45 ,  5 1 ,  55 ,  9 1 ,  1 16 ,  202,  2 13 ,  227 ,  234
Ari ld  Wilhelmsen:  57 
Bjørn Hje l le :  13 1 
Cato Bekkevold:  59 ,  6 1 ,  99,  100,  1 14 ,  148 
Cato Røenbakken:  2 ,  98 
Er ik  Bakke:  4/5 ,  68,  83 ,  85 ,  92 ,  129 ,  13 1 ,  1 35 ,  150/15 1 ,  160,  172 , 
188/189,  190/191 ,  194/195 ,  224/225 
Håkon Rekstad:  104 
Jonathan Colman:  2 ,  62 ,  75 ,  80/81 ,  1 32
Jon E iv ind Schef te :  79 ,  1 15 ,  17 1 ,  192 ,  232
Marianne Iversen:  48,  50,  66/67,  1 12 ,  129 ,  2 12 ,  2 19 ,  65 
Nordlys  jakt  & f iske  AS:  77
Ole  Magnus Halvorsen:  2 12
Randulf  Val le :  64 ,  16 1 

Runar Kokko:  228/229
Rune Kornel iussen:  74 ,  124 ,  128 ,  152 ,  2 17 , 
S te in  Ivar  Iversen:  2 ,  4 ,  16 ,  35 ,  36 ,  40/41 ,  43 ,  53 ,  56 ,  58 , 
60/61 ,  72/73 ,  78 ,  82 ,  107 ,  108, 109,  1 13 ,  12 1 ,  1 3 1 ,  155 ,  170,  172 , 
174 ,  178 ,  18 1 ,  182 ,  185 ,  187 ,  2 15 ,  230,  232/233 ,  234/235
Sten Jacobsen:  72 ,  84 ,  89,  157 ,  16 1 ,  2 16
Ståle  Breiv ik :  46 ,  87
Thomas Jest ing :  76,  13 1
Tommy Egra:  13 1
Torbjørn Schei :  80,  159 ,  193 ,  206/207,  226
Yngve Sverkhol t :  2 13 
Fors idefoto:  Thomas Jest ing ,  Rune Kornel iussen,  Cato 
Røenbakken,  Ste in  Ivar  Iversen,  Torbjørn Schei

Miljøfoto Den store Fiskekatalogen 2008:t FFi ki kk kkk t lt ggg 8888
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Hvorfor kjøpe et produkt fra  
elbe Normark?
Nøkkelordet er trygghet! Vår holdning er at det skal være 
trygt og problemfritt å bruke vårt fiskeutstyr. Da er første 
bud at utstyret skal holde en viss minimumsstandard for 
i det hele tatt å kunne selges av oss. 
Deretter er det viktig å ha et apparat som raskt og effektivt 
tar seg av reklamasjons behandling eller reparasjoner om 
uhellet skulle være ute. Sesongen er for kort til at man kan 
tillate seg lang behandlingstid  
hvis noe går galt. Dette har stadig flere blitt oppmerksomme 
på, og vi er stolte av vårt rykte på dette området.
 
Behandlingstid
Vår regel er at utstyr vi mottar for reparasjon skal være 
ferdigbehandlet og avsendt fra oss innen 24 timer så sant 
det dreier seg om produkter av nyere dato og vi har tilgang 
på deler. I tillegg kommer postgangen.

Mye for pengene! 
Vi har et rykte for å ha utstyr som gir mye verdi for pengene. 
Hos oss vil du finne utstyr i alle priskategorier, men felles for 
alt utstyret, skal være at du får maksimal verdi for pengene.
 
Fiske er mer enn bare fangst 
Hvis opplevelsen av fiskeglede kan føles også når det ikke 
napper, vil mange flere fisketurer bli vellykket. Kvalitet og 
funksjon i utstyret bidrar til å gi deg denne opplevelsen. 
Utstyr fra Elbe Normark skal gi deg problemfri fiske glede 
også mellom nappene!

Bli en bedre sportsfisker  112
Fiskeregler i Norge  87
Garanti  3
Huggtabell  90
Knuteguide  234
Rapalaguide  137
Slukguide  126
Snelleskolen  6
Stangskolen  43
Team Elbe Normark  66
Utvikling og forvaltning  232
Vedlikehold av stang og snelle  65
 
 

Bekledning  190
Båtstenger  56
Dupper  156
Elias  80
Fiskebriller  210
Fiskesett  80
Fiskevesker  199
Fluesneller  34
Fluesnører  182
Fluestenger  37
Fluetilbehør 1 74
Garn  201
Haspelsneller  11
Haspelstenger  44
Havfiskestenger  56
Hekler / Harper  92
Hempe & Virvel  170
Håv, klepp, teine  201
Isfiske  227
Kniver  221
Kroker, VMC  162
Lukkede sneller  29
Multiplikatorsneller  28
Myggmiddel  212
Oterfiske  160
Pilk  132
Redskapsskrin  202
Røkovn  213
Sene  105
Sluk  116
Soft Plastics  148
Spinnere  152
Teleskopstenger  63
Trolling  100
Trigger X  104
Vekter  217/226
Verktøy / spesialtilbehør  215
Wobblere  136

Innhold:
Artikler

Produkter
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kjære leser!
Velkommen til en ny utgave av et av årets store 
høydepunkter, Den Store Fiskekatalogen. ”Fiske 
for alle” er vårt motto og vi tror at absolutt alle 
vil finne noe som passer for dem i årets katalog. 
Vi er like opptatt av at både hobbyfiskeren, ferie-
fiskeren, sportsfiskeren, spesialisten, fluefiskeren, 
fjellfiskeren, laksefiskeren, havfiskeren… 
..ja absolutt alle skal finne utstyr som passer, både 
pris- og kvalitetsmessig. De gode opplevelsene 
er viktige for oss, og det er ikke utstyret 
det skal stå på – enten det er 
rimelig eller kostbart, kraftig 
eller lett, langt eller kort.

Nyheter:
En av de store nyhetene            i år er våre nye 
Shimano fiskesett. Bedrekvalitet til den prisen skal 
man lete lenge etter. For den noe mer kresne har 
Shimano kommet med Fireblood snelle og stang. 
Rålekkert konsept og fantastisk å fiske med.  
I tillegg ny Stella og Technium, samt nye og  
oppgraderte P3 sneller gjør dette til et spennende 
år for alle Shimano entusiaster!
 Sluksortimentet fra Luhr Jensen utvides med 
storfiskerne J-Plug og Cast Champ. I tillegg  
kommer mange nye farger og utvidelser i  
Rapala-sortimentet. Her skal ingen fisk føle seg 
trygg…. Og hva er forskjellen med ”out fishing 
with your buddies” – og  ”outfishing your  
buddies”? Jo, en Rapala!

Williamson har muligens den mest spennende 
nye sluken i år, nemlig Gyro. Synes du navnet var 
spenstig bør du ta en nærmere titt på side 123. 
Rapala vadebekledning er blitt en stor suksess  
i våre naboland, og vi gleder oss nå til å  
introdusere dette også i Norge. 
 Fra Vangen kommer nye 2-pakninger med 
kvalitetsfluer i de aller mest populære flue-
mønstre innen alle typer fiske. Her er det bare  

å velge og vrake.
 G. Loomis er en nyhet for  
seg selv, og vi er stolte av å være  

distributør for dette eksklusive  
kvalitetsmerket. Det er så rått at det får  

en helt egen katalog…

Forvaltning
Vi fortsetter vårt tette samarbeid med foreninger 
og interesseorganisasjoner som fremmer  
forvaltning og utvikling av fisk og sportsfiske.  
Vi ønsker jo at også våre barn og barnebarn skal 
kunne oppleve alle  
gleder med en flott  
fisketur. En stor takk 
til alle frivillige i det 
ganske land som  
ivaretar fellesskapets 
interesser. Ut på tur  
og skitt fiske i 2008.

                     Hasse Coucheron-Aamot
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Hvert  år  s ier  v i  a t  det te  er  det  beste  og mest  spennende sort imentet  v i  noen  
gang har  presentert  -  så  også i  år !  Med godt  over  500 nyheter  og i  t i l legg  

mange oppgraderinger  også for  denne sesongen håper  v i  du opplever  årets  
sort iment  som oss  -  det  beste  noensinne.  

Her  er  e t  knippe av  nyhetene,  men g led deg -  det  er  så  mye mye mer! 

En smakebit på årets nyheter

44 55
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Eksklusivt, egenartet og unikt. 
Fireblood er konstruert og 
produsert ned til det perfekte 

av Shimano. Tilbake får 
sportsfiskeren produkter 
med innebygget 
lidenskap, et aggressivt 

design-uttrykk og 
maksimale ytelser. 
Les mer s. 10-11

Williamson Gyro Jig er en unik sluknyhet, utviklet 
for både kasting fra land og lett pilkefiske.  
Les mer s. 123

GYRO JIG Ny high-tech fluesnelle fra Shimano i Biocraft-
serien, med nydelig 2-farget eloksering i grått og 
gull. Ekstra spole er inkludert i prisen!   
Les mer s. 35

BIOCRAFT XTR LA 

Rapala sitt konsept for bekledning når nye  
høyder med ny kolleksjon for vadebekledning.  
Les mer s. 193

RAPALA PROWEAR 
Nytt fantastisk tilskudd i X-Rap-serien! Kaster 
meget langt og passer for fiske etter all typer 
rovfisk i ferskvann og sjø.  Les mer s. 137

RAPALA X-RAP SUBWALK Vi har nå overtatt distribusjonen av dette fantastiske 
merket, spesielt kjent for sine fluefiskeprodukter. 
Se egen G.Loomis katalog for presentasjon av årets 
sortiment. 

G. LOOMIS 

SHIMANO FIREBLOOD 

Stor fotokonkurranse, se side 131

Nytt fluekonsept fra Vangen med totalt 90 best-
selgere av de mest populære fluemønstrene.
Les mer s. 178

VANGEN 2-PAK FLUER 

FLY AND SPINNING

2 0 0 8
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R eliance

S SS ilent trongmooth

w w w . s h i m a n o . c o m

Varispeed 
Høy kvalitet på snøreopplegg er den viktigste egenskapen for presise og lange 
kast. Shimano’s revolusjonerende ’Varispeed’ System består av to spesielt 
utviklede tannhjul. Det ene tannhjulet er ovalt og det andre er av alle ting 
firkantet!
Kun et spesielt dataprogram utviklet av Shimano har klart å få disse underlige 
tannhjulene til å arbeide perfekt sammen. Resultatet er et perfekt snøreopplegg 
og forbedrede kasteegenskaper. 

roller Bearing
Shimano er det eneste firmaet som produserer sine egne rullelager. Dette lille 
stykket ingeniørkunst har sørget for en unik og kontant anti-revers i mange år. 
Et Shimano rullelager leverer samme ytelser som 3-4 vanlige kulelager.

p3 rotor design
P3 sneller har en spesiell rotorform for å maksimere styrken og balansen. 
Rotoren arbeider på Shimano’s anerkjente rullelager som tilsvarer ytelsen av 
3-4 vanlige kulelager. Dette ’enveis’ rullelageret sørger for en unik anti-revers 
og stopper rotoren direkte uten dødgang. Dette gjør at kroking av fisken blir 
rask og direkte.

s-Cam
En spesialdesignet bøylefeste (S-Cam) holder oppe P3 bøylen. Dette forhindrer 
backlash når du starter å sveive samt at det gir raskere og mer direkte respons 
etter kast.

S System + Reliance
SR Consept kombinerer Reliance konseptet  og alle egenskapene 

til S-System: Smooth, Silent og Strong. Reliance Consept, eller 
R-Consept, betyr at gamle drømmer om snelledesign nå har blitt 

en realitet. Resultatet av SR-Consept designet  har ført til en rekke 
spennende nye karakteristikker.

En ny spole 
designet med 
en v-formet 
spolekant som sikrer at senen går 
av snellen i mindre bukter, noe som 
gir lengre og mer presise kast. AR-C 
spolen minimerer også muligheten 
for backlash.

Originalt 
korrosjons-
bestandig A-RB kulelager med ekstra 
beskyttelse mot sand, salt eller støv 
i snellen.

Ved å forbedre 
friksjonskraften i snellen har Shimano 
klart å gjøre sitt seneopplegg 
tilnærmet perfekt. Tette parallelle 
kveiler i kombinasjon med “2 speed 
oscillation” sikrer jevne, presise og 
lange kast.

HD (høy slitestyrke) 
hoveddrevet er en 
ytterligere forbedring 
av det kjente 3D drevet til Shimano. 
Ved å påføre en ny spesialcoating 
er resultatet et mye sterkere og 
smidigere hoveddrev. Følelsen av en 
“ny” snelle vil vare mye lenger.

magnesium Coating (mgs)
Magnesiumlegeringen som er 
benyttet på SR snellene gir utmerket 
bestandighet mot korrosjon. 
Overflaten er også beskyttet 
med en Shimano-finish som er 
korrosjonsbestandig, noe som er 
veldig viktig i områder hvor korrosjon 
oppstår som f.eks. fiske i saltvann.

sr one-pieCe Bail
Denne bøylearmen består av kun 
ett stykke metall og har dermed 
ingenting som hindrer snøret når 
bøylen slås over. Bøylen er laget av 
rustfritt stål som gir lav friksjon og 
sørger får å lede snøret rask inn i 
snøreføreren.

sr 3d gear
Dette overdimensjonerte hoveddrevet 
ble designet med 3D analyse. Det 
nye designet tillater overflatene på 
hver tann å treffe perfekt på tennene 
på pinion tannhjulet. Resultatet 
blir økt overflatekontakt på disse 
komponentene noe som øker 
levetiden, styrken, vridningsmomentet 
og effekten. 

sr guard Fin
SR beskyttelseskanten er belagt med 
Titanium. Kantene finner du strategisk 
plassert på rotoren og andre steder 
på snellen som er utsatt for jevnlige 
støt og slag. 

rigid support drag
Denne innovative egenskapen 
eliminerer at spolen gynger, selv på 
de letteste innstillingene. Uansett 
hvor stramt du har stilt bremsen vil 
ikke spolen gynge. Resultatet er en 
superjevn brems, selv på ekstremt 
lave innstillinger.

s-master gear
Hoveddrevet er laget av A7075 Super 
Duraluminium, en legering som 
brukes i flyindustrien for maksimal 
styrke og lavest mulig vekt. Drevet er 
satt sammen av to deler festet med 
6 skruer som gir ekstrem styrke. 
På Stella® er drevet videre utstyrt 
med en mikroskopisk tynn keramisk 
coating som sikrer styrke, holdbarhet 
og korrosjonsbestandighet.

s-spool
Spolene er produsert i duraluminium, 
kaldpresset for størst mulig grad av 
styrke og saltvannsbestandighet. 
Zirkonium belagt med titan som 
materiale er brukt i spolekanten. 
Zirkonium er 10 ganger hardere enn 
stål, og det ideelle materialet for bruk 
under ekstreme forhold der korrosjon 
og mekaniske skader må elimineres.

s-arm Cam
Løssnøre rundt snøreføreren er et 
vanlig problem og som ofte skaper 
problemer under kast. Dette designet 
hindrer at snøret fester seg og 
ødelegger kastet. 

s-drag
Bremseskivene er laget av ren carbon. 
Dette gir en helt jevn ytelse fra null 
til maks bremsekraft og forlenger 
samtidig levetiden.

• S-GUARD
Spesialkonstruerte deksler er 
montert på rotorarmene og på 
snellehuset. Dekslene beskytter 
mot vanninntrenging og gir snellen 
beskyttelse mot dunk og slag.

Klarlakk
titaniumbelegg
ion legering

spesial anti-korrosjonsbehandling (b)

spesial anti-korrosjonsbehandling (a)

mgs - magnesium

Våre verdenskjente snelledeler har et uslåelig 
rykte for styrke og levetid og gir alle P3 snellene 

ekte Shimano kraft (Power).
Alle sneller fra Shimano er designet med hjelp 
fra avansert digital teknologi, og hele P3 serien 

bruker denne avanserte teknologien som 
sørger for den velkjente Shimano presisjonen. 

(Precision).
Totalt sett er P3 snellene unike i dagens marked, 

og de har ingen problemer med å utklasse 
konkurrentenes modeller. De varer lenger og gir 

perfekt Shimano ytelse. (Performance).

Power, Precision, 
Performance

maintenanCe port
Tillater deg å smøre 
opp snellens indre 
deler uten at du trenger å plukke den 
i småbiter. Et lite hull med en skrue 
finnes på alle sneller med SR-System 
og S-System. Fjernes skruen kan 
du raskt og enkelt slippe inn noen få 
dråper forhandler godkjent olje på 
innsiden av snellehuset. 

sr Handle
Denne sveiven skrus 
direkte inn på hoveddrevet, 
noe som resulterer i null slark 
i sveiven. På 1000 modellene er 
sveiven laget i massiv utførelse, og 
på de større modellene er det luft inni 
sveiven for å redusere vekten uten at 
det går nevneverdig utover styrken. 
(Race-proven Shimano 
HOLLOWTECH technology)

nyhet

nyhet

nyhet

nyhet

Dette systemet representerer 
hovedfilosofien  som mange av Shimanos 

haspelsneller har blitt bygget på.

Smooth, Silent, Strong
66 77
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• SLOW OSCILLATION SYSTEM
Super Slow Oscillation systemet 
legger snøret på spolen i identiske 
lag slik at snøret ligger likt på spolen 
og hindrer uønsket friksjon og floker 
under kast. Ved å legge snøret i 
ekstremt tette parallelle kveiler blir 
snøret lagt så tett og så hardt på 
spolen at det ikke er mulig for snøret 
å skjære seg ned i snørelagene. Under 
kast dras snøret av spolen enda 
lettere og med mindre friksjon enn  på 
noen andre eksisterende snørepålegg. 
Sneller med denne egenskapen har 
også muligheten for å justere vinkelen 
på snørepåleggingen ved hjelp av små 
skiver som kan forandre egenskapene 
under kast.
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Standard Snelle egenSkaper

multiplikatorSnellerS egenSkaper

multiplikator / havfiSkeSnelleneS egenSkaper

BaitrunnerSnelleneS egenSkaper

Shimanos snelleutvikling har revolusjonert 
sportsfiske verden over. Egenskaper som Baitrunner, 
Fightin’ drag, Aero Wrap og Dyna Balance har satt 
standarden, og selv om de ofte har blitt kopiert har 
ingen klart å slå originalen.

2 speed osCillation
2 Speed Oscillation er en avansert måte 
å legge senen på spolen ved innsveiving. 
Når rotoren går rundt, vil spolen gå  
raskt ut, men sakte inn. Dette gir 
en ekstrem krysslegging og hindrer 
senekoilene i å gå i hverandre noe som 
øker kasteegenskapene betraktelig.

Hemmeligheten 
bak lang levetid 

og jevn gange er å unngå rust, korrosjon 
og oksidering i kulelagrene. I dag er 
A-RB kulelager standard utstyr på alle 
Shimano saltvannssneller og på de fleste 
ferskvannssneller.

Unik 
computer-designet evighetsskrue og 
spole konstruksjon som har gjort at 
perfekt seneopplegg har blitt et av 
varemerkene til Shimano. Aero-systemet 
legger senen på i tette parallelle kveiler 
(Aero Wrap), og bygger jevnt på spolen. 
Resultatet er at senen kan forlate spolen 
med minst mulig friksjon slik at presisjon 
og kastelengde blir maksimal.

Cold Forged spool
Disse spolene er kaldpresset i en 
aluminiumslegering. Denne prosessen 

skaper en lettvekts- spole med forsterket 
struktur og mer motstand mot avsliping 
og skader.

Tillater rask 
og enkel 

håndtering av snellen, der man ikke 
trenger å bruke mer enn en hånd for å få 
til et vanlig kast.

douBle Handle
For bedre balanse og lettere håndtering. 

Sikrer at rotoren er 
korrekt balansert med 
motvekter. Datastyrt 

produksjon garanterer perfekt balanse.

FigHtin’ drag
Fightin’Drag er en hurtig justerbar tilleggs -
brems plassert foran hoved bremsen. 
Finessen gjør det enklere å justere 
bremse kraften under kjøring av fisk. 

Floating sHaFt ii
Det største friksjonspunktet på 
haspelsneller er der den gjennomgående 
spoleakslingen (den spolen festes i) møter 
pinionen. Shimanos designere har løst 
problemet ved å minske kontaktflatene 
og tilsette et kulelager på hver side. På 
denne minskes friksjonen dramatisk og 

spoleakslingen blir nesten ”flytende” og 
er med på å øke effekten og levetiden på 
snellen dramatisk.

HYBRID ALUMINIUM BODY
Kombinasjonen av aluminium og XT-7 
grafitt yter maksimal styrke eksakt der 
det behøves. Samtidig fremstår snellene 
som kosmetiske mesterverk.

HYPERGEAR
For første gang har noen klart å 
oppnå over 90% virkningsgrad på en 
haspelsnelle. Shimanos Hypergear 
er et presisjonsdesignet hoveddrev 
som gjør at kraften fra sveiv til rotor 
bare taper seg 9,7%. Dette er utrolig 
nok samme virkningsgrad som på en 
multiplikatorsnelle.

Instant Drag systemet 
gjør at du enkelt kan 
justere bremsen fra 

fritt løp til fight modus på bare et par 
omdreininger. 

Overdimensjonert 
snøreførertrinse, der 
senen løper stabilt 

gjennom et spor og reduserer graden av 
tvinn dramatisk.

roller Bearing
Shimanos høyeffektive enveis rullelager 
tilsvarer 3-4 standard kulelagre, og sikrer 
i tillegg full stopp baksperre.

Super Stopper er et 
enveis rullelager som 
eliminerer dødgang 
i sveiva.

Når snellen står 
med antirevers 
knappen på vil det 

ikke være noe dødgang på sveiven. Dette 
er takket være Super Stopper II. Fordeler 
som bedre kontakt under fisket, bedre 
kroking av vanskelige fisk og sist men 
ikke minst, en mye fastere og mer korrekt 
snellefølelse under innsveiving.

ERGONOMIC POWER HANDLE
(bare på 12 og 16 modeller) Komfortabelt 
non-slip grep gir deg maksimalt 
dreiemoment og forenkler fisket.

TWIN DISK DRAG SYSTEM
(bare på 16 og 130 modellene) Består 
av doble bremseskiver som dobler 
bremseflaten. Dette gir et vidt spenn på 
bremseeffekten, og øker slitestyrken.

CliCKer
Hindrer overløp når spolen står i fri, og 

brukes som varsling når 
fisken biter.   

metal series
Ramme av metall holder bevegelige deler 
i riktig posisjon og øker presisjon og 
slitestyrke.  

CHROME PLATED SIDEPLATE SCREWS
Skruene på sidedekslene er forkrommet 
for å hindre korrosjon mellom skruer og 
deksler.  

ratCHeting drag leVer
Eliminerer problemet med at bremsen 
løsner pga. vibrasjoner i båten. Sperren er 
også et godt referansepunkt på hvor mye 
bremsen er strammet.

TWIN PAWL ANTI-REVERSE SYSTEM
Dobbel sikring på anti-reversen gir deg 
maksimal kraft til krokingen, samt lang 
levetid.

WATERPROOF DRAG
Bremsesystemet er beskyttet mot vann- 
og sandgjennomtrengning.

Shimanos store multiplikatorsneller er blant 
de mest avanserte i verden. De inneholder 
et vidt spekter av unike teknologier som gir 
pålitelighet og høy ytelse under tøft fiske. 
Snellene vil garantert aldri svikte deg når de 
hardeste fightene pågår.

Sannsynligvis den mest 
kjente egenskapen fra 
Shimanos program; 
Baitrunners system for 
frikobling av spolen. 
Bare husk; hvis det ikke 
står Shimano ...
.. da er det ingen 
Baitrunner.

Spesialiserte sneller krever spesialisert 
innhold. Shimanos små multiplikatorsneller 
inneholder unike tekniske løsninger for å 
takle utfordrende multiplikatorfiske. 

Baitrunner spool
Med Shimano 
Baitrunner systemet 
innebygd i spolen, 

oppnår man samme effekt som på 
vanlige Baitrunnersneller.

Baitrunner spool ii
Forbedring av 
Baitrunner spolens 
funksjonalitet. Både den mindre bremseknappen og 

knappen for frikobling av spolen virker nå uavhengig av hverandre og 
gjør snellen enda mer brukervennlig.

Baitrunner leVer
Baitrunner var et stort gjennombrudd for meitefiske etter storfisk – en egenskap som 
har utmerket seg slik at det nå har blitt standarden på storfisksneller. Hele systemet 
bygger på at man kan frikoble spolen slik at fisken ikke kjenner motstand når agnet 
tas. Etter krokingen fungerer snellen normalt og fisken kan landes på tradisjonelt sett. 

VBs
VBS bruker sentrifugalkraften 
i stedet for magneter for 
å avhjelpe og kontrollere 

kastet. Med VBS sentrifugalbrems 
er lange og sikre kast en selvfølge 
og backclash blir fort noe som hører 
fortiden til. Når VBS er slått på, og 
når kastet går, vil bremsevektene 
presses utover i begynnelsen av kastet. 
Dette skaper friksjon og reduserer 
hastigheten på spolen i denne fasen av 
kastet der backlash oftest oppstår. Når 
spolehastigheten avtar, minsker VBS 
presset på spolen, gir mindre friksjon og 
kastet går laaaangt. 

digital Control
Snellene med DC produserer sitt eget 
strømforbruk. Under kast stabiliserer 
Digital Control System raskt spolens 
rotasjon til det optimale utifra sluktyngde 
og snørehastighet, og minimaliserer 
sjansene for backlash. Antall RPM 
øker og tillater lengre kast. Det 
forhåndsinnstilte bremsesystemet gjør at 
du slipper å tenke på backlash hele tiden.

T e k n o l o g i

nyhet
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2-speed gearing 
Gear systemet er designet 

på en slik måte at skifte av gear ikke byr 
på noen problemer, selv under kjøring av 
fisk. For å koble inn det laveste gearet, 
som brukes når man trenger mye kraft, 
trykker man bare inn knappen i senter 
av sveiven. Når man vil koble inn høyere 
utveksling igjen, trykker man bare inn 
hendelen som ligger langs med spolen. 

rod Clamp
Spesialdesignet ekstra snellefeste som 
klemmer stang og snelle sammen som 
ekstra sikkerhet ved tøft fiske. Også kalt 
gimbal eller slingrebøyle.

OFFSET ERGONOMIC POWER GRIP
Offset Ergonomic Power Grip gir deg en 
naturlig arm-, håndledd- og håndstilling. 
Dette grepet gir deg økt komfort og kraft.
( Ikke tilgengelig på Tiagra 12 og 16)
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Flame oF Desire
F i reb lood  e r  eksk lus i v t . F i reb lood  e r  egenar te t . F i reb lood  e r  un ik t . 
Des ignmess ig  e r  de t te  konsepte t  he l t  anner ledes  enn  noe  annet  på 
markedet . F i reb lood  e r  kons t ruer t  og  p roduser t  ned  t i l  de t  per fek te 
av  Sh imano, t i l bake  få r  spor ts f i skeren  p roduk te r  med innebygget 
l i denskap, e t  aggress i v t  des ign-u t t r ykk  og  maks ima le  y te l se r. 

Med produk tene  fø lger  også  en  inv i tas jon  t i l  å 
b l i  med lem av  den  eksk lus i ve  F i reb lood-k lubben. 
S jekk  u t  mer  på  www.sh imanof i reb lood .com

nyhet
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Modell Art. Nr.  Sene-kap.  Kulelager Utv. Vekt Pris
Fireblood 1000 FA 216010 140m 0,20mm 9+1 5,0:1 182g 6490,-
Fireblood 2500 FA 216025 160m 0,25mm 9+1 5,2:1 222g 6990,-
Fireblood 4000 FA 216040 140m 0,35mm 10+1 4,6:1 287g 7490,-

www.shimanofireblood.com

FA

Spinning Fireblood Spinning er en av de beste og mest iøyne-
fallende haspelstenger som noen gang har blitt 
lansert. Designet er aggressivt, med svarte, grå og 
røde detaljer kombinert med lekre kombinasjoner 
av grafitt, aluminium og Fossil Wood. I Fireblood 
Spinning bruker Shimano XT-400 karbon, LRC og 
Biofibre for å kunne yte de spenstigste og letteste 
stangklingene det er mulig å produsere for bruk i 
en haspelstang. Komponenter som Fossil Wood og 
mikrojusterbart snellefeste, AeroFuji SIC stangringer 
med Aero Guide Concept, håndtak av eksklusivt 
Duplon og elokserte røde detaljer er alle designfines-
ser som gjør stengene til fullendte kastemaskiner. 
Med på kjøpet følger også et lite lodd som består av 
3 sammenskrudde vekter på til sammen 45g (20g, 
15g og 10g). Med disse kan du balansere stangen til 
vekten av snella du monterer på stangen. Loddene 
skrus inn i et lokk innfestet i bunnen av rotstyk-
ket, verktøy for enkel åpning finnes i en lomme på 
stangtrekket. Stangtrekk og stangtube er også en  
historie for seg på denne serien, med polstret trekk 
og tube av rent karbon. Både stang og transporttube 
er markert med produktets unike serienummer.

Fireblood FA er spekket med all tenkelig Shimano-
teknologi, lagt inn i et ytre design så delikat, så 
hissig og deilig aggressivt at det er en fryd for 
øyet. Fireblood FA er selvsagt en snelle under SR-
sortimentet til Shimano, og kan teknologisk og 
mekanisk beskrives som en slags mellomting mellom 
Stella FB og Twin Power FB. I tillegg kommer en de-
sign det ikke finnes maken til, med spesialutviklede 
finesser som elokserte røde detaljer og sveivhåndtak 
av det eksklusive materialet duplon.  

• Vanntett Micro Click multi disk frontbrems • Hollowtech 
sveiv m/duplon håndtak • Spole av kaldpresset aluminium 
• X Aero Wrap snøreopplegg • 2-Speed Slow Oscillation  
• Rigid Support Drag • Super Stopper II • Floating Shaft II  
• DynaBalance • Power Roller II • One Piece Bail Arm 
• Maintenance Port • 3D Gear + SR 3D Rotor + SR 3D 
Balanced Body

Modell Art.nr Slukvekt Lengde Vekt Pris
Fireblood Spinning 240ML 351240 5-20g 8’ 191g 5999,-
Fireblood Spinning 270ML 351270 5-20g 9’ 207g 6499,-
Fireblood Spinning 300MH 351300 15-40g 10’ 217g 6999,-
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Shimano Stella, verdens beste haspelsnelle. 
Dette er flagg skipet for Shimanos S-system, 
et samlebegrep for de siste  
teknologiske nyvinnin-
ger fra Shimano. Stella 
er modellen som leder 
an utviklingen innen 
haspelsneller verden 
over. Her er snellehus, 
rotor og spole produsert 
i flyaluminium, snellen er 
dermed totalt korrosjonsbe-
standig. I tillegg er brems og 
snellehus helt vanntette. Serien 
har nå hele 15 kulelagre og 1 rullelager, selvsagt er 
kriteriene fra Stargate Concept og Stress Free System 
med. Kommer også som str. 10000, en virkelig  
tungvekter for sjø- og laksefiske med bl.a. dobbelt 
bremsesystem i spolen. 

Snellene leveres med 2 forskjellige håndtak, ett 
for finfiske og ett for maksimal kraft. Snelleolje, 

neoprene spolebeskytter og neoprene  
snelleetui er inkludert i esken.

  

• S-System 
• Stress Free System

• Aero® Wrap
• Twin Drag (str. 10000)

Stella FD skaper en tillit mellom fiskeren og snellen 
som aldri før har vært mulig å oppnå. Snellehuset 
er laget av ultralett magnesium belagt med 
Shimanos eget korrosjonsbelegg, og det 
vanntette mikrojusterbare bremsesystemet 
tillater pinlig nøyaktig justering av brem-
semotstand. Rigid Support Drag System 
eliminerer spoleslarken som alle sneller, 
uansett pris, har hatt tidligere. Av nye de-
taljer er spolekantens form (AR-C Spool) 
og det at det ikke finnes synlige skruer 
på snellekroppen de mest iøynefallende. 
AR-C med V-formet spolekant av titan sikrer 
enda mindre motstand mellom spolekant og snøre, 
andre fordeler med dette nye designet finnes under 
generelt om SR Concept. De tre snellene i denne se-
rien setter en meget høy standard for haspelsneller på 
markedet, og snellene er fullstappet med egenskaper 
fra Shimanos SR-program.  Stella er best i klassen 
og i en klasse for seg selv, og ble kåret til beste nye 
snelle på EFTTEX 2007 (Europas største messe for 
fiskeutstyr).

Modell Art. Nr.  Sene-kap.  Kulelager Utv. Vekt Pris
Stella 6000 FA  276600  160m 0,40 15+1  5,7:1  668g  8490,- 
Stella 10000 FA  276999  160m 0,50 15+1  6,0:1  898g  9490,-  

Modell Art. Nr.  Sene-kap.  Kulelager Utv. Vekt Pris
Stella 1000 FD 215010 130m 0,20mm 12+1 5,0:1 185g 7490,-
Stella 2500 FD 215025 160m 0,25mm 13+1 5,2:1 235g 7990,-
Stella 4000 FD 215040 130m 0,35mm 13+1 4,6:1 295g 8490,-

Stella FD

Stella FA

• Vanntett Micro Click multi disk 
frontbrems 
• HD-Gear + SR 3D Rotor + SR 3D 
Balanced Body

• Spole av maskindreiet aluminium
• Dynabalance + Power Roller

• X Aero Wrap snøreopplegg
• Hollowtech sveiv 

• S-Cam
• SR Guard Fin

• 2-Speed  Oscillation 
• Super Stopper II
• Floating Shaft II

• One Piece Bail Arm
• Maintenance Port

• AR-C Line Management 
System 
• Magnesium Coating 

NYHET!NYHET!

Frontbremssneller  

Flere og flere sportsfiskere oppdager nå fordelene  med 

å kjøre fisken direkte på bremsesystemet. Shimanos 

frontbremssneller bruker avanserte teknikker og et 

multi bremseskivesystem som ligger innkapslet i 

selve spolen. Dette gir snellene fantastiske 

bremseegenskaper og muligheter for 

mikrojusteringer. Man stiller lett inn 

bremsen til fiskestørrelse eller 

snørestyrke og fordi det er 

en Shimano vil den yte 

maksimalt 

uansett forhold.



Akkurat som Twin Power FB er Stradic FB også 
en del av SR-familien. Snellen har en superrask 
utveksling opp mot 6,0:1 (avhengig av 
størrelse). Den karakter istiske  
dobbelsveiven er selvsagt tilstede på 
Stradic FB som også rommer 4 stk  
A-RB kulelagre. Snellen er utstyrt  
med en sterk  
skivebrems  
som aldri  
svikter når  
du trenger  
den.

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Stradic 1000 FB 200100 130m 0,20 4+1 6,0:1 238g 2490,-
Stradic 2500 FB 200250 160m 0,25 4+1 6,0:1 282g 2490,-
Stradic 4000 FB 200400 130m 0,35 4+1 5,8:1 345g 2490,-
Stradic 6000 FB 200600 210m 0,35 4+1 5,7:1 568g 2990,-

• Power Roller  
• Hybridaluminium/XT7 Body
• Hypergear
• Aluminium Cold Forged Spool 
• 2 Speed Oscillation
• Floating Shaft II 
• Super Stopper II
• Dyna Balance
• Biogrip
• Spare Spool
 

Stradic FB
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Denne SR snellen er i store trekk lik 
den noe mer avanserte Stella FB. 
Den unike ”one piece bail arm” 
hindrer selv det tynneste mul-
tifilamentsnøre å kile seg fast i 
eventuelle skjøter og i verste fall 
skade snøret. Power Roller tar 
bort det meste av snøretvinn og 
”two speed oscillation” snøre-
opplegg sørger for stabilt og sikkert 
snøreopplegg på alle typer snører, 
tykke som tynne. Snellehuset er laget 
av Shimanos uslitelige og anerkjente 
hybridaluminium materiale, som er en 
blanding av XT-7 grafitt og aluminium. 
Dette gir snellen en unik styrke 
og stabilitet.

Nyutviklede designdetaljer er det første du legger 
merke til når du ser Technium 
FB, kanskje en av de vakreste 
i Shimano sitt snelleprogram. 
Bare et blikk på spole, sveiv 
og håndtak bekrefter at dette 
er en seriøs utfordrer blant 
de åpne haspelsnellene. 
Microjusterbar frontbrems 
gir deg full kontroll under 
kjøring av fisk. Spolen kom-
mer med det nye designet A-RC 
spolekant, noe som gir deg lange 
og presise kast uten bruk av mye kraft. 3 S-ARB ku-
lelager + 1 rullelager tilsvarer 7 vanlige kulelager, og 
sikrer deg mange års problemfritt fiske. Technium FB 
finnes i fire størrelser, og leveres med ekstra spole av 
aluminium.

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Twin Power 1000 FB 216100 130m 0,20 7+1 5,0:1 210g 3490,-
Twin Power 2500 FB 216250 160m 0,25 7+1 5,0:1 268g 3490,-
Twin Power 4000 FB 216400 130m 0,35 7+1 4,8:1 332g 3490,-
Twin Power 6000 FB 216600 210m 0,35 8+1 5,7:1 550g 3990,-

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Technium 1000 FB 217010 140m 0,20mm 3+1 5,1:1 205g 1999,-
Technium 2500 FB 217025 160m 0,25mm 3+1 5,1:1 265g 1999,-
Technium 4000 FB 217040 130m 0,35mm 3+1 4,8:1 325g 1999,-
Technium 6000 FB 217060 210m 0,35mm 3+1 4,6:1 370g 2199,-

• Power Roller  
• Hybridaluminium/XT7 Body
• Hypergear
• Aluminium Cold Forged Spool 
• Cold Forged + Steel Gear 
• 2 Speed Oscillation
• Floating Shaft II 
• Super Stopper II
• Dyna Balance
• Biogrip
• Spare Spool

Terningkast 

5 av 5
Jakt og Fiske nov. 

2006

Fordi moderne fiskestenger 
bare blir lettere og lettere, 
er det viktigere enn noen 
gang å ha en lett snelle som 
balanserer korrekt med 
stangen. Dette er viktig 
under alle fiskeforhold, 
men spesielt ved det 
ultralette fisket. For å 
balansere de ultra lette 
stengene har Shimano intro-
dusert bruken av magne sium, 
en av de sterkeste og letteste materialene i verden. 
Tidligere var det ikke mulig å bruke magnesium 
i saltvann da det ikke er særlig korrosjonsbestandig. 
Nå derimot, har Shimano utviklet en ny overflate-
behandling som stopper alle former for korrosjon. 

Technium MgS har et utsøkt kosmetisk 
design, men er allikevel en høyteknologisk fiskesnel-

le som er designet for de verst tenkelige forhold. Med 
alle S-system egenskapene leverer denne snellen det 

siste innen snelleteknologi og fiskeglede. Sterke 
kaldpressede spoler med stor snøre kapasitet 

gjør Technium MgS tilpasset til de fleste fis-
kesituasjoner både i salt- og ferskvann.

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Technium 1500 FMG 217150 90m 0,25 4+1 5.0:1 220g 2999,-
Technium 2500 FMG 217250 160m 0,25 4+1 5.0:1 220g 2999,-
Technium 4000 FMG 217400 260m 0,25 4+1 4.6:1 330g 3199,-

• Hybrid Aluminium Spool
• High Efficiency Gear
• Aero Wrap 
• Floating Shaft 
• Super Stopper II
• Dyna Balance
• Biogrip

Kåret til 

Beste kjøp 

over 2000 kr 

Alt om Fiske april 

2005

Technium F 
Magnesium

Twin Power FB

Technium FB
• Micro Click multi disk frontbrems 
• Maskindreiet aluminium sveiv
• Elastomere håndtak 
• Cold Forged Gear
•Dynabalance + Power Roller
• Spole av kaldpresset aluminium 
• Aero Wrap snøreopplegg
• 2-Speed Oscillation 
• AR-C Line Management System
• Super Stopper II
•Floating Shaft II
•Maintenance Port
•Biogrip
• S-System

NYHET!NYHET!
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1616 1717

Prisene er veiledende Prisene er veiledende

En sterk aluminiums kaldpres-
set spole, og ytterligere en ekstra 
spole, tillater bruk av et bredt 
utvalg senetykkelser, inkludert 
moderne multifilamentsene. 
Frontbremsen kjennetegnes 
av en multi-disk bremseef-
fekt som aldri svikter, og et 
sveivehåndtak i maskindreid 
aluminium kombinert med høy 
utveksling, gir deg stor nok 
kraft til å konkurrere med hardt-
kjempende fisk av alle slag. Nå leveres 
snellen også i de etterspurte 6000 og 
10000 størrelsene for kraftig 
sjø- og laksefiske!

Exage FA
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Seido FA er et nytt tilskudd til P3-familien, og går 
inn som toppmodell i denne kategorien. 
Den erstatter dermed også på en måte den 
legendariske Super GT med frontbrems.  
Den er utstyrt med hele fem kulelagre og 
ett rullelager, noe som gir klar beskjed om 
at Seido FA er klar til å utfordre alt som 
finnes i mediumsjiktet av haspelsneller. 
Seido FA har Varispeed seneopplegg for 
å gi deg optimale kasteegenskaper, og 
silkemyk Micro Click frontbrems. 
I tillegg kommer maskindreid sveiv av 
aluminium, Superstopper II, Dynabalance og 
en nydelig design. Seido er det japanske ordet 
for presisjon, og her får man 
virkelig det til en fornuftig pris. 
Ekstra spole av aluminium følger med.      

Oppgradert versjon av Nexave med frontbrems, nå 
med ny og videreutviklet Micro Click multi disk 
brems. Snellens ytre er kraftig oppjustert, 
med dyp blå metallik grunnfarge flott 
kombinert med snellas naturlige detaljer 
av sølv. 3 kulelager og ett rullelager 
sikrer en jevn og stabil gange. Dette er 
mye snelle for pengene, og ekstra spole 
av aluminium følger med. 6000 og 
10 000 modellene er ikke oppgradert.

Seido FA Nexave FB

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Exage 1000FA 219100 90m 0,25 3+1 5,2:1 205g 949,-
Exage 2500FA 219250 160m 0,25 3+1 5,2:1 250g 949,-
Exage 4000FA 219400 260m 0,25 3+1 5,2:1 350g 949,-
Exage 6000FA 219600 270m 0,30 3+1 4,9:1 585g 1299,-
Exage 10000FA 219999 350m 0,35 3+1 4,9:1 576g 1399,-

Kåret til 

Testvinner 

500 til 1000 kr 

AOF april 2005

• Floating Shaft II 
• Varispeed 
• Cold Forged Gear  
• Power Roller
• Aluminium kaldpresset spole 
• Hypergear 
• XT7 Body 
• Super Stopper II 
• Dyna Balance 
• Biogrip 
• Ekstra spole

Til denne prisen får du ikke tak  
i noe som er bedre! Det unike og  
aggressive designet til Catana  
matcher perfekt snellas fantastiske 
egenskaper.  2 kulelagre og  
1 rulle lager kombinert med et 3D 
designet drivverk, gir en nærmest  
”flytende” følelse under sveiving 
som du vanligvis finner på langt  
dyrere sneller. En sterk alu minium 
spole leveres som standard og i tillegg 
medfølger en ultralett XT7 grafittspole. Det 
progres sive multi-disk bremse systemet kan justeres så 
det passer til mange forskjellige fiskeformer, fra lett 
til tungt.

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Catana 1000FA 232100 90m 0,25 2+1 5.2:1 210g 599,-
Catana 2500FA 232250 160m 0,25 2+1 5.2:1 255g 599,-
Catana 4000FA 232400 260m 0,25 2+1 5.1:1 355g 599,-

Catana FA

• Micro Click multi disk 
frontbrems 
• Varispeed snøreopplegg
• Maskindreiet aluminium 
sveiv 
• Elastomere sveivhåndtak 
• Spole av kaldpresset 
aluminium 

• Super Stopper II 
• 5 kulelagre + 1 rullelager 

• Dynabalance 
• Power Roller 

• P3 system 

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Seido 1000 FA 218010 140m 0,20mm 5+1 5,2:1 210g 1599,-
Seido 2500 FA 218025 160m 0,25mm 5+1 5,2:1 255g 1599,-
Seido 4000 FA 218040 130m 0,35mm 5+1 5,1:1 355g 1599,-

• Micro Click multi 
disk frontbrems 
• Varispeed snøreopplegg
• Elastomere sveivhåndtak 
• Spole av aluminium 
• Super Stopper II 
• Dynabalance 
• Power Roller 
• P3 system 

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Nexave 1000 FB 225010 140m 0,20mm 3+1 5,2:1 215g 799,-
Nexave 2500 FB 225025 160m 0,25mm 3+1 5,2:1 260g 799,-
Nexave 4000 FB 225040 130m 0,35mm 3+1 5,1:1 360g 799,-
Nexave 6000FA 225600 270m 0,30 3+1 4,9:1 592g 999,-
Nexave 10000FA 225999 350m 0,35 3+1 4,9:1 587g 1099,-

• Floating Shaft II
• Varispeed
• Power Roller
• Super Stopper II
• Dyna Balance
• Biogrip

NYHET!NYHET! NYHET!NYHET!
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Prisene er veiledende Prisene er veiledende

For de som skal begynne å fiske, eller de som  
ikke ønsker å bruke alle pengene på fiskeutstyr, er 
Sedona FB et godt valg. En sterk aluminiumspole 
tillater deg å bruke den tynneste multifilamentline 
uten problemer og du vil oppleve gleden av å få 
fisk på en liten, men presis maskin. Perfekt brems, 
meget gode kasteegenskaper og en imponerende 
innsveiving styrke er standardegen skaper med  
denne snella.

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Sedona  750 FB  230075 110m 0,20 2+1 4.7:1 195g 899,-

• Super Stopper II
• Dyna Balance
• Biogrip
• Hypergear

• Varispeed
• Slow Oscillation
• Floating Shaft II  

1818 1919
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Den ser kanskje ut som et smykke, men ikke la deg  
lure – Symetre FI 750 er en høyaktuell snelle selv for  
den kresne og erfarne sportsfisker. Snellen er designet 
med mange av Shimanos avanserte egenskaper, stor  
kaldpresset aluminium spole, fantastisk snøreopplegg og 
kaste egenskaper som hører til på langt større modeller.
Denne snellen er ideell til alle former for ultralett fiske, 
og sist men ikke minst en ideell tursnelle til lange turer 
der vekt og plass spiller en stor rolle.

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Symetre 750 FI  233075 110m 0,20 4+1 4.7:1 195g 1199,-

• Hypergear
• Slow Oscillation
• Varispeed
• Floating Shaft II  
• Spare Spool

• Super Stopper II
• Dyna Balance
• Biogrip

• Power Roller

Symetre FI

Sedona FB
Også volumselgeren Alivio FB er oppgradert for 
2008, der de største endringene er videreutviklet 
Micro Click multi disk brems, 
nye drev som gir økt utveks-
ling samt generell oppgrade-
ring av det ytre designet. Den 
rette sammensetningen av 
Shimanos verdensberømte 
drev og mekanikk gjør at 
Alivio fortsatt vil være blant 
de mest solgte haspelsnellene 
i verden.  På dette prisnivået 
skiller den seg ut med en enkel og 
lekker design kombinert med de beste mekaniske løs-
ningene som finnes på markedet. Her er det akkurat 
nok av alt for et problemfritt og behagelig fiske. 
6000 og 10 000 modellene er ikke oppgradert.

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Alivio 1000 FB 234010 140m 0,20mm 1+1 5,2:1 210g 499,-
Alivio 2500 FB 234025 160m 0,25mm 1+1 5,2:1 255g 499,-
Alivio 4000 FB 234040 130m 0,35mm 1+1 5,2:1 355g 499,-
Alivio 6000FA 234600 270m 0,30 1+1 4,9:1 587g 799,-
Alivio 10000FA 234999 350m 0,35 1+1 4,9:1 580g 899,-

Alivio FB

Pris sammenlignet med kvalitet er og blir det vik-
tigste kriteriet på en rimelig snelle. Hos Shimano er 
målet å lage en snelle med så høy kvalitet som mulig, 
selv om snellen koster like lite som konkurrentenes. 
På Hyperloop FB er det ubegripelig hvor mye  
“snadder” man har klart å plassere inn i en så rimelig 
snelle. Denne moderne snellen har egenskaper som 
Super Stopper og Varispeed seneopplegg. Når du 
sveiver på snellen er den jevn og smidig takket være 
et stabilt drivverk og Shimanos Dyna Balance 
system. Med Power Roller snørefører reduseres 
snøre tvinn til det minimale. Kort sagt; En fantas-
tisk snelleserie som kan brukes til det meste! 

Nå leveres snellen også i den etterspurte 6000  
størrelsen for kraftig sjø- og laksefiske!

Modell Art.nr. Sene-kap. Kulelager Utv.  Vekt Pris
Hyperloop 1000FB 252100 170m 0,18 1 4,6:1 186g 349,-
Hyperloop 2500FB 252250 160m 0,25 1 4,6:1 222g 349,-
Hyperloop 4000FB 252400 260m 0,25 1 4,6:1 316g 349,-
Hyperloop 6000FB 252600 270m 0,30 1 4,9:1 579g 549,-

• Shimano  
   Balance Lock
• Dyna Balance
• XT7 Spool
• Varispeed
• XT7 Body
• Power Roller
• Biogrip
• Super Stopper

Kåret til 

Beste kjøp 

under 500 kr 

Alt om Fiske mai 

2006

NYHET!NYHET!

Hyperloop FB

• Micro Click multi disk frontbrems 
• Varispeed snøreopplegg
• Elastomere sveivhåndtak 
• Spole av aluminium 
• Super Stopper II 
• Dynabalance 
• Power Roller 
• P3 system 
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Prisene er veiledende

21212020 2121
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Biomaster har opparbeidet seg et enestående rykte 
over de siste 15 årene. Den siste versjonen har fått 
”High Efficiency-gir” som tar inn 1.01 meter snøre 
per sveiverunde. 

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Biomaster XTA 213900 270m 0,45mm 3+1 4.6:1 645g 1999,-

• Cold Forged Gear
• Power Roller
• Aero Wrap 
• C.F. Aluminium Machined 
• Alu spole
• Super Stopper II

• XT7 Body
• Biogrip
• 1 Spare Spools
• Baitrunner Spole System
• 2 Speed Oscillation

Biomaster XTA

Aerlex XS
Aerlex XS er utviklet med tanke på specimen 
og surffisket. Snellen har Aero Wrap, lang ta-
pert snellespole, en kraftfull utveksling på 3.8:1 
og et hyggelig prispunkt. Snellen kan brukes 
til det tyngste ferskvannsfisket, men vil nok 
først og fremst bli brukt til surfcasting i sjøen. 
Uansett hva du skal bruke den til er dette en 
snelle du kan stole på. Rustfritt kulelager, ergo-
nomisk Bio Grip snellehåndtak og en kraftig 
og jevn frontbrems.

   

Modell   Art.nr  Sene-kap. Kulelager Utv. Vekt Pris
Aerlex 8000 XS  275800  270m 0,45  3+1  3,8:1  610g  1399,-  

• Power Roller
• Aero Wrap          
• Biogrip

• XT7 Body
• Power Roller

Bakbremssneller  Shimanos bakbrems er trolig 

verdens beste. Kombinert med 

Fightin Drag spaken blir det en 

rask, sikker og enkel sak å justere 

bremsen mens man kjører fisk.
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Modell Art.nr. Sene-kap.  Kulel. Utv. Vekt Pris  
Super GT 1500 RB 206150 140m 0,20 3+1 5,0:1 296g 1599,-
Super GT 2500 RB 206250 160m 0,25 3+1 5,0:1 306g 1599,-
Super GT 4000 RB 206400 180m 0,30 3+1 5,0:1 420g 1599,-

Prisene er veiledende Prisene er veiledende

2222 2323

Toppmodell med bakbrems! 
Aspire RA er en av de mest avanserte 
sneller med bakbrems som Shimano 
noensinne har utviklet. Aspire er 
den første bakbremssnella med 
Shimanos ”SR” system, noe som 
gir en fantastisk kombinasjon av 
styrke og lav vekt. Gjennom lang 
tids hardtesting har snellen vist seg 
100% pålitelig, selv i de mest ek-
streme fiskesituasjoner. På Aspire RA 
finner du snelleteknologi som SR one 
piece bail, SR 3D Gear og Aero Wrap 
system med Two speed oscillation for å gi et 
perfekt snøreopplegg. 7 AR-B kulelager og ett 
rullelager. Maskinfrest aluminiumsveiv. 
Leveres med 2 ekstra spoler og snellepose.

 • Double Anodised 
Cold Forged Spool

• Cold Forged Gear
• Aero Wrap

• Power Roller
• Floating Shaft II

• Fightin’ Drag
• Super Stopper II

• Dyna Balance
• Biogrip

• 2-Speed Slow 
Oscillation
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Aspire RA

Oppgradert versjon av Twin Power XT.  
Super kvalitet og gjennomtenkt funksjonali-
tet kjennetegner den tredje generasjonen 
med bakbremsede Twin Power sneller. 
En lang liste med nyvinninger gjør dette 
til en verdig arvtager til de foregående 
modellene. En nærmere titt  på Twin 
Power XT-RB vil allikevel avsløre store 
forbedringer, som for eksempel det nye 
”multi disc” bremsesystemet som er  
utviklet spesielt for å hamle opp med rask 
og hardtkjempende fisk. S-system og  
6 kulelager + ett rullelager. Ny S-bail bøyle.  
Leveres med ekstra aluminiumsspole og snellepose.

Modell Art.nr. Sene-kap.  Kulel. Utv. Vekt Pris  
Twin Power XT 1500 RB 203150 140m 0,20 6+1 5,0:1 271g 1999,-
Twin Power XT 2500 RB 203250 160m 0,25 6+1 5,0:1 281g 1999,-
Twin Power XT 4000 RB 203400 180m 0,30 6+1 5,0:1 396g 1999,-

• Cold Forged Aluminium Spool
• Cold Forged Gear

• Aero Wrap
• Power Roller

• Floating Shaft II
• Fightin’ Drag

• Super Stopper II
• Dyna Balance

• Biogrip
• 2-Speed Oscillation

• Hypergear

Oppgradert versjon av Stradic. Som  
Twin Power XT-RB serien, har også den 
nye Stradic GTM-RB et helt nyutviklet 
bakbremssystem. Det nye bremse-
systemet yter mer, og krever mindre 
vedlikehold enn andre bremse-
systemer. Den doble sveiva sammen 
med de forbedrete Hyper Gear  
drevene, gir en utrolig vibrasjonsfri 
gange, selv med en utveksling på hele 
6:1. Leveres med ekstra spole og  
snellepose.

Modell Art.nr. Sene-kap.  Kulel. Utv. Vekt Pris  
Stradic GTM 2500 RB 204250 160m 0,25 4+1 6,0:1 305g 1799,-
Stradic GTM 4000 RB 204400 180m 0,30 4+1 5,7:1 424g 1799,-

• Cold Forged 
Aluminium Spool
• Cold Forged Gear
• Aero Wrap
• Power Roller
• Floating Shaft II

• Fightin’ Drag
• Super Stopper II
• Dyna Balance
• Biogrip
• Slow Oscillation
• Hypergear

Bestselgeren Super GT har Aero Wrap system 
med ”slow oscillation” som gir et optimalt 
snøreopplegg. Det nye bremsesystemet på 
Super GT RB yter mer og lengre enn tidligere 
modeller. Tradisjonen med Super GT går helt 
tilbake til 1988, og har alltid vært et av første-
valgene til seriøse matchfiskere. Snella har vært 
kjent for maksimale prestasjoner og høy driftsikker-
het. Den nye modellen vil ta dette enda lengre, og 
gir deg mer moment og kraft. Utvekslingen på GT 
modellen er en rotorrunde mindre pr. runde med 
sveiva. og er derfor et godt valg når du trenger kraft 
og ikke fart. Leveres med ekstra spole og snellepose.

Super GT RB

Twin Power XT RB

Stradic GTM RB

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Aspire 1500 RA 202150 140m 0,20 7+1 5,0:1 270g 2499,-
Aspire 2500 RA 202250 160m 0,25 7+1 5,0:1 277g 2499,-
Aspire 4000 RA 202400 180m 0,30 7+1 5,0:1 392g 2499,-

• Cold Forged Aluminium Spool
• Cold Forged Gear

• Floating Shaft II
• Aero Wrap

• Power Roller
• Fightin’ Drag

• Super Stopper II
• Dyna Balance

• Slow Oscillation
• Hypergear
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Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Seido 1000 RA 205010 140m 0,20mm 5+1 5,2:1 235g 1499,-
Seido 2500 RA 205025 160m 0,25mm 5+1 5,2:1 270g 1499,-
Seido 4000 RA 205040 130m 0,35mm 5+1 5,2:1 380g 1499,-

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Nexave 1000 RB 207010 140m 0,20mm 3+1 5,2:1 245g 799,-
Nexave 2500 RB 207025 160m 0,25mm 3+1 5,2:1 275g 799,-
Nexave 4000 RB 207040 130m 0,35mm 3+1 5,2:1 375g 799,-

Prisene er veiledende

2424 2525

Prisene er veiledende
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Når du ser Exage for første gang, vil dens fortryllen-
de skjønnhet garantert imponere deg. Snella leveres 
med en lett og sterk aluminiums spole samt 
en ekstraspole. I tillegg har snella 
3 A-RB kule lager og 1 rullelager 
som er med på å gi en enorm 
styrke samtidig som snellen er 
jevn og behage lig å sveive med. 
Sveivhåndtaket er maskinert ut 
av aluminium og er et stykke 
kunst i seg selv. Exage RA har 
Shimanos anerkjente Fightin’ 
Drag bremsesystem som gir deg 
enkel tilgang til å justere bremsen og 
mer kontroll under kjøring av fisk. Super Stopper II 
gir null dødgang i snellen noe som gir direkte kon-
takt og sikrere kroking av fisken. Dyna Balance gir 
en jevn og velbalansert snelle. Varispeed, et tilnærmet 
perfekt seneopplegg som gir lengre og mer presise 
kast. Årets beste kjøp?

Kåret til 

”Testvinner” 

i Alt om Fiske 

nr.4/05.

Exage RA

Seido RA er en ny bakbremsmodell for 2008 på 
toppen av P3-stigen. Direkte oversatt betyr Seido 
presisjon, noe disse snellene 
virkelig lever opp til. Med 
en utveksling på 5,2:1 og 
med antall lagre som nor-
malt tilsvarer 9 kulelagre, 
er dette en robust og solid 
snelle som ikke bare er 
en fryd for øyet, men som 
innehar egenskaper som vil 
bli satt pris på av alle sports-
fiskere under praktisk fiske. 
Vi kan nevne finesser som multi disc bakbrems, lav 
vekt, Fightin’ Drag, maskindreid sveiv av aluminium 
og ekstra aluminiumsspole. Ta også en titt på de de-
signmessige detaljene Seido RA kan by på. Deretter 
prislappen. Er du overbevist? Leveres forresten med 
ekstra spole av kaldpresset aluminium.  

Seido RA

NYHET!NYHET!

Det unike og aggressive designet  
til Catana matcher perfekt til de  
fantastiske egenskapene. 2 kulelager og  
1 rulle lager kombinert med et 3D  
designet drivverk, 
gir en nærmest 
’flytende’  
følelse som 
du vanligvis 
finner på 
langt dyrere 
sneller. En 
sterk alumini-
umspole leveres 
som standard, 
i tillegg leveres en 
ultra lett XT7 grafittspole. 
Det progressive multi-disk bremsesystemet på  

denne bakbremsmodellen kan justeres til å passe til 
mange forskjellige fiskeformer, fra lett til tungt.

Modell Art.nr Sene-kap. Kulelager Utv. Vekt Pris  
Catana 1000RA 208100 90m 0,25 2+1 5.2:1 235g 599,-
Catana 2500RA 208250 160m 0,25 2+1 5.2:1 270g 599,-
Catana 4000RA 208400 260m 0,25 2+1 5.1:1 370g 599,-

• Power Roller
• XT7 Body
• Cold Forged Gea r
• Hypergear
• Varispeed
• Floating Shaft II
• Super Stopper II
• Dynabalance
• Biogrip

Enormt populære Nexave RB, nå med nytt tiltalende 
design med dyp blå metallic farge og enda bedre fi-
nesser. Varispeed gir et tilnærmet perfekt 
snøreopplegg, noe som øker kasteleng-
den og bedret presisjon i kastet. Enkelt 
spolebytte med utløserknapp i front på 
spolen. Ekstra spole følger også med. 
Snellen kan lett sammenlignes med 
mye dyrere sneller på markedet med 
dobbelt antall lagre, og er en perfekt 
snelle for de aller fleste eller som reser-
vesnelle for den mer erfarne sportsfiske-
ren. Her får man mye snelle for pengene, 
og et problemfritt fiske i mange år.    

Nexave RB

NYHET!NYHET!

Catana RA

• Multi disk bakbrems 
• Fightin’ Drag 
• Varispeed snøreopplegg
• Maskindreiet aluminium sveiv 
• Elastomere sveivhåndtak 
• Spole av kaldpresset aluminium 
• Super Stopper II 
• Dynabalance 
• Power Roller 
• P3 system 

• Multi disk bakbrems 
• Varispeed snøreopplegg
• Elastomere sveivhåndtak 
• Spole av støpt aluminium 
• Super Stopper II 
• Dynabalance 
• Power Roller 
• P3 system 

• Floating Shaft II
• Varispeed
• Cold Forged Gear
• Fightin Drag
• Super Stopper II
• Dyna Balance
• Biogrip
• Spare Spool

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Exage 1000RA  205100 90m 0,25 3+1 5.2:1 230g 949,-
Exage 2500RA  205250 160m 0,25 3+1 5.2:1 260g 949,-
Exage 4000RA  205400 260m 0,25 3+1 5.1:1 370g 949,-
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Prisene er veiledende

Legendariske Baitrunner Aero GTE ønskes velkommen 
tilbake i den tradisjonelle svarte fargen. Selv 
om snellen igjen har fått et tradisjo-
nelt utseende er det selvfølgelig 
gjort mange oppgraderinger 
på den nye modellen.  
Baitrunner Aero GTE C 
har fått en ny lettvekts 
dobbelsveiv, og kald-
presset aluminiums-
spole. Mikrojusterbar 
bakbrems gir følsom 
baitrunner-funksjon, 
samtidig som kjøring 
av fisk blir en lek. 
GTE-C finnes nå også i 
størrelsen 10000, spesielt 
egnet til langdistansefiske 
eller for fiske med tykke snører etter f.eks laks. Modellen 

har selvfølgelig fortsatt egenskaper som Superstopper 
II, Dynabalance, Aero Wrap og 2 Speed Oscillation. Dette 
er rett og slett en snelle du seriøst bør vurdere til laksefiske, 

kystfiske eller rovfiskmeite i ferskvann.  Leveres med ekstra 
spole av aluminium.

Modell Art.nr Sene-kap. Kulel. Utv. Vekt Pris  
Baitrunner Aero GTE 5000 C 214050 175m 0,35mm 5+1 4,5:1 510g 1999,-
Baitrunner Aero GTE 6000 C 214060 240m 0,35mm 5+1 4,5:1 585g 1999,-
Baitrunner Aero GTE 8000 C 214080 290m 0,35mm 5+1 4,5:1 580g 1999,-
Baitrunner Aero GTE 10000 C 214100 260m 0,40mm 5+1 4,5:1 575g 1999,-

2626 2727

Prisene er veiledende

H
A

s
P

e
L

s
N

e
L

L
e

R
S

h
im

a
n

o
 b

a
k

b
re

m
s

H
A

s
P

e
L

s
N

e
L

L
e

R
S

h
im

a
n

o
 b

a
k

b
re

m
s

Hvem trenger en masse duppeditter for å få den 
perfekte surfsnelle? Med Big Baitrunner Long Cast 
er alt integrert og snellen slår enkelt over av seg 
selv når sveiven blir sveivet på. Med Aero Wrap 
snøreopplegg blir lange problemfrie kast 
standarden. Påmontert står en kraftig og dyp 
aluminiums spole som standard.

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Big Baitrunner LC  214900 400m 0.40mm 5+1 4.6:1 790g 2899,-

• Cold Forged Aluminium       
   Spool
• Hypergear
• Titanium Power Roller
• Hybrid Aluminium Body
• Floating Shaft

• Super Stopper II
• Cold Forged Gear
• Aero Wrap
• Biogrip
• Dyna Balance

Pris sammenlignet med kvalitet er og blir det vik-
tigste kriteriet på en rimelig snelle. Hos Shimano er 
målet å lage en snelle med så høy kvalitet som  
mulig, selv om snellen koster like lite som konkur-
rentenes. På Hyperloop RB er det ubegripelig hvor 
mye “snadder” man har klart å plassere inn i en så 
rimelige snelle. Denne moderne snellen har egen-
skaper som Super Stopper og Varispeed senepålegg. 
Når du sveiver på snellen er den jevn og smidig 
takket være et stabilt drivverk og Shimano sitt Dyna 
Balance system. Med Power Roller snørefører re-
duseres snøretvinn til det minimale. Kort sagt; En 
fantastisk snelleserie som kan brukes til det meste!

Også Alivio RB med bakmontert brems er oppgra-
dert for 2008, der de største endringene er vide-
reutviklet Micro Click multi disk brems, nye drev 
som gir økt utveksling samt generell oppgradering 
av det ytre designet. Den rette sammensetningen 
av Shimanos verdensberømte drev og mekanikk 
gjør at Alivio fortsatt vil være blant de mest solgte 
haspelsnellene i verden.  På dette prisnivået skiller 
den seg ut med en enkel og lekker design kombi-
nert med de beste mekaniske løsningene som finnes 
på markedet. Her er det akkurat nok av alt for et 
problemfritt og behagelig fiske. Legg også merke til 
at utvekslingen er økt fra 4,6:1 til 5,2:1 på den nye 
modellen.

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Hyperloop 1000 RB 201000 170m 0,18 1+0 4,6:1 208g 349,-
Hyperloop 2500 RB 201250 160m 0,25 1+0 4,6:1 242g 349,-
Hyperloop 4000 RB 201400 180m 0,30 1+0 4,6:1 330g 349,-

Modell Art.nr Sene-kap Kulelager Utv. Vekt Pris
Alivio 1000 RB 209010 140m 0,20mm 1+1 5,2:1 235g 499,-
Alivio 2500 RB 209025 160m 0,25mm 1+1 5,2:1 275g 499,-
Alivio 4000 RB 209040 130m 0,35mm 1+1 5,1:1 375g 499,-

• Dyna Balance
• XT7 Spool
• Varispeed
• XT7 Body

• Power Roller
• Biogrip
• Super Stopper

• Multi disk bakbrems 
• Varispeed snøreopplegg
• Elastomere sveivhåndtak 
• Spole av støpt aluminium 
• Super Stopper II 

• Dynabalance 
• Power Roller 
• P3 system 

Hyperloop RB

Alivio RB NYHET!NYHET! Baitrunner Aero Gte C

Big Baitrunner LC

• Micro Click multi disk 
bakbrems 

• Baitrunner System
• 2-Speed Oscillation 
• Aero Wrap 

• Dobbelsveiv 
• Elastomere sveivhåndtak 
• Spole av kaldpresset 
aluminium 
• Super Stopper II 
• Dynabalance 
• Power Roller 

NYHET!NYHET!
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Modell Art.nr. Sene-kap. Kulelager Utv. Vekt Pris
Corvalus 300 (RH) 287300 200m 0,35 3+1 5,2:1 309g 1199,-
Corvalus 301 (LH) 287301 200m 0,35 3+1 5,2:1 309g 1199,-
Corvalus 400 (RH) 287400 200m 0,40 3+1 5,2:1 334g 1499,-
Corvalus 401 (LH) 287401 200m 0,40 3+1 5,2:1 334g 1499,-

Prisene er veiledende Prisene er veiledende
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Når man skifter ut en godt likt snelle som Corsair  
er det viktig at man vet at erstatningen blir bedre. 
Og bedre er akkurat det Corvalus ble. Snellen er like 
bra til ferskvannsfiske som til sjøfiske og kan kaste 
et ’hav’ av sluker. Snellen har en snøre fører som sik-
rer bra snøreopplegg og lange presise kast. Variable 
Brake System (VBS) reduserer antall backlash be-
traktelig og en ergonomisk trykknapp plassert rett 
bak spolen sørger for raske og presise kast. Nå leveres 
også snellen i størrelse 301 med venstrehåndsveiv.

Ny og oppgradert Elbe-klassiker med lekkert utse-
ende og flere funksjonelle finesser. Blant annet er 
snella utstyrt med dobbel sveiv, 2-tonet eloksering av 
lokk og aktive pickup. Aktive pickup gjør at senen 
kan sveives problemfritt inn selv om det ikke er helt 
stramt, og motvirker dermed problemer med back-
lash på spolen under fisket. Sveiven kan monteres 
på begge sider. Den titaniumsbelagte snøreåpningen 
er tilpasset maksimal kastelengde og lavest mulige 
friksjon. Bremsen er jevn, følsom og lett justerbar. 
Elbe Automatic 25 SC leveres med ferdig påspolt 
0,25mm sene.

Elbe Sensor T25 AL LW er en kraftig, solid, lett og 
rimelig grafittsnelle for båtfiske og lettere havfiske. 
Snella er utstyrt med spole og sveiv av aluminium, 
snørefører, stjernebrems og 1 kulelager. Snellehuset 
er forsterket med metallkant. Utvekslingen er på 
3,8:1. Alt dette, pluss den store senekapasiteten på 
280m 0,55mm, gjør Sensor T25 til et godt valg for 
den pris- og kvalitetsbevisste båtfiskeren.

Modell Art. nr. Sene-kap. Vekt Pris
Elbe Automatic 25 SC 000248 75m 0,25mm 245g 299,-

Modell Art. nr. Sene-kap. Utv. Vekt Pris
Elbe Sensor T25 AL LW 294250 280m 0,55mm 3,8:1 478g 499,-

• Aluminium Spool
• Super Stopper
• VBS

Shimano Corvalus

Automatic 25 SC Sensor T25 AL LW

Shimano Calcutta er for deg som ønsker det  
absolutt beste av de multiplikatorsneller som finnes 
på markedet. Snellehuset er et mesterverk, frest ut 
av ett stykke flyaluminium av høy kvalitet. Styrke, 
stabilitet og lav vekt er satt i høysetet, uten kompro-
misser på kvalitet. Shimanos bremsesystem, VBS, gir 
kontrollerte kast med minimal risiko for backlash. 
Samtidig gjøres kastene enklere takket være den 

perfekt plasserte tommeltangenten QuickFireII. 
Calcutta har 2 kulelagre og 1 rullelager av 
høyeste kvalitet, noe som gjør at snella arbeider 

med en presisjon og mykhet som er helt enestående. 
Shimanos SuperStopper gir maksimal kontroll og 
eliminerer dødgang. Bremsens myke, men likevel 
kraftige og pålitelige funksjon skyldes bl.a. materialet 
som er benyttet i skivene; en kombinasjon av titan- 
og bomulls lameller. Kraftoverføring og drev klarer 
de høyst tenkelige påkjenninger. 

Modell Art.nr. Sene-kap. Utv. Vekt Pris 
Calcutta 200B 280250 190m 0,30 5,0:1 276g 2699,-
Calcutta 400B 280400 220m 0,35 4,7:1 320g 2999,-
Calcutta 700B 280700 385m 0,35 4,7:1 540g 3999,-

• Variable Break System
• Star Drag
• Level Wind
• Aluminium Spool
• Aluminium Body
• Super Stopper

Toppmodellen! Et teknologisk underverk! Snellen 
har en mikroprossesorstyrt spolebrems som  
forhindrer overløp. Calcutta TE DC lader seg selv 
når spolen roterer, og man trenger derfor ikke 
batteri. 8 forhåndsinnstilte programmeringer for 
spole motstand. Resultatet er at det blir mulig å 
oppnå lange presise kast med konstant backlash-
kontroll. Under kast stabiliserer Digital Control 
System raskt spolens rotasjon til det optimale utifra 
tyngden fra sluk og snørehastighet, og minimaliserer 
sjansene for backlash. 10 AR-B kulelager + ett rulle-
lager. Størrelse 201 har venstresveiving, 250 har  
høyresveiving. Leveres med snellepose.

Modell Art.nr. Sene-kap. Kulelager Utv. Vekt Pris
Calcutta 201 DC (LH) 281201 190m 10lbs 10+1 5,0:1 280g 6990,-
Calcutta 250 DC (RH) 281250 165m 10 lbs 10+1 5,0:1 289g 6990,-

Calcutta B

Calcutta TE DC

NYHET!NYHET! NYHET!NYHET!
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Prisene er veiledende Prisene er veiledende
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Definitivt en av de mest fullkomne snellene 
Shimano noen gang har laget. Tiagra er et finme-
kanisk mesterverk, så robust og driftssikker at den 
rager helt i verdenstoppen blant Big Game  
havfiskesneller. Snellehus frest ut av ett stykke  
flyaluminium. Tiagra har to utvekslinger og er  
utstyrt med en revolusjonerende teknikk som sørger 
for at bremseeffekten holder seg jevn. Denne kaller 
Shimano SHD - HydroThermicalDrag - et genialt 
system som regulerer varmedannelsen i bremsen. 
Tiagras LeverDrag mestrer alt som svømmer i havet, 
både nordiske arter og marlin i 200-kilos klassen.  
4 kulelagre i absolutt høyeste kvalitet. Leveres i 5 
forskjellige modeller.

Modell Art.nr. Sene-kap. Kulel. Utv. Vekt  Pris
Tiagra 16 283160 670m 20lbs 6 3,9/1,7:1 1077g 4890,-
Tiagra 30A 283430 700m 30lbs 4 3,9/1,7:1 1361g 4990,-
Tiagra 50A 283450 550m 50lbs 4 3,1/1,3:1 2270g 5790,-
Tiagra 50WA 283455 775m 50lbs 4 3,1/1,3:1 2410g 6690,-
Tiagra 80WA 283480 870m 80lbs 4 2,5/1,3:1 3230g 8090,-

• Machined Aluminium Body
• Carbon Drag Disks 
• Shimano SHD
• Double Speed
• Lever Drag

  
Robuste grafittsneller utstyrt med Shimanos 
LeverDrag bremsesystem. Snellehus av XT7 tilvirket 
i ett stykke. Alle drev, aksling og snellefot i høykvali-
tets rustfritt stål. 4 kulelagre og spole av aluminium. 
Her får du presisjon, mykhet og styrke til en over-
kommelig pris. Leveres i tre modeller. Festeøyne for 
sele er påmontert TLD 20 og 25.

Modell Art.nr. Sene-kap. Utv. Vekt Pris 
TLD 15 285015 450m 20 lbs 4,0:1 527g 1999,-
TLD 20 285020 450m 30 lbs 3,6:1 670g 2399,-
TLD 25 285025 450m 40 lbs 3,6:1 695g 2499,-

• Lever Drag
• Aluminium Spool
• XT-7 Body

Modell Art.nr. Sene-kap. Utv. Vekt Pris
TLD 20 II 284200 640m 20 lbs 4,0/1,7:1 986g 3690,-
TLD 30 II 284300 550m 30 lbs 4,0/1,7:1 1023g 3890,-
TLD 50 II 284500 550m 50 lbs 4,0/1,7:1 1530g 4790,-

  
Avansert og kraftig havfiskesnelle med to utveks-
linger. Du kan velge mellom utvekslinger på 4:1 og 
1,7:1 ved å trykke på en knapp. Bremsesystem av 
Shimanos LeverDrag-type, som du kan stole 100% 
på. Lett tilgjengelig bremse spak for trinnløs innstil-
ling av bremsen. Snellehus av XT7. Drev, aksling og 
snellefot i rustfritt stål. Spole laget av aluminium.  
4 kulelagre. Festeøyne for sele er 
påmontert snella. 
Leveres i tre modeller.

• Lever Drag
• Aluminium Spool
• XT-7 Body

Tiagra TLD

TLD 2 Speed

Dette er rått! Med en linekapasitet på 900m 
med 50lb multifilament er Dendou-Maru 
fortsatt en liten elektrisk snelle, med stor 
snørekapasitet. Innenfor det elektriske 
snellemarkedet har denne snellen allerede 
satt standarden og er den eneste snellen 
som er CE godkjent. Med sine utrolige 
44kg/cm-431,2 N/cm vil du ikke finne 
mange stenger eller fisk som denne snellen 
ikke hamler opp med. På LCD skjermen kan 
du styre alle de viktigste funksjonene enkelt og uten 
å trenge å være dataingeniør. Snella er i tillegg pro-
grammerbar. Lei av å sveive opp 300m for å sjekke 
agnet? La denne gjøre ”møkkajobben” og så tar du 
deg av alt som er kult... Når fisken skal kjøres slår du 
bare av motoren. 12V strømforsyning (kabel inklu-
dert). Snellepose medfølger.

Dendou-maru 
4000 HP-A

Kraftige havfiskesneller av aluminium, med 
spole av duraluminium. High Efficiency 
Gear og kraftig spakbrems gjør at du ikke 
skal være redd for å slippe ned agn eller pilk 
til store og seriøst sterke fisk som kveite eller 
storsei. Serien har en utveksling på 5,0:1 og 
er tross sin høye utveksling ekstremt kraftig 
og kan brukes til alt fra trolling til skikkelig 
tungt havfiske.  Tyrnos II har to forskjellige 
utvekslinger, og man bytter enkelt denne med 
en knapp på sveiven dersom det trengs mer 
kraft for å kjøre fisken effektivt. Ellers er snel-
lene utstyrt med 4 A-RB kulelagre, vanntett 
bremsesystem, kraftig sveiv av aluminium 
med Power Handle håndtak og ører for feste 
av havfiskesele.

Tyrnos / Tyrnos II
• Drev av rustfritt stål
• Spakbrems
• Vanntett 
   bremsesystem 
• Aluminium Power         
   Handle sveiv 
• Spole av kaldpresset  
   aluminium 
• 4 A-RB kulelagre
• Ører for feste av  
   havfiskesele 
• 2 størrelser: 20lbs  
   og 30lbs

Modell Art.nr Sene-kap Kulel. Utv. Vekt Pris
Tyrnos 20 284020 600m 0,26mm 4 5,0:1 1020g 3499,-
Tyrnos 30 284030 560m 0,35mm 4 5,0:1 1080g 3499,-
Tyrnos 20 II 284120 600m 0,26mm 4 5,0:1/2,0:1 1110g 4499,-
Tyrnos 30 II 284130 560m 0,35mm 4 5,0:1/2,0:1 1160g 4499,-

NYHET!NYHET!

Modell Art.nr. Sene-kap. Kulel. Utv. Vekt  Pris
Dendou-Maru 4000 HP-A 288100 900m 50lbs 2+1 3,1:1 1248g 7990,-
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3232 3333

Lekker og robust dorgesnelle som også passer godt 
til havfiske. Snellehuset er produsert i titan og 
grafitt. Shimanos LeverDrag med kulelagre er et 
uslåelig system som innebærer at bremsen justeres 
med et lett, presist trykk med tommelen. Bremsen 
kan forhåndsjusteres og kobles inn el-
ler ut med et enkelt håndgrep. 
Bremsens friksjons flate er  
dobbelt så stor som på en  
tradi-
sjonell 
brems.

Modell  Art.nr. Sene-kap. Utv. Vekt Pris 
TR 2000 LD 286200 360m 0,40 4,2:1 485g 1899,-

• Lever Drag
• Level Wind
• Aluminium Spool
• XT-7 Body

• Star Drag
• Level Wind
• Aluminium Spool
• XT-7 Body

Modell  Art.nr. Sene-kap. Utv. Vekt Pris 
TRN 200 G 287200 360m 0,40 4,3:1 375g 1099,-

Meget god trollingsnelle som også passer utmerket 
til mellomtungt havfiske. Solid snellehus i XT7 
som tåler både saltvann og de hardeste påkjen-
ninger. Snellefot i rustfritt stål. Spolen er laget av 
aluminium og har 1 kulelager. Bremsesystemet med 
komponenter av titan er svært pålitelig 
og gir en silkemyk bremseeffekt. 
Dette er snella for deg 
som troller 
med flere 
stenger, og 
dermed trenger 
flere rimelige sneller av høy 
kvalitet. 

Modell  Art.nr. Sene-kap. Utv. Vekt Pris
TLD 20/40 S 286240 435m 20 lbs 5,2:1 500g 1599,-

• Star Drag
• Aluminium Spool
• XT-7 Body

Shimano TLD er en korrosjonsbestandig grafitt-
snelle for tøft båtfiske. Snellen har meget gode  
egenskaper til en overkommelig pris. 
Stjernebrems av titan med kulelager, og snellehus  
av XT-7 grafitt. Drev, aksling og snellefot er laget av 
rustfritt stål, mens spolen er i aluminium. Snellen 
har 2 kulelagre av meget høy kvalitet. 
Snellen leveres 
i kun en stør-
relse.

Kraftig båtsnelle med høy utveksling som passer til 
variert havfiske. Snellehus av korrosjonsbestandig 
XT7-grafitt og rustfritt stål. Kraftig, men myk 
stjerne brems med titanbelagte bremseflater. Utstyrt 
med 3 kulelagre som gir en jevn og fin gange. 
Leveres i en størrelse.

Modell Art.nr. Sene-kap.  Utv. Vekt Pris
Speedmaster TSM 4 286250 435m 20 lbs 6,0:1 525g 1749,-

• Star Drag
• Aluminium Spool
• XT-7/Stainless Steel Body

Torium tilhører den nye 
generasjonen multipli-
katorsneller med høy 
utveksling i Shimanos 
snelleprogram. Ramme, 
spole og sideplater av alu-
minium. Lengden på sveiven 
er justerbar og har ergonomisk 
utformet håndtak, noe som sikrer maksimal kraft 
og komfort. 3 A-RB kulelagre, rullelager, justerbar 
knarr og stjernebrems er standard på Torium, som 
leveres i 2 forskjellige størrelser. Reparasjonssett og 
bøylefeste er inkludert i prisen.

Modell  Art.nr. Sene-kap. Kulelager Utv. Vekt Pris  
Torium 20  289200  385m 20 lbs 3+1  6,2:1  645g  2790,-  
Torium 30  289300  385m 25 lbs 3+1  6,2:1  660g 2890,- 

• Diecast Aluminium Body 
• Stainless Steel Gear
• Star drag bremsesystem 
• Super Stopper

Tekota 600LC er 
et mesterverk fra 
Shimano. Telleverket, 
som enkelt vedlike-
holdes med en dråpe 
olje, viser antall meter 
snøre i vannet. Ramme, 
spole og sideplater er produsert  
i aluminium. Meget solid bremsesystem som  
kan justeres til ethvert behov. Drivverket  
i snellen blir assistert av 3 A-RB kulelager og 1  
rullelager. På Tekota er det også montert snørefører. 
Reparasjonssett, olje og bøylefeste er inkludert  
i prisen. 
Bruksområde: trollingfiske og lett havfiske,  
f.eks tynnlinefiske.

 

Modell  Art.nr.  Sene-kap.  Kulelager Utv.  Vekt  Pris 
Tekota 600 LC  288600  275m 20 lbs 3+1  4,2:1 480g 2790,-  

• Telleverk
• Levelwind System
• Diecast Aluminium Body
• Stainless Steel Gear
• Star Drag bremsesystem 

Terningkast 

5 av 5
Jakt og Fiske nov. 
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Torium

TekotaSpeedmaster TSM4

TRN 200 GTR 2000 LD Charter 
Special

Prisene er veiledende Prisene er veiledende



er  ganske enkel  sammenl ignet  med andre 
typer  snel ler ,  men l ikevel  er  kravene som 

st i l les  f luesnel len under  f iske  ekstremt 
høye.  Shimano har  forståt t  det te  og 

Biocraf t  XT  model lene er  utv ik let 
for  å  tå le  langvarig  bruk i  a l le 

s i tuas joner .  Konstruksjon 
i  le t tvekts  a luminium og 
justerbare mikroskivebremser 
v iser  topp ingeniørkunst  fra 

Shimano – en av  verdens 
ledende snel le  -

produsenter .
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Tidligere hadde fluesnellene nesten bare en 
eneste oppgave; det å holde på snøret. I dag 
derimot, har jobben deres blitt langt tøffere. 
Stenger og snører har forandret seg kraftig og 
det har også snellene gjort. Her har ikke Shimano 
spart på noe! Snellen er ustyrt med Shimanos 
unike Super Stopper II rullelager, 1 kulelager og 
Multi-disk Drag. Snellehuset er kaldpresset og 
maskinfrest for å oppnå et resultat som tilfredstiller 
selv den mest kresne fluefisker. En drøm av en 
fluesnelle! Snellefutteral av neoprene medfølger.  
Ekstraspole til alle modeller er også tilgjengelig. 
Nytt i år er størrelsen 9-10 for laksefiske, 
dermed er serien endelig komplett.

Ny high-tech fluesnelle fra Shimano i Biocraft-
serien. Maskindreiet aluminium snellehus og 
kaldpresset spole av aluminium med nydelig 
2-farget eloksering i grått og gull. Snellene har 
selvsagt ekstremt lav vekt kombinert med høy 
styrke. Biocraft XT-R LA er designet med enveis 
rullelager og 2stk S-ARB kulelagre, mer rust-
bestandige enn standard åpne kulelagre. 
Videre finnes sveivhåndtak av tre, korrekt 
avbalansert spole og Multi Disc bremsesystem 
som tåler lange og harde utras. Leveres med 
snellefutteral. Merk at også ekstra spole er 
inkludert i prisen!

• Cold Forged Aluminium Spool
• Machine Cut Aluminium Body
• Multi-disc Drag
• Super Stopper II

• Cold Forged Aluminium Spool
• Maskin Cut Aluminium Body
• Super Stopper II
• Multi-disc Drag bremsesystem 
• Extra Spool

Modell	 Art.nr.	 Sene-kap.	 Vekt	 Pris
Biocraft XT 3-4 LA 224504 WF4 + 45m 20lb 115g 2390,-
Biocraft XT 5-6 LA 224506 WF6 + 90m 20lb 130g 2490,-
Biocraft XT 7-8 LA 224508 WF8 + 135m 30lb 160g 2590,-
Biocraft XT 9-10 LA 224510 WF9 + 30m/250m 235g 2990,-

Biocraft XT LA

Biocraft XT-R LA

NYHET!NYHET!

Modell	 Art.nr	 Sene-kap	 Kulel.	 Vekt	 Pris
Biocraft XTR LA 3-4 224524 WF4 + 45m 2+1 120g 3990,-
Biocraft XTR LA 5-6 224526 WF6 + 90m 2+1 140g 4290,-
Biocraft XTR LA 7-8 224528 WF8 + 185m 2+1 175g 4490,-
Biocraft XTR LA 9-10 224530 WF10 + 30m/200m 2+1 245g 4990,-

Fluesnellenes oppbygning 

NYHET!NYHET!
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3737

Vangen Rambler fluesnelle er laget for å kunne tilby 
alle sportsfiskere en snelle som holder mål under  
alle fiskeforhold. Når vi utviklet denne Large Arbor 
snellen, la vi stor vekt på at den skulle ha en god  
og pålitelig brems, fin design, og sist men ikke minst 
en pris som de fleste har råd til. Resultatet er en 
snelle av støpt aluminium som har plass til rikelig 
med backing, et skivebremssystem som virkelig tåler 
juling og et design som er både praktisk og vakkert. 
Ekstraspole til alle modeller er også tilgjengelig.

Modell		 Art.nr		 Sene-kap.	 Vekt										 Pris		
Rambler LA 4-6 224834 WF5F+100m 20lbs 216g 799,-
Rambler LA 6-9 224836 WF7F+200m 20lbs 235g 899,-
Rambler LA 9-11 224839 WF9F+180m 20lbs 265g 999,-

Meget forseggjort Large Arbor fluesnelle, hardtestet 
av Team Elbe Normark og fungerer utmerket i alle 
situasjoner. Nydelig design og detaljer. Snellehus og 
spole er dreiet ut av førsteklasses aluminium, der 
overflaten er eloksert og gir en meget eksklusiv 
grålig farge. Bremsesystemet består av kraftige skiver, 
noe som gir en sterk og superjevn brems som er 
meget lett å finjustere med den store ergonomiske 
bremseskruen. Snellene er 100% sjøvannbestandige.  
Sveivhåndtak av edeltre. Vangen Phantom L.A.  
finnes i 5 størrelser fra 4-5 til #10-11, der alle 
leveres med snellefutteral. Ekstraspole til alle 
modeller er også tilgjengelig.

Modell		 		Art.nr					Sene-kap.														Spole											Vekt				Pris		
                             (diameter - indre bredde) 

Phantom LA 4-5 224805 WF5F+55m 20lbs 76mm - 22mm 150g 1699,-
Phantom LA 5-6 224806 WF6F+75m 20lbs 82mm - 22mm 160g 1799,-
Phantom LA 7-8 224808 WF8F+140m 20lbs 88mm - 36mm 220g 1999,-
Phantom LA 9-10 224810 WF10F+140m 20lbs 96mm - 36mm 240g 2390,-
Phantom LA 10-11 224811 WF11F+200m 20lbs 105mm - 36mm 249g 2590,-
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Vangen Phantom 
Large Arbor

Vangen Rambler
Large Arbor

Biocraf t  f luestenger  – des ignet  for  dagens  moderne 
sportsf iskere .  Kun de beste  mater ia lene kombinert  med 
håndtverkstradis joner  og det  s is te  innen teknologi  g ir 
f luestenger  av  ypperste  kval i te t ,  som al le  kan kaste  med. 
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Den nye Biocraft XTR A-serien er endelig ferdig 
etter 2 år med utvikling i tett samarbeid med både 
norske og andre europeiske toppkastere. Shimano 
bruker i disse stengene de beste komponentene som 
er tilgjengelige i markedet, alt fra Fuji SIC ringer 
til luksuriøst Power Cork håndtak og XT-300 LRC 
Carbon kombinert med Biofibre.  I tillegg finnes 
innlegg av Fossil Wood i snellefestet. Resultatet er 
en ekstremt lett serie fluestenger, meget følsomme 
og på samme tid sterke nok til å kunne takle selv 
den største laks under ekstreme forhold. Aksjonen 
er moderne og progressiv, med fantastiske kaste-
egenskaper både for både lengde- og presisjonskast, 
over-hodet-kast og spey. Finishen er utsøkt eksklusiv 
og sober. Hver stang er også klassifisert og markert 
direkte på klingen med intervall i gram for valg av 
vekt på skyteklump. Stengene leveres selvsagt med 
stangtrekk og transporttube, i tillegg er hvert ledd 
utstyrt med beskyttelsesplugger av aluminium.

Biocraft XTR A Fly 
Salmon

Modell	 Art.nr	 Klasse	 Vekt	klump	 Deler	 Vekt	 Pris
Biocraft XTR A Fly 12’ 7/8 377120 7/8 25-28g 4 220g 4999,-
Biocraft XTR A Fly 13’ 8/9 377130 8/9 33-38g 4 236g 4999,-
Biocraft XTR A Fly 14’ 9/10 377140 9/10 38-43g 4 264g 4999,-
Biocraft XTR A Fly 15’ 10/11 377150 10/11 43-47g 4 276g 4999,-

Modell	 Art.nr	 Klasse	 Deler	 Håndtak	 Fight	Butt	 Vekt	 Pris
Biocraft XTR A Fly 8’6’’ 378864 4 3 Half Wells Nei 74g 4999,-
Biocraft XTR A Fly 8’6” 378865 5 3 Half Wells Nei 82g 4999,-
Biocraft XTR A Fly 9’0’’ 378905 5 3 Half Wells Nei 78g 4999,-
Biocraft XTR A Fly 9’0” 378906 6 3 Half Wells Nei 94g 4999,-
Biocraft XTR A Fly 9’0” 378907 7 3 Half Wells Ja 96g 4999,-
Biocraft XTR A Fly 9’6” 378968 8 4 Full Wells Ja 105g 4999,-

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

Biocraft	XTR-A	8´6˝	#	4:	Suveren ørretstang med 
dype, raske slag. Jobber dypt og takler greit mye line 
utenfor stangtoppen. For ørretbomsen er dette et 
allround verktøy som fikser alt unntatt de tyngste 
tsjekkiske nymfene. En klasse 4 wf line anbefales til 
denne stangen for de rolige, fine presentasjonene.  
Stanga fungerer også utmerket med en femmer når 
du trenger å trosse vind og kaste større fluer.

Biocraft	XTR-A	8´6˝	#5: Til vannkast /underhånd-
skast er denne effektiv. Korte, men dype slag og et 
vanvittig spenstig materiale gjør vanskelige kast litt 
lettere. Brukes både som allround ørretstang, og 
som fin-fiskestang i sommerelva etter smålaksen

Biocraft	XTR-A	9´#5: Denne stanga er ganske lik 
8,6 foteren, men er noe dypere. Den ekstra lengden 
gir et litt roligere og dypere slag, og dermed beher-
sker denne stanga bedre lengre liner. En skikkelig 
allround stang for norske fluefiskere. 

Biocraft	XTR-A	9´	#	6: Svært lett og lettkastet, men 
med et stort kastepotensiale. Du setter syltrange 
bukter og føler du har kontroll over hurtige kast uten 
å bruke krefter. Magisk!  Fungerer like bra med en 
klump i klasse syv som med en wf-sekser. 

Biocraft	XTR-A	9´	#7: Svært lik sekseren, men  
med en litt tøffere topp. Dette gjør stanga enda  
bedre egnet til vannkast, eller speykasting om man 
vil. Kaster like greit med klumper, wf-liner og long 
belly.  Allround stang til kyst, elv og vann. Tåler stor 
belastning!

Biocraft	XTR-A	9´6˝	#8: Storlaks på enhånds?  Ja 
takk! Med denne har du litt å gå på både i forhold til 
laksen og i forhold til store fluer og tunge snører. 
Sett på en synk 4 og en stor, bustete tube og send 
det utover elva dit laksen bor. 

   Stangtips: Stener Skogmo

Toppmodellen fra Shimano innen fluestenger, med 
utsøkt finish og design! Denne fluestangserien er 
designet og produsert for å være blant de beste i 
markedet uten å kompromisse på noe. Enestående 
lett vekt og perfekt balanse gjør at Biocraft XTR A 
Fly gir fantastiske kasteegenskaper. Stengene leveres i 
tre og fire deler for å optimalisere transportlengden. 
Dette gir også mulighet til å bruke forskjellige ma-
terialer for å oppnå den perfekte aksjon. Toppdelen 
er ekstremt følsom og lett. Midtdelen er stangas 
”motor”, kraftig og elastisk nok til å spenne opp 
stangen. Bunndelen er stiv nok til å overføre kraften 
ut av stangen og øke kastelengden. Utstrakt bruk av 
Biofibre i stang konstruksjonen øker styrken og spen-
sten. Skreddersydde egenskaper på denne modellen 
er; Titanium snellefeste med Fossil Wood innlegg, 
Power cork håndgrep og lette enbente Hard crome 
stangringer. Nederste stangring er av typen Fuji 
Titanium som gir minimal snøre friksjon. En utrolig 
flott stangtube i karbon, samt beskyttelsesplugger i 
aluminium er også inkludert. Dette er stangen!

Biocraft XTR A FLY

Biocraft	XTR-A	12´	#7/8: For det lette fisket på 
sommerelv etter laks og sjøørret. Stanga kaster like 
godt både over hodet og speykast, og den tåler godt 
litt lange klumper eller wf/long belly liner på grunn 
av sitt dype slag. Skulle du kroke en storlaks klarer 
den seg godt, selv om den er ment for smålaks og 
sjøørret. 

Biocraft	XTR-A	13´	#8/9: Allrounderen i denne 
serien. Ganske lik 12 foteren, men noe kraftigere og 
en tanke stivere. Likevel har denne stanga et dypt 
slag, noe som gjør den godt egnet til vannkast. Enkelt 
å speye med, og effektivt for å løfte line fra vannet. 
Stanga tåler de fleste typer liner, og kaster godt selv 
med store tuber. Skal du ha bare en tohåndsstang, er 
dette stanga.

Biocraft	XTR-A	14´	#9/10: Her snakker vi krefter 
og fraspark. Stivere og raskere med litt kortere slag 
enn sine lillebrødre, men samtidig utrolig lett og vel-
balansert stang. Dette er en stang for laksefiske slik 
det for det meste bedrives i Norge med klumpliner 
og lange kast.  Klumpliner i klasse 10 på 12-12,5 meter.

Biocraft	XTR-A	15´	#10/11: En stang til de tøffeste 
av tøffe forhold, Krefter i overflod men likevel for-
bausende lett. Stanga er rask og har kort slaglengde 
og passer derfor bedre til klumpliner enn til spey/
long belly liner. Her kan du laste på det du vil av fluer 
i kylling-størrelse, og likevel være i stand til å sende 
flua dit laksen bor uten problemer. Jeg vil anbefale 
relativt korte, men tunge klumper for at stanga skal 
fungere optimalt. Prøv klasse 11 på opptil 13-13,5 meter 
eller klasse 12 på ca 12 meter.

                   Stangtips: Stener Skogmo

Prisene er veiledende Prisene er veiledende
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Prisene er veiledende

4141

Prisene er veiledende

Modell	 Art.nr	 Klasse	 Deler	 Håndtak	 Fight	Butt	Vekt	 Pris
Biocraft XT A Fly 8’6” 379864 #4 3 Cigar Nei 86g 2499,-
Biocraft XT A Fly 9’0” 379905 #5 3 Half Wells Nei 98g 2499,-
Biocraft XT A Fly 9’0” 379906 #6 3 Half Wells Nei 108g 2499,-
Biocraft XT A Fly 9’0” 379907 #7 3 Full Wells Ja 110g 2499,-
Biocraft XT A Fly 9’0” 379908 #8 3 Full Wells Ja 102g 2499,-

Modell	 Art.nr	 Klasse	 Deler	 Håndtak	 Fight	Butt	Vekt	 Pris
Biocraft Fly EV 9’0’’ 380905 5 3 Cigar Nei 99g 1199,-
Biocraft Fly EV 9’0’’  380906 6 3 Full Wells Nei 110g 1199,-
Biocraft Fly EV 9’0’’  380907 7 3 Full Wells Ja 108g 1199,-
Biocraft Fly EV 10’0’’  380910 7 3 Full Wells Ja 128g 1199,-

Prøv denne fluestangen fra Shimano. Den er flott, 
den er lett, og den har et nydelig utseende. Biocraft 
XT A gir deg alt du trenger til en super pris. 
Hemmeligheten? Shimanos stangbyggingsteknologi 
og store produksjonsvolum. Dette er en ypperlig 
og lettkastet stang for både nybegynner og ekspert. 
Stengene er 3-delte, har Fuji Low rider snøreførerring, 
Pac Bay enbente ringer, Power Cork og nydelige  
detaljer og finish. Lekkert Shimano snellefeste med 
karboninnlegg. Leveres med flott stangtube. 

Shimano lanserer med Biocraft EV noe av det beste 
innen rimelige fluestenger noensinne. Disse sterke, 
lette og lettkastede stengene har fantastiske egenska-
per hva angår ytelser, presisjon og holdbarhet. Til en 
svært fordelaktig pris. Klingene er produsert av  
XT-60 Carbon og Biofibre, noe som muliggjør svært 
slanke, spenstige klinger kombinert med lav vekt. 
Serien har en elegant, dyp blå farge. Snellefestet er 
lekkert, med innlegg av karbon. Stangtrekk og  
corduratrukket transporttube medfølger. 

Biocraft XT A FLY Biocraft FLY EV
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tipS tipS

Shimano	Biocraft	XTA	8´6˝	#4
Allround ørretstang med stort kastepotensiale!  
Noe dypere enn sine storebrødre, og gir roligere 
presentasjoner og klarer å holde mye line i luften.  

Shimano	Biocraft	XTA	9´	#5
Svært lett topp og kraftig bunndel gjør stanga lett-
kastet. Kaster lett og elegant ved over-hode-kast, 
og gir deg trange bukter og god linekontroll. 
Speykasting fungerer godt bare klumpen ikke blir for 
lang og tung. Passer best med en klasse fem wf-line.

Shimano	Biocraft	XTA	9´#6
God ørretstang som tåler litt mer vind og større 
fluer. En ekstremt lett topp gir god linekontroll og 
hastighet, men krever at kasteren ikke overdriver 
med kraftbruken. Passer best med en wf-sekser.

Shimano	Biocraft	XTA	9´#7
En litt tøffere topp gjør at stanga tåler bedre kraft-
bruk, og også noe tyngre snører. Velg om du vil ha 
hastighet og presisjon ved å kaste med en syverline, 
eller kraft og overrulling med en åtterline. 

Shimano	Biocraft	XTA	9´#8
Takler de fleste fisker som svømmer rundt i våre vann 
og elver, men kan og brukes til ørretfiske en dag det 
blåser.  Tåler godt en nierklump selv om den funge-
rer best med en åtter.         Stangtips: Stener Skogmo

Shimano	Biocraft	EV	9´#5:	En glimrende stang til 
korte og mellomlange kast. Aksjonen gjør det lett å 
lykkes som fluekaster med fine snørebukter og god 
kontroll. Passer klart best med et femmersnøre.  
Fin ørretstang for mindre elver og vann.

Shimano	Biocraft	EV	9´#6: Først og fremst en  
ørretstang, og kaster best med den snøreklassen 
den er merket med. Den lette toppen gjør likevel at 
den godt håndterer et femmersnøre.  Allroundstang 
for innlandsfiske i elver og vann.

Shimano	Biocraft	EV	9´#7: Stanga er lik sine  
lettere brødre, men har en noe kraftigere topp. 
Dette gjør stanga mer fleksibel hva linevalg angår. 
Den tåler noe lengre og tyngre liner uten å ”knele”, 
og fungerer bedre på speykast. Fin til sjøørret og 
smålaks, og til tøffere ørretfiske.

Shimano	Biocraft	EV	10´#7: Fluestenger trenger 
ikke koste skjorta for å være gode. Denne overras-
ker med dypere slag og noe kraftigere topp som gjør 
stanga godt egnet til lange kast, og til å holde mye 
snøre i lufta. Det er lenge siden jeg så lett kastet ut 
en hel wf-line som det jeg gjorde med denne model-
len! Her har du en komplett laks- og sjøørretstang 
som danker ut langt dyrere stenger. Bruk det du  
måtte ønske av liner fra wf-6 til wf-8, klumper helt 
opp i klasse ni eller synk 6.  Stangtips: Stener Skogmo
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SHIMANO dyNAMIc 
reSpONSe
SDR konstruksjonen fjerner all retnings
bestemt ryggrad i stangemnet. Dette gir 
emnet en aksjon som er helt lik uansett 
hvilken vei stanga bøyes. Med SDR har du 
full kontroll uansett hvilke krumspring fisken 
måtte gjøre. Dette øker følsomheten og 
reduserer fiskerens reaksjonstid. 

VIBrASpOT
Ergonomisk utforming av frontgrepet som 
blotter stangemnet og gir et mye bedre 
grep om stanga under kasting og kjøring av 
fisk. Ved at du får plassert fingrene rett på 
stangemnet gir det deg økt følsomhet både 
under fiske og ved kjøring av fisk. Vibraspot 
er spesielt effektivt i kombinasjon med 
multifilament snøre.

SHIMANO ALIGNMeNT 
SySTeM
S.A.S. er et system 
for å optimalisere 
stangens aksjon. Under produksjonen blir 
ryggen på hver del merket. Når stangen 
settes sammen, merke mot merke, får 
man en rygg som gir den sterkest mulige 
sammensetningen.

Ved siden av å bruke toppmodeller fra 
Fuji, utvikler Shimano en hel rekke egne 
snellefester. Ved å gjøre dette er Shimano 
i stand til å spesialdesigne snellefester 
til forskjellige typer stenger. Shimano er 
verdens største snelleprodusent, og vet 
derfor hva som kreves for å feste en snelle 
til en stang.

• slide n grip
Dette er andre
generasjon av 
dette innovative 
snellefestet fra 
Shimano. Med Slid n Grip plasserer du 
snella der du vil på stangen, skrur den 
enkelt fast, og den sitter trygt på plass 
selv under ekstreme påkjenninger.  
Slide’n Grip introduseres nå på flere 
modeller med Shimano stenger, bl.a. 
haspelstenger for saltvannsfiske og 
Cross The Line stenger.  

BIOfIBre 
Biofibre er”State of the art” 
innen stangbygging. Materialet 
er produsert av organiske 
aromatiske  kjedemolekyler og 

gjør Biofibre 4 ganger sterkere enn noe annet 
carbonmateriale. Det nye konseptet av ’ikke 
vevede’ biofibre inneholder kun et tilfeldig 
antall middels korte fibre. Ingen av fibrene i 
dette materialet krysser hverandre, derimot 
’flyter’ materialene i et elastisk (syntetisk 
gummi) bindingsmateriale, og materialene 
kan derfor legges opp i forskjellige grader 
utifra egenskap.
90° for størst styrke.
45° for størst vridningsstyrke og 
sjokkabsorbering.
0° for å øke toleransen mot brudd 
betraktelig. 
Biofibre har enda en unik egenskap. Styrken 
øker etter hvert som temperaturen synker. 
Fra 80°C til 10°C er styrken konstant, men 
når temperaturen er mellom +10°C og 20°C 
blir stengene produsert av dette materialet 
enda bedre og sterkere.
I tillegg til at Biofibre er 2,4 ganger lettere 
enn det letteste karbonfibre i dag, skjønner 
du fort at det er en revolusjon vi snakker 
om her!

fINe crySTAL cArBON 
Nærmest ubrekkelig under normalt 
bruk  Forcemaster stengene 
er bygget ved å bruke en unik 
karbonfiber kjent som Fine Crystal 
Carbon. Fine Crystal Carbon 

har en mer kompakt struktur enn andre 
karbontyper, noe som resulterer i et mer 
motstandsdyktig og spenstig fiber enn man 
normalt benytter i stangproduksjon.

T-curVe cArBON
Shimanos Tcurve prosess kombinerer en spesiell grafittduk med 
en revolusjonerende bindingsprosess og utviklingsprosess. Den 
trelags fletteteknikken gir en unikt jevn og dynamisk stangklinge 
som tåler ekstreme oppspenninger. I motsetning til andre teknikker, beholder 
bindingsmaterialene i Tcurve elastisiteten også etter at stangen er ferdig 
produsert. Dette gjør disse klingene 2040% sterkere enn vanlig karbon.

TdIAfLASH
Tdiaflash er en blanding av Tcurve og Diaflash teknologi. Dette 
gir en av de letteste og sterkeste stangemnene på markedet.

pOwer cOrk  
Syntetisk fremstilt kork med alle fordelene fra naturkork.  
Power cork er slitesterk, ergonomisk, lett, flott å se på og vil ikke 
absorbere fuktighet og bakterier. Den er vaskbar og vil derfor 
se helt ny ut selv etter mange års bruk.  

fOSSILwOOd  
En spennende utvikling innen stangmaterialer. Det er flott å se på 
og føles godt og håndtere, i tillegg til at det har mange fordeler 
sammenlignet med vanlig tre. Fossilwood blir laget av organiske 
materialer under en kombinasjonen av  trykk(vakum) og over 1000 
graders varme. Dette gjør materialet 100 ganger sterkere enn tre, 
og er 100% motstandsdyktig for både fersk og saltvann.    

reINfOrced JOINT SySTeM.
Shimanos spesielle forsterkede skjøt av karbon 
forhindrer for tidlig slitasje, og øker den totale styrken 
og holdbarheten i skjøtene.

CURVE
POWER CURVE CARBONT 

BY

DIAFLASH
POWER CURVE CARBONT 

BY

S T A N G T e k n o l o g i

KonstruKsjonen

Som den ledende innovatøren i sportsfiskebransjen bestreber 
Shimano seg alltid på å utvikle og finne de beste kvalitetskomponenter,  
egenskaper og karbontyper for sine stenger. Dette for å sikre at Shimano 
alltid er i førersetet når det gjelder stangutvikling, og at brukerne får de 
beste stengene til sitt fiske.

MATerIALVALG I SHIMANOSTeNGer
Siden ulike fisketeknikker verden over krever 
forskjellige aksjoner og tekniske egenskaper 
av stengene, benytter Shimano det siste innen 
karbonteknologi og produksjonsmetoder 
for å møte de forskjellige kravene fra 
sportsfiskere verden over. Designerne 
forsikrer seg om at det er det aller beste av 
råmaterialer som benyttes enten det dreier 
seg om en økonomimodell eller en stang 
helt i toppsjiktet. Karbonstenger er merket 
med et XT nummer som forteller hvor mye 
karbonfiberne tåler av påkjenninger påført 
under laboratorietesting. Jo høyere nummer 
jo mer tåler fibrene, og dermed også den 
ferdige stangen. Noen ganger må man ut i fra 
fiskemessige hensyn blande forskjellige typer 
karbon og bindemiddel i stengene for å oppnå 
helt spesielle egenskaper, slik som man f.eks 
finner i Biofibre og Fine Crystal Carbon. Dette 
vil i tillegg til å gjøre stangen mer robust, 
også gjøre den noe rimeligere og produsere. 
Uansett hvilken Shimano stang du velger kan 
du være trygg på at den vil tilfredstille alle 
dine krav til en fiskestang, og at det er et kjøp 
du vil ha glede av i mange år fremover ved 
elver, sjø og vann.     

BIOfIBre
Ved å tilføre Biofibre forsterker 
man karbonfibrene i alle retninger. 
Dette gir ekstremt lette, sterke, og 
støtsikre stangemner.   

fINe crySTAL cArBON
I Fine Crystal Carbon har fibrene 
en mer kompakt struktur, noe 
som gir et  sterkere og seigere 
emne enn  hva som er vanlig innen 
stangproduksjon.

STANGrINGer

BrukSeGeNSkAper

SNeLLefeSTer

OVAL BLANk
Et revolusjo
nerende stangkonsept med ovalt stangemne, 
der Shimano har laget to aksjoner i en og samme 
stang. De svakt ovale stangemnene gir muligheter 
for aksjonsendring under kast og kjøring av 
fisk, dette gjøres ved å dreie stangen i forhold 
til belastningsretningen. Ved vertikal kasting gir 
stangen maksimale kastelengder. Ved kjøring 
av fisk vris stangen til den mykere horisontale 
posisjonen.
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fuJI SIc
Silicon Carbide eller SiC er en av de mest 
avanserte keramikktyper tilgjengelig i dag. 
SiC stangringer er spesielt godt egnet til 
multifilamentliner, og er den hardeste og 
mest holdbare ring i Fuji sitt program.

fuJI LOw rIder
Spesialdesignet ring for langdistanse
kasting, både med haspelsneller og 
multiplikatorsneller. De taperte stangbena 
forhindrer at senen henger seg opp på 
ringene. 

fuJI TITANIuM
En ramme av titanium på ringene gir 
de letteste stangringene på markedet i 
dag, og benyttes ofte på 
lettvektstenger.

fuJI ALcONITe
Alconite er det nyeste i et 
stort spekter av keramiske ringer utviklet 
av Fuji. Disse ringene er så sterke og 
holdbare at de kan lages tynnere enn noen 
andre ringer, samtidig som de vil takle alle 
utfordringer i en fiskesituasjon.

fuJI HArdLOy
Fuji’s mest populære ring, laget av 
en spesiell miks med høy grad av 
aluminiumoksyd. Alle hardloy stangringer 
er diamantpolert for å minske slitasjen på 
sena, øke ytelsen 
og korrosjons
bestandigheten 
samt gi bedre 
varmeavledning.

STyrke OG kONTrOLL
Med INTrOdukSJONeN AV MASTer kONSepT TILByr 
SHIMANO MANGe uLIke STeNGer SOM dekker 
MANGe uLIke fISkeTekNIkker OG prISSeGMeNTer.  
HVer “INdIVIdueLLe MASTer” HAr SITT SærpreG 
Med SpeSIeLLe eGeNSkAper OG TekNISke fINeSSer. 
Nå fINNeS deT eN MASTer fOr OSS ALLe! 

ekSTreM STyrke OG LeTTHeT

OVerLeGeN STyrke - NO eScApe!
Shimano Beastmaster stenger 

har overlegen styrke.

Shimano Forcemaster stengene 
kombinerer styrke og lav vekt, og det 

svir ikke i lommeboka.

SuperkVALITeT TIL økONOMIprIS

Shimano Speedmaster stenger 
kombinerer overlegen styrke med 

lav vekt.
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Hvordan forbedre en stang som ble sett på som en 
milepæl innen stangproduksjon?
Lett var det ikke, men Shimano er vant med tøffe 
utfordringer. Først av alt ble det brukt Biofibre i 
stangemnet for å gi lav vekt og ekstrem styrke. Fuji 
utviklet nye størrelser av Low Rider stangringene, og 
med et håndtak av Power Cork og innlegg av Fossil 
Wood i snellefestet, ble serien et mesterverk. En lett, 
sterk, vakker og ekstremt langtkastende stang som 
sportsfiskere på alle nivåer vil sette øverst på ønskelis-
ten. Finnes i 4 modeller og leveres med stangtrekk og 
stangtube med skinndetaljer.     

Oppgradert modell av Antares Spinning, nå med 
nye materialer og elegante kosmetiske endringer. 
Karbonmaterialet er endret til det enda mer 
eksklusive XT-200 Carbon, som i tillegg til Biofibre 
har gjort klingene enda mer spenstige og lettere. 
Også Antares BX Spinning vil heretter være utstyrt 
med Fossil Wood i snellefestet og på andre detal-
jer, ha Power Cork håndtak, samt få Aero Guide 
Concept med Fuji stangringer. Fortsatt har selvsagt 
serien også mikrojusterbart snellefeste, eksklusivt 
stangtrekk og transporttube. Antares BX Spinning 
leveres i 6 modeller fra 7 til 11 fot, alle er 2-delte.  

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		Lengde		Vekt		Pris		
Aspire BX Spinning 240L 308240 3-15g 8’ 153g 3899,-
Aspire BX Spinning 270L 308270 3-15g 9’ 178g 4199,-
Aspire BX Spinning 270ML 308275 5-20g 9’ 188g 4199,-
Aspire BX Spinning 300ML 308300 5-20g 10’ 199g 4399,-

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		Lengde		Vekt		Pris		
Antares BX Spinning 210ML 352210 5-20g 7’ 149g 2799,-
Antares BX Spinning 240L 352240 3-12g 8’ 168g 2899,-
Antares BX Spinning 270L 352268 3-12g 9’ 188g 2999,-
Antares BX Spinning 270ML 352270 5-20g 9’ 188g 2999,-
Antares BX Spinning 300ML 352300 5-20g 10’ 233g 3199,-
Antares BX Spinning 330MH 352330 15-40g 11’ 258g 3399,-

Aspire BX Spinning

Antares BX Spinning

NYHET!NYHET!

Shimano haspels tenger 
er  med på å  skape trender 

innen sportsf iske .  Sammen 
med sportsf iskerne v i  bruker 

som konsulenter  lager  v i  nye og 
innovat ive  produkter ,  for  nye og 

spennende f iskeformer.  Uanset t 
ønsker  e l ler  tykkelsen på 

lommeboka så  f inner  du en 
Shimanostang som passer 
deg perfekt .

Haspelstenger
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Speed Master ligger på det høyeste nivå innen 
”Masterteknologien”. Stengene er unike og helt uten 
kompromisser. De er lette og har rask aksjon, men 
takket være de unike Biofibrene er styrken nesten like 
rå som de enormt populære Beast Master stengene. 
For den som ønsker en ny ”versting” er dette en stang 
som er enda lettere og mer langtkastende enn Beast 
Master. De lette og sterke Fuji Alconite ”Y” ringene 
vil ikke svikte selv når stanga presses til det ekstreme. 
Stengene er så lette at de kan sammenlignes med alt 
av ”vanlige” grafittstenger, men dette er bare på vekt.  
Styrken derimot er det kun massivt glassfiber og 
Beast Master som kan brukes til sammenligning. 

Speed Master finnes i et stort utvalg, 
har førsteklasses todelte korkhåndtak 
og metalldetaljer m/inngravering. 
Leveres med stangtube.

Shimano har god tradisjon for å lede an uviklingen 
og i det å endre standarder og uskrevne regler innen 
design og produksjon av fiskeutstyr. Her er den altså, 
den helt nyutviklede stangserien Aerocast Spinning. 
Ingen har tidligere vært i stand til å produsere en has-
pelstang med ovale stangemner – inntil nå. De svakt 
ovale stangemnene gir muligheter for aksjonsendring 
under kast og kjøring av fisk, dette gjøres ved å dreie 
stangen i forhold til belastningsretningen. Man har 
derfor 2 forskjellige aksjoner i den samme stangen, 
noe som bør være enhver sportsfiskers drøm. I denne 
serien bruker Shimano XT-200 Carbon + Biofibre, 
dermed sikres spenstige aksjoner kombinert med lav 
vekt. Designet er generelt minimalistisk og eksklu-
sivt, med detaljer som Power Cork, microjusterbart 

snellefeste med Fossil Wood innlegg samt Aero 
Guide Concept med Fuji Alconite ringer. Serien er 
3-delt, og passer dermed godt til hva mange sports-
fiskere i Norge føler er optimalt (7-foteren er todelt). 
Aerocast Spinning leveres i 7 modeller fra 7 til 10 fot, 
stangtrekk og transporttube er selvsagt inkludert.

Modell		 Art.nr.		Slukvekt		Lengde		Vekt		Pris		
SpeedMaster Spinning 180L 510180 3-12g 6’ 95g 1799,-
SpeedMaster Spinning 210ML 510210 5-20g 7’ 116g 1899,-
SpeedMaster Spinning 240L 510240 3-12g 8’ 131g 1999,-
SpeedMaster Spinning 270L 510270 3-12g 9’ 160g 2099,-
SpeedMaster Spinning 270ML 510275 5-20g 9’ 156g 2099,-
SpeedMaster Spinning 300ML 510300 5-20g 10’ 181g 2299,-
SpeedMaster Spinning 300MH 510305 15-40g 10’ 203g 2399,-
SpeedMaster Spinning 330H 510330 20-50g 11’ 237g 2499,-
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SpeedMaster Spinning

Aerocast Spinning

 
Disse stengene har vært en av de viktigste salgssuk-
sessene i hele Shimanos historie. BeastMaster kon-
septet var en slags revolusjon og tok markedet med 
storm. En av grensene det originale materialet hadde 
var vekten. Den var litt høyere enn vanlig grafitt, 
men da til gjengjeld mye sterkere. Med innføringen 
av de nye Biofiberne har BeastMaster AX-stengene 
overkommet denne grensen. 
Nå er stengene ekstremt lette og raske, men fortsatt 
med den ufattelige styrken som de forrige model-
lene. I tillegg er stangemnene slankere og aksjonen 
mer bestemt. 

Oppgradert modell av Technium DF Spinning, nå 
med lavere vekt, nye materialer og kosmetiske forbe-
dringer. Fortsatt er dette vår bredeste stangserie, alle 
med slanke klinger og lette ringer kombinert med 
en lekker design. DF-signaturen hos Technium står 
for DIAFLASH konstruksjon. Denne anerkjente 
stangkonstruksjonen fra Shimano er en av mar-
kedets sterkeste og kan brukes selv under de mest 
krevende situasjoner. Technium DF BX er utstyrt 
med Shimanos superlette Hardlite stangringer, men 
er heretter endret til et oppsett i henhold til Aero 
Guide Concept. Materialet i klingen er oppgradert 
til XT-100 Carbon og Biofibre, dermed oppnås let-
tere vekt og enda mer distinkte aksjoner enn før. 
Videre har serien nå fått nytt ergonomisk snellefeste 
og Power Cork. Spinning-versjonen av Technium 
DF BX finnes i hele 12 versjoner fra det letteste 
ferskvannsfiske til tungt laksefiske. Serien er generelt 
2-delt, men merk at alle laksestengene (SL) spesielt 
utviklet for Norge er 3-delte.

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		 Lengde		Vekt		 Pris		
BeastMaster AX Spinning 165UL 519165 1-7g 5,5’ 108g 899,-
BeastMaster AX Spinning 210ML 519210 5-20g 7’ 148g 999,-
BeastMaster AX Spinning 240L 519240 3-15g 8’ 177g 1099,-
BeastMaster AX Spinning 240ML 519242 5-20g 8’ 179g 1099,-
BeastMaster AX Spinning 270L 519270 3-15g 9’ 192g 1199,-
BeastMaster AX Spinning 270M 519275 10-30g 9’ 208g 1199,-
BeastMaster AX Spinning 300L 519300 3-15g 10’ 208g 1299,-
BeastMaster AX Spinning 300MH 519305 15-40g 10’ 247g 1299,-
BeastMaster AX Casting 300H  519308  20-50g  10’  297g  1299,-
BeastMaster AX Spinning 330L 519330 3-15g 11’ 230g 1399,-
BeastMaster AX Spinning 330H 519335 20-50g 11’ 283g 1399,-

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		 Lengde		Vekt		 Pris		
Technium DF BX Spinning 210UL 307210 2-10g 7’ 126g  1499,-
Technium DF BX Spinning 240UL 307238 2-10g 8’ 142g  1599,-
Technium DF BX Spinning 240L 307240 3-12g 8’ 143g  1599,-
Technium DF BX Spinning 270L 307268 3-12g 9’ 162g  1799,-
Technium DF BX Spinning 270ML 307270 5-20g 9’ 162g  1799,-
Technium DF BX Spinning 270MH 307274 15-40g 9’ 176g  1799,-
Technium DF BX Spinning 300L 307298 3-12g 10’ 184g  2199,-
Technium DF BX Spinning 300ML 307300 5-20g 10’ 186g  2199,-
Technium DF BX Spinning 300SL 307310 20-50g 10’ 239g  2299,-
Technium DF BX Spinning 330ML 307330 5-20g 11’ 229g  2299,-
Technium DF BX Spinning 330SL 307340 20-60g 11’ 252g  2399,-
Technium DF BX Spinning 390SL 307390 20-80g 13’ 311g  2499,-
Technium DF BX Casting 270ML 307272 5-20g 9’ 195g  1799,-
Technium DF BX Casting 270H 307276 20-50g 9’ 226g 1799,-
Technium DF BX Casting 300SL 307315 20-50g 10’ 260g  2299,-
Technium DF BX Casting 330SL 307345 20-60g 11’ 279g  2399,-
Technium DF BX Casting 390SL 307395 20-80g 13’ 332g  2499,-

BeastMaster AX 
Spinning

Technium DF 
BX Spinning

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		 Lengde		Vekt		 Pris		
Aerocast Spinning 210ML 353210 5-20g 7’ 144g 2199,-
Aerocast Spinning 240ML 353240 5-20g 8’ 172g 2399,-
Aerocast Spinning 270L 353268 3-12g 9’ 184g 2499,-
Aerocast Spinning 270ML 353270 5-20g 9’ 188g 2499,-
Aerocast Spinning 270M 353272 10-30g 9’ 189g 2499,-
Aerocast Spinning 270MH 353274 15-40g 9’ 189g 2499,-
Aerocast Spinning 300H 353300 20-50g 10’ 228g 2599,-
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Stenger med tynne blanks og lette ringer kombinert 
med et lekkert design. Masse billigstenger med 
laber kvalitet dominerer de nedre prissegmentene. 
Shimano har i lengre tid studert hvordan man kan 
klare å produsere en forholdsvis rimelig stang som 
har alle egenskapene som forventes på en god fis-
kestang, uten at den skal koste for mye. Svaret er 
kommet og den kalles Force Master. Vi tror det blir 
vanskelig eller nærmest umulig å finne bedre stenger 
på markedet i samme prisklasse. Den nye ”Master” 
teknologien med de nye ”Fine Crystal Carbon” 
fibrene gjør det mulig å lage bedre stenger – uten å 
øke prisen. Serien kjennetegnes ved å være lette og 
sterke, og hvem har sagt at rimelige stenger behøver  
å være kjedelige?

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		 Lengde		Vekt		 Pris		
Force Master Spinning 180L 520180 3-15g 6’ 88g 699,-
Force Master Spinning 210M 520210 10-30g 7’ 138g 799,-
Force Master Spinning 240L 520240 3-15g 8’ 151g 899,-
Force Master Spinning 240ML 520242 5-20g 8’ 161g 899,-
Force Master Spinning 270L 520270 3-15g 9’ 177g 999,-
Force Master Spinning 270M 520275 10-30g 9’ 186g 999,-
Force Master Spinning 270MH 520278 15-40g 9’ 215g 999,-
Force Master Spinning 300L 520300 3-15g 10’ 204g 1099,-
Force Master Spinning 300ML 520305 5-20g 10’ 226g 1099,-
Force Master Spinning 300XH 520310 50-100g 10’ 253g 1099,-
Force Master Spinning 330ML 520330 5-20g 11’ 247g 1199,-
Force Master Spinning 330H 520335 20-50g 11’ 302g 1199,-

ForceMaster Spinning

Stenger utviklet i tett samarbeid med produkt-
avdelingen i Elbe Normark. Alle stengene er 3-delt  
for enkel transport, har forsterkede skjøter og aksjoner 
som passer perfekt til det norske ørret, sjøørret og  
lettere laksefisket. Finnes i 7 lengder fra 7’ til 16’,  
der 16’ leveres med Slide’n Grip snellefeste. 

Nexave BX Spinning

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		Lengde		 Vekt		 Pris		
Nexave BX 210 Light Trout 310165 2-10g 7’ 107g 899,-
Nexave BX 240 Light Trout 310210 2-10g 8’ 148g 999,-
Nexave BX 270 Light Seatrout 310240 2-15g 9’ 172g 1 099,-
Nexave BX 300 Light Seatrot 310270 2-15g 10’ 187g 1 199,-
Nexave BX 325 Light Seatrout 310275 5-18g 11’6” 211g 1 299,-
Nexave BX 375 ML Salmon 310300 7-25g 12’6” 255g 1 499,-
Nexave BX 480 ML Salmon 310330 8-40g 16’ 320g 1 899,-

Catana BX serien består av 7 modeller og gir et godt 
utvalg av stenger til mange fiskesituasjoner, fra ultra-
lett ferskvannsfiske til sjø- og laksefiske. Stangemnet 
er laget av en blanding av XT30 og XT40 karbon. 
Dette gir raske og følsomme stenger med skjulte  
krefter som enkelt temmer vilter fisk. De er utstyrt 
med et nyutviklet Shimano snellefeste som nærmest 
smyger seg inn i hånden under fiske. Keramiske stang-
ringer satt opp etter Shimanos Aero Guide system gir 
lange kontrollerte kast.    

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		Lengde		Vekt		 Pris		
Catana BX Spinning 165UL 310165 2-8g 5’6” 78g 599,-
Catana BX Spinning 210UL 310210 2-10g 7’ 98g 599,-
Catana BX Spinning 240L 310240 3-15g 8’ 133g 699,-
Catana BX Spinning 270L 310270 3-15g 9’ 174g 799,-
Catana BX Spinning 270MH 310275 15-40g 9’ 207g 799,-
Catana BX Spinning 300H 310300 20-50g 10’ 241g 899,-
Catana BX Spinning 330MH 310330 15-40g 11’ 273g 999,-

Dette er en stangserie som gir deg utrolig valuta for 
pengene. Stengene har et tiltalende design, og har en 
lav vekt grunnet et større innslag av karbon i emnet 
enn det som er vanlig på stenger i denne prisklas-
sen. Stengene har en spenstig aksjon, og leveres med 
korkhåndtak, snellefeste og stangringer av høy kva-
litet. Serien består av 8 modeller fra 6 til 9 fot, alle 
med tanke på det lettere norske sportsfisket.  

Stangserie produsert i AeroGlass med Power Tip for 
maksimal styrke. Bruken av AeroGlass i stangemnet 
gir deg styrke som tradisjonell glassfiber, men med 
betraktelig lavere vekt. Dette er stenger for tøft og  
tungt fiske etter sjøfisk, laks og gjedde.  
Leveres i 5 modeller fra 8 til 10 fot.  Alle stengene 
har korkhåndtak og en meget fordelaktig pris.

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		Lengde		Vekt		 Pris		
X-PTA Spinning 240MH 312240 15-40g 8’ 245g 599,-
X-PTA Spinning 270MH 312270 15-40g 9’ 306g 599,-
X-PTA Spinning 270H 312275 20-50g 9’ 309g 599,-
X-PTA Spinning 300H 312300 20-50g 10’ 384g 599,-
X-PTA Spinning 300XH 312305 30-90g 10’ 427g 599,-

X-PTA AX Spinning

Alivio AX Spinning

Catana BX Spinning

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		Lengde		Vekt		 Pris		
Alivio AX Spinning 180L 335180 3-15g 6’ 105g 499,-
Alivio AX Spinning 210ML 335210 5-20g 7’ 163g 499,-
Alivio AX Spinning 240L 335238 3-15g 8’ 173g 499,-
Alivio AX Spinning 240ML 335240 5-20g 8’ 184g 499,-
Alivio AX Spinning 270UL 335268 2-8g 9’ 167g 499,-
Alivio AX Spinning 270L 335270 3-15g 9’ 203g 499,-
Alivio AX Spinning 270ML 335272 5-20g 9’ 225g 499,-
Alivio AX Spinning 270MH 335275 15-40g 9’ 254g 499,-
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Prisene er veiledende Prisene er veiledende
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Økonomiserie i god Shimanokvalitet. Typiske ”ar-
beidshester” konstruert i AeroGlass. Kommer også i 
2 casting-versjoner for bruk med multiplikator eller 
lukket haspelsnelle. Virkelig en stangserie som gir full 
valuta for pengene. 5 modeller fra 7 til 10’

XFX er fortsatt det rimeligste stangalternativet fra 
Shimano. XFX serien har mange tilhengere med sine 
gode kasteegenskaper og holdbarhet til en pris som 
alle kan leve med, uansett tykkelsen på lommeboka.  
I år kommer stengene med nytt design, har fortsatt 
EVA håndtak og leveres i 5 modeller fra 6 til 9 fot.

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		Lengde		Vekt		Pris		
XFX Spinning 180L 314180 3-15g 6’ 119g 399,-
XFX Spinning 210ML 314210 5-20g 7’ 179g 399,-
XFX Spinning 210M 314215 10-30g 7’ 185g 399,-
XFX Spinning 240MH 314240 15-40g 8’ 231g 399,-
XFX Spinning 270MH 314270 15-40g 9’ 272g 399,-

XFX BX Spinning

XAX Spinning/Casting

Sterk matchstang for tøft fiske laget av Biofibre. 
Store stangringer gjør dette til en stang som 
egner seg godt til dupp, mark og sjøørretfiske i 

Beastmaster AX Specimen 12 275 er den typen 
stang som Shimanos Baitrunner egentlig er 
utviklet for, og er en utpreget kastemaskin til 
kyst-, laks- og gjeddefiske.  Denne oppgraderte 
versjonen er lettere enn før og har fått slankere 

Modell	 Art.nr	 Slukvekt	 Lengde	 Vekt		 Pris
BeastMaster AX Float 390 302390 10-30g 13’ 221g 1 999,-

Modell	 Art.nr	 Klasse	 Lengde	 Ant.ring.	 Vekt	Pris
Beastmaster AX Specimen 12 275 301280 <100g / 2,75lbs 12’ 6 311g 1699,-

sjøen. I tillegg har den en rygg som effektivt tretter ut fisken 
under kjøring. Stangen er 3-delt og leveres i 13 fot lengde.

klinger. Klingene er bygget av XT-60 Carbon og Biofibre. 
Stangen har ikke tradisjonelt håndtak, men kun EVA rundt 
snellefestet og helt nederst på rotstykket. Dette gjøres for at 
hele stangemnet skal jobbe perfekt under kast og kjøring av 
fisk. Beastmaster AX Specimen har en testkurve på 2,75lbs 
og klarer kastevekter opp til 120g. 

BeastMaster AX 
Float 390

BeastMaster AX 
Specimen

NYHET!NYHET!

Det  er  s tadig  behov for 
spes ia ls tenger  t i lpasset  små 
nis jer  innen denne spennende 
hobbyen som f iske  er .  Jo  mer 
spes ia l isert  redskapen er ,  jo 
mer  g lede får  du av  f isketuren 
din .  La  ikke  f iskegleden bl i 
forstyrret  av  fe i l  u ts tyr .

Spesialstenger

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		Lengde		Vekt		Pris		
XAX Casting 210ML 313210 5-20g 7’ 175g 399,-
XAX Spinning 240MH 313240 15-40g 8’ 257g 399,-
XAX Casting 240M 313245 10-30g 8’ 250g 399,-
XAX Spinning 270MH 313270 15-40g 9’ 298g 499,-
XAX Spinning 300H 313300 20-50g 10’ 464g 499,-
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Jerkfiske etter gjedde og annen rovfisk har eksplodert 
i Norge de siste par årene. Disse stengene dekker 
det meste av dette fisket. Stengene kan skyves sam-
men ca. 30 cm for lettere transport. Modellen Jigg/
Jerk egner seg til lett jerk- og jiggfiske med åpen 

haspelsnelle. AX Jerk har trigger på snellefestet og 
fungerer best med en multiplikatorsnelle eksempelvis 
Calcutta B eller Corvalus.

Modell	 Art.nr	 Kl.	 Leng.	 Ant.ring.	 Vekt	 Pris		
Beast Master AX Jerk 6’6’’ MH 302198 6-16lbs/14-50g 6’6’’ 7 186g 1099,-
Beast Master AX Jerk 6’6’’ H 302200 15-30lbs/<90g 6’6’’ 7 222g 1199,-
Beast Master AX Jigging/Jerk 200M 302202 7-21g 6’6’’ 7 144g 1399,-

Hyperloop AX Float er en spesialstang til duppfiske, 
og passer for eksempel perfekt som stang for fiske 
med Blue Fox Patriot bombedupp. Stangen er også 
utmerket for markfiske med lett søkke i bekker og 
elver, og kan nok klassifiseres som en typisk  

ørret- og sjøørretstang. Stangen er 3-delt og dermed 
transportvennlig.

Modell	 Art.nr	 Slukvekt	 Leng.	 Ant.ring.	 Vekt	 Pris		
Hyperloop AX Float 390 301290           5-20g 13’ 9 276g 999,-

Prisene er veiledende

5252 5353

Prisene er veiledende
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Smekre stenger for ultralett fiske. Disse sten-
gene er utviklet for det aller letteste fisket man 
kan tenke seg. De er ultramyke og leveres med 
3 forskjellige topper, såkalte quivertips. De kan 
brukes til veldig lett meitefiske, eller kasting 
med små sluker og spinnere. Den myke klingen 

Modell	 Art.nr	 Slukvekt	 Lengde	 Vekt		 Pris
CL SpeedMaster Coregonus 210 306210 UL 7’ 90g 1 599,-
CL SpeedMaster Coregonus 240 306240 UL 8’ 98g 1 699,-

tillater bruk av tynne sener uten at faren for senebrudd blir 
overhengende selv når man kjører fisken på kort sene. Her 
er det mye moro å hente for den som er ute etter ørret, harr, 
røye, abbor eller karpefisk.   

BeastMaster AX Jerk & 
Jigging / Jerk

CL SpeedMaster 
Coregonus

Hyperloop AX Float
En stor forandring innen Beastmaster Surf-
familien finner man på denne 3-delte utgaven. 
Et tynnere stangemne med bedre balanse gir 
deg bedre kontroll over stangen under kasting. 
Bruken av Biofibre gir stangen en god aksjon og 

Modell	 Art.nr	 Slukvekt	 Lengde	 Vekt		 Pris
BeastMaster AX Surf 425 BX-G 302425 max 250g 14’ 609g 1 999,-

tydelig nappindikasjon. Den leveres med  Slide’n Grip snel-
lefeste slik at du kan tilpasse plassering av snellen til deg og 
din kastestil optimalt.

BeastMaster 
AX Surf 425 BX-G
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5454

Prisene er veiledende

5555

Prisene er veiledende

Bruken av Biofibre i Beastmaster AX garanterer 
styrke og gode opplevelser ved kjøring av fisk.  
Alle modellene i serien kan brukes i to for-
skjellige lengder da et ekstra ledd medfølger. 
Stengene har en transportlengde som gjør at de 
kan pakkes enkelt ned i en medium stor koffert. 
Enbente stangringer av topp kvalitet, korkhånd-
tak og ”screw down” snellefeste. Leveres med 
stangtrekk og transporttube.  

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		Lengde		Tr.lengde	 Vekt		 Pris		
BeastMaster AX STC 180/210L 302210 2-10g 6’/7’ 57cm 151g 1 299,-
BeastMaster AX STC 210/240L 302240 2-10g 7’/8’ 52cm 190g 1 399,-
BeastMaster AX STC 240/270L 302270 2-10g 8’/9’ 58cm 211g 1 499,-
BeastMaster AX STC 240/270MH 302275 15-40g 8’/9’ 58cm 226g 1 599,-
BeastMaster AX STC 300/330H 302330 50-100g 10’/11’ 70cm 355g 1 699,-

BeastMaster STC Boat stengene har blitt  
veldig populære blant havfiskerne her til 
lands. Norge er et langstrakt land, noe som 
gjør at man ofte må fly for å komme seg til 
fiskeplassen. Da er det jo greit med stenger 
man kan pakke i kofferten slik at man slipper 
å stå i kø ved innsjekkingen for spesialbagasje. 

Modell		 Art.nr.		 Klasse		 Lengde		Tr.lengde	 Vekt		 Pris		
BeastMaster AX STC Boat 20-30lbs 302430 30lbs 6’6” 59cm 576g 1 899,-
BeastMaster AX STC Boat 30-50lbs 302450 50lbs 6’6” 59cm 578g 1 999,-

BeastMaster AX STC Boat 
er nå blitt lettere og sterkere som følge av bruken 
av Biofibre. Leveres med stangtrekk og transporttube.    

For sportsfiskere som ønsker en haspelstang 
i topp kvalitet med minimal lengde, er dette 
modellen!  Med transportlengder mellom 35 
og 39 cm er disse stengene blant de korteste 
og letteste i verden. Kombiner den med en 
liten 750 Shimano snelle og du har den  
perfekte kombinasjonen til utenlandsferien  

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		Lengde		Tr.lengde	 Vekt		 Pris		
Exage AX STC Minitele 180L 303180 3-15g 6’ 35cm 75g 999,-
Exage AX STC Minitele 210ML 303210 5-20g 7’ 35cm 93g 1 099,-
Exage AX STC Minitele 240M 303240 10-30g 8’ 38cm 133g 1 199,-
Exage AX STC Minitele 270M 303270 10-30g 9’ 39cm 158g 1 299,-

eller fjell turen. Leveres i en praktisk transporttube som også  
har plass til snella.     
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Den ultimate kombinasjonen får du ved 
å kombinere din STC haspelstang med en 
Sedona eller Symetre minisnelle. En vekt 
på 195 gram gjør disse til den perfekte 
reisekamerat.

Unike stenger for deg som liker 

å reise til nye steder og søke 

utfordringen med fiske under 

fremmede himmelstrøk. 

Alle stengene er spesialdesignet 

for å  kunne transporteres enklest 

mulig, for eksempel på fly!

Exage AX STC 
Minitele Spinning

BeastMaster 
AX STC Boat

BeastMaster 
AX STC Spinning
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5656 5757

Prisene er veiledende

Modell		 Art.nr.		 Klasse		Lengde		Ant.ringer	 Vekt		Pris		
Antares AX Braid Boat 7’6” 12-20lbs 305120 12-20lbs 7’6” 11+toppring 342g 3 599,-
Antares AX Braid Boat 7’6” 20-30lbs 305130 20-30lbs 7’6” 11+toppring 358g 3 599,-
Antares AX Braid Boat 7’6” 30-50lbs 305150 30-50lbs 7’6” 10+toppring 410g 3 599,- 

Modell		 Art.nr.		 Klasse		Lengde		Ant.ringer	 Vekt		Pris		
BeastMaster AX  Boat 16-20lbs 302520 20lbs 7’3” 9+toppring 560g 1 499,-
BeastMaster AX  Boat 20-30lbs 302530 30lbs 6’6” 7+toppring 571g 1 599,-
BeastMaster AX  Boat 30-50lbs 302550 50lbs 6’6” 7+toppring 589g 1 699,-
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Den nye utgaven av BeastMaster Boat er laget  
i Biofibre og dermed er vekten blitt drastisk  
redusert i forhold til foregående modell. 
Stengene har fått et lekkert design og nyut-
viklede stangringer fra Shimano. Videre har  
de et nyutviklet håndtak som gir deg et godt 
grep på stangen selv når du er våt og kald på 
hendene. Finnes i 3 versjoner som dekker alt  
av havfiske i Norge.   

BeastMaster AX Boat

Den berømte Antares serien ble ytterligere  
forbedret til 2007-sesongen. Dette ble gjort  
i samarbeid med vårt utviklingsteam som blant 
annet har testet stengene i kombinasjon med 
den elektriske snellen Dendou Maru. Antares 
Boat er en allsidig stangserie for alle typer båt-
fiske, og er spesielt designet for dypvannsfiske. 
De som fisker på 500 meter og dypere vil  
bli meget fornøyd på grunn av den raske  
aksjonen som nå er gjort stivere og lengre.  
Fuji SIC ringene på disse stengene er spesialde-
signet for bruk av multifilament, noe som snart 
er enerådene under fiske fra båt. Stengene har et 
helt utrolig flott design, og ved å bruke Biofibre 
er vekten nesten halvert fra den foregående 
modellen.

Antares AX 
Braid Boat
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Båtstenger  
Ingen enkelt båtstang kan dekke alle Europeiske 

behov for saltvannsfiske. Shimano har trolig det aller 

største utvalget av stenger og dekker alle behov og 

ønsker til dagens moderne fiske. Ikke bare er stengene 

designet for å dekke alles behov, men stengene leveres 

i alle priskategorier slik at alle kan finne en 

stang de liker.



5858

Prisene er veiledende

B
Å

t
S

t
E

N
g

E
R

S
h

im
a

n
o

5959

Prisene er veiledende
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Stenger som er delbare på midten og passer 
perfekt til det lettere pilke og agnfisket fra båt i 
sjøen. Utviklet i Biofibre for å gi ekstrem styrke 
og lav vekt. Stengene kan brukes både med  
haspel og multiplikatorsneller.

Inner Guide-stenger øker stadig i popularitet blant 
havfiskere og trollingfiskere.  Sena løper på denne ty-
pen stenger inni stangemnet, dermed elimineres sjan-
sen for at den hekter seg i en av ringene. Beastmaster 
AX Boat IG er en 2-delt 8-foter som passer best til 
lettere havfiske og tyngre trolling. Emnene er laget 
av XT-60 Carbon og Biofibre, dette kombinert 
med Beastmaster-teknologi sikrer stenger som 
er så lette, så sterke og så fleksible at man nes-
ten ikke tror det er mulig! Shimano bruker en 

teknologi de kaller HiSpeed Construction når det 
gjelder oppsett av seneløpet gjennom klingene. En 
spesialdesignet innvendig spiral med silikonbelagte 
ringer sikrer at sena kan løpe helt fritt inni stangen 
uten å berøre emnene i seg selv, friksjonen er dermed 
så lav det er mulig å komme. I tillegg finnes selvsagt 
ergonomisk snellefeste og håndtak. Denne stanga 
er heretter vårt havfisketeams førstevalg til lettere 
havfiske.

Modell		 Art.nr.		 Klasse		Lengde		Ant.ringer	 Vekt		 Pris		
BeastMaster AX  210M 302590 50-150g 7’   6+toppring 318g 1 099,-
BeastMaster AX  210H 302595 150-300g 7’   6+toppring 338g 1 199,-

Modell		 Art.nr.		 Klasse		Lengde		Ant.ringer	 Vekt		 Pris		
Beastmaster AX Boat IG 240M 302800 <250g / 12lbs 8’ 0 248g 1999,-

BeastMaster AX  Boat
Beastmaster ax Boat 
Inner Guides

En serie havfiskestenger med uslåelig aksjon som 
enkelt tretter ut fisken. Når du fisker og kjører fisk, 
vil den litt myke stangtoppen ta seg av alt av rykk og 
napp, selv om du bruker multifilament. Takket være 
Biofibre og kvalitetskomponenter fra Fuji, har dette 
blitt til det som trolig er å regne som den beste  
allround havfiskestang på markedet. Stengene har 
også et snellefeste med trigger som gir deg bedre  

føling under fisket og bedret balanse i stangen. 
SpeedMaster Boat finnes i 4 klasser, der alle har  
en lengde på 7’6’’ og er todelte.

Når du tar denne nye stangen i hendene er det  
nesten så du kjenner styrken. Blandingsmaterialet 
den er bygget med gjør stangen ekstrem tøff og  
motstandsdyktig. Hyperloop sine båtstenger er  
designet for et variert fiske, fra tungt bunnfiske på  
dypt vann til lettere fiske i de øvre vannlag, og  

denne nye 7 fots båtstangen vil absolutt tilfredsstille 
dine krav til en god båtstang. 

Modell		 Art.nr.		 Klasse		 Lengde		Ant.ring.		Vekt		Pris		
Speed Master Boat 7’6’’ 6-12 lbs 525512 6-12 lbs 7’6’’ 11 334g 1699,-
Speed Master Boat 7’6’’ 12-20 lbs 525520 12-20 lbs 7’6’’ 11 340g 1799,-
Speed Master Boat 7’6’’ 20-30 lbs 525530 20-30 lbs 7’6’’ 10 372g 1899,-
Speed Master Boat 7’6’’ 30-50 lbs 525550 30-50 lbs 7’6’’ 10 406g 1999,-

Forcemaster Boat er bygget av Fine Crystal Carbon, 
noe som gjør at stangen blir lett og sterk. Stengene 
er delbare på midten for enkel transport, og er 
lakkert signalgrønn eller oransje i toppen for 
god nappindikasjon. Forcemaster Boat består av 

2 stenger som passer til det meste av det lette båt-
fisket her til lands. Serien har det særegne og flotte 
Forcemaster-utseendet.

Modell		 Art.nr.		 Klasse		 Lengde		 Ant.ringer	 Vekt		Pris		
ForceMaster Boat 210M 304210 50-150g 7’ 7 + toppring 320g 799,-
ForceMaster Boat 210H 304215 150-500g 7’ 7 + toppring 360g 899,-

SpeedMaster Boat

Hyperloop AX Boat  

ForceMaster Boat

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

Solid økonomibåtstang fra Shimano. EVA håndtak 
og solide ringer montert på et sterkt 2-delt stang-
emne i glassfiber. Stangen er svart med sølvfargede 

detaljer, toppen er lakkert oransje for å gi god  
nappindikasjon.  

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		 Lengde		 Vekt		 Pris		
XFX Boat BX 160 XXH 526165 <500g 5’3” 268g 299,-

Modell	 Art.nr	 Klasse	 Lengde	 Ant.ring.	 Vekt	 Pris		
Hyperloop AX Boat 210MH 527210 100-200g 7’ 7 360g 699,-

XFX BX BT
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6060

Prisene er veiledende

6161

Prisene er veiledende

Biofibrenes fantastiske egenskaper finner du 
i den nye Beastmaster AX Stand Up. Stangen 
er nå mye mer progressiv, og har en mer ek-
strem toppaksjon enn forrige modell. Den økte 
kraftreserven man får gjennom den forbedrete 
taper ingen, gir et vidt bruksområde fra mindre 

Modell		 Art.nr.		 Klasse		Lengde		Ant.ringer	 Vekt		Pris		
BeastMaster AX Stand-Up 20-30lbs  302730 30lbs 5’6” 7+toppring 636g 1 699,-
BeastMaster AX Stand-Up 30-50lbs  302750 50lbs 5’6” 6+toppring 606g 1 799,-

Hyperloop AX Stand-UP er ikke lik noen av de 
andre Hyperloop stengene. Vanligvis har disse hatt 
XT60 karbonspiralen på utsiden av klingene, men 
den nye stangen har den på innsiden. På denne  
måten har Shimano fått skviset enda litt mer kraft  
og ”crispy” aksjon ut av stengene. Snellefestet og 
kryssfestet for havfiskebelte, samt de kraftfulle  
ringene stangen har, gjør dette til en skikkelig  
kraftig og robust stang som gir deg mye for pengene. 
Detaljer og finish på Hyperloop AX Stand Up kan 
bare sammenlignes med mye dyrere stenger. De to 
tyngste modellene leveres med trinse i toppen.

Modell	 Art.nr	 Klasse	 Lengde	 Ant.ring.	 Vekt	 Pris		
Hyperloop AX Stand Up 12-16 lbs 527116 12-16 lbs 5’6’’ 8 460g 799,-
Hyperloop AX Stand Up 16-20 lbs 527120 16-20 lbs 5’6’’ 8 530g 799,-
Hyperloop AX Stand Up 20-30 lbs RT 527130 20-30 lbs 5’6’’ 8 590g 799,-
Hyperloop AX Stand Up 30-50 lbs RT 527150 30-50 lbs 5’6’’ 7 615g 799,-

til store fisk. Stengene har fått bedre håndtak og 
oppgradert stangringer enn foregående modell.
PS! Avbildet modell viser stang med trinser, 
denne føres ikke i Norge.
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Hyperloop AX  
Stand Up

BeastMaster AX
Stand-Up

Den flotte klingen til Catana Downrigger stengene 
er laget av epoksyglass med en spesiell konstruksjon i 
tuppen. Den er spesielt designet for downriggerfiske 
i alle mulige forhold. Aksjonen er parabolisk til me-
dium parabolisk og tilgjengelig i 2 ulike lengder og 

2 ulike aksjoner. Begge modellene har et kryssfeste  
i bunn så den står perfekt i stangholderen.

Modell	 Art.nr	 Lengde	 Ant.ringer	 Vekt	 Pris
Catana Downrigger 240MH 527240 8’ 12 310g 499,-
Catana Downrigger 270H 527270 9’ 12 380g 599,-

Den oppgraderte versjonen av Beastmaster 
Downrigger er laget med Biofibre, har en  
parabolsk aksjon og er ekstremt sterk. Den  
har også fått flere stangringer for å fordele  
belastningen på snøret bedre. Stengene har  
under testing løftet opptil 20kg dødvekt opp  
fra gulvet. Under kjøring av fisk vil man sette 
umåtelig pris på den ”endeløse” aksjonen  
i stangemnet. Kommer i 2 modeller 8’6” og 9’.

Modell		 Art.nr.		 Klasse		Lengde		Ant.trinser	 Vekt		Pris		
BeastMaster AX Downrigger 86M 302786 M 8’6” 12+toppring 305 1 099,-
BeastMaster AX Downrigger 90MH 302790 MH 9’ 12+toppring 327 1 199,-

BeastMaster AX 
Downrigger

Catana AX Downrigger
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Langesund er en kraftig stand-up stang med trinser 
hele veien. Stangen har gjennom mange år vært en 
bestselger. Håndtaket er laget av EVA skumplast, og 
den har et kraftig snellefeste av metall. I bunn er det 

endeknott og kryss for feste i havfiskebelte. Lange-
sund er et av de beste kjøpene hvis du er ute etter en 
god og kraftig stang til en hyggelig pris.

Yellow Reef har blitt en favorittstang for veldig  
mange, og er suveren til det enkle pilke- og dorge-
fiske. Stangen er massiv og tåler en røff behandling,  
samtidig som man får god føling med fisken under  

kjøring. Den har kort lengde (135 cm), EVA  hånd-
tak og keramiske ringer. Yellow Reef er en suveren 
stang for feriefiskeren og andre som ferdes på sjøen. 

6262

Prisene er veiledende

6363

Prisene er veiledende
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Elbe Yellow Reef

Ebeco Langesund

Modell	 Art.	Nr.	 Klasse	 Vekt	 Lengde	 Pris
Langesund 521030 20 – 50lbs 630g 165cm/5,5’ 799,-

 
Vi våger påstanden om at dette er en av markedets 
sterkeste lakseteleskopstenger. Vi har under utvik-
lingsprosessen løftet lodd på 5 kg rett fra bakken 
med denne serien. Osen er dermed meget solid 
bygget i karbon og epoxy, samtidig som vekten er 
holdt forbløffende lav. Aksjonsmessig er stengene 
kraftige, seige og spenstige; kort sagt akkurat hva du 
trenger i norske lakseelver. Overflaten har fantastisk 
finish med brunt og svart, spiralformet med innsyn 

til karbonfibrene. Sterke ringer, kraftig håndtak av 
EVA og solide metalldetaljer på snellefeste/håndtak 
er andre detaljer som gjør Osen til en topp lakse-
teleskopstang. Osen leveres i tre lengder inkludert 
den lenge etterlengtede 6 meter versjonen.
 Leveres med stofftrekk.

Modell	 	Art.nr.		 Slukvekt	 Lengde								Tr.lengde	 Ledd	 Vekt	 Pris		
Osen Teleskop 4m  329400  35-80g  400cm  103cm  6  538g  699,-  
Osen Teleskop 5m  329500  35-80g  500cm  106cm  7  676g  799,-  
Osen Teleskop 6m  329600  40-100g  600cm  117cm  8  932g  899,-

Oppgradert utgave av bestselgeren TC 15.  
Stengene har fortsatt de gode aksjonene og  
allroundegenskapene som de er blitt viden kjent 
for. Stengene passer til ørret- og ferskvannsfiske 
generelt både i elver og innsjøer.  
Leveres i 4 forskjellige lengder.

Modell	 Art.nr	 Slukvekt	 Lengde	 Vekt		 Pris
TC BX 15-300 Tele Allround 303300 10-35g 10’ 246g 299,-
TC BX 15-360 Tele Allround 303360 10-35g 12’ 314g 399,-
TC BX 15-450 Tele Allround 303450 10-35g 15’ 547g 499,-
TC BX 15-540 Tele Allround 303540 10-35g 18’ 642g 599,-

Hele 11kg har man løftet med denne stangen. 
Stangen er et teknisk vidunder uten frykt for 
ytre påkjenninger. Imponerende og enorm 
styrke kombinert med en akseptabel vekt og en 

Modell	 Art.nr	 Slukvekt	 Lengde	 Vekt		 Pris
BeastMaster BX Tele 600XXH 302600 20-110g 20’ 496g 2 399,-

fiskevennlig aksjon. Selv om dette er en teleskopstang kan 
den hamle opp med stor laks og sjøfisk, og blir faktisk brukt 
til mallefiske i Europa.  

Bilde viser riktig design. 
TC BX Tele Allround

Elbe Osen

BeastMaster BX 
Tele 11 Action

Modell	 Art.	Nr.	 Slukvekt	 Vekt	 Lengde	 Pris
Yellow Reef 341135 <300g 330g 135cm/4,5’ 189,-
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6464

Prisene er veiledende

6565
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Miniteleskopserie med moderne aksjon. Vi har valgt 
å produsere Vassfaret-serien i 60% karbon, men 
samtidig komposittforsterket. Med dette oppnås 
overlegen styrke samtidig som vekten holdes lav og 
spensten god. Overflaten er i brun finish; blank lak-
kert med gjennomskinn av karbonfibre. Videre har 
serien solide ringer med grafittinnlegg og glidering i 

toppen. Håndtaket er av kork og endeplugg av me-
tall. Serien leveres i stofftrekk og finnes i fire forskjel-
lige lengder. 

Modell		 Art.nr.	 Slukvekt	 Lengde					 Tr.lengde	 Ledd	 Vekt	 Pris		
Vassfaret Minitele 6’  328180  2-15g  6’-180cm  44cm  5  108g  399,-  
Vassfaret Minitele 7’  328210  3-18g  7’-210cm  46cm  5  110g  399,-  
Vassfaret Minitele 8’  328240  5-20g 8’-240cm  49cm  6  148g  399,-  
Vassfaret Minitele 9’  328270  7-28g  9’-270cm  55cm  6  154g  399,-  

Teleskopisk ørretstang med nydelig myk aksjon, men 
samtidig kraftig nok for sterk ørret i stri elv. Eggedal 
har blanks av karbon kompositt med dyp blå finish 
med karbonfibre. Håndtak av solid EVA, metall 
endeplugg og sterke ringer med grafittinnlegg. 

Elbe Eggedal leveres i stofftrekk og kommer i tre 
forskjellige lengder.

Modell		 Art.nr.		 Slukvekt		Lengde		 Tr.lengde		Ledd		Vekt		 Pris	
Eggedal Teleskop 3,9m  327390  5-20g  13’-390cm 62cm  8  244g  699,- 
Eggedal Teleskop 4,2m  327420  7-28g  14’-420cm  64cm  9  342g  699,- 
Eggedal Teleskop 4,5m  327450  7-28g  15’-450cm  76cm  9  352g  699,-  

God gammeldags tredelt bambusstang. Toppring 
til å feste snøret og metallholker mellom leddene. 
Stangen er meget lett å bære, og gir en nostalgisk  
følelse. På stangen kan man også montere et snelle-
feste slik at f.eks. en marksnelle kan benyttes. 
Turtips: Gi barna hver sin bambusstang, bruk  

4 meter tynt snøre og en bitteliten krok. Sett på en 
mark, en loffbit eller litt ost, og kast uti! Barna kan få 
en topp fiskeopplevelse.

Modell	 Art.	Nr.	 Lengde	 Vekt	 Tr.lengde	 Ledd	 Pris
Bambusstang 328480 480cm 390g 170cm 3 129,-

Elbe Bambusstang

Elbe Eggedal

Elbe Vassfaret
Når du k jøper  E lbe  og Shimano s tenger  og snel ler 

levert  av  E lbe  Normark har  du landets  kanskje  beste 
serv iceavdel ing  t i l  h je lp .  V i  har  i  a l le  år  sat t  vår  ære i  a t 

serv ice  e l ler  reklamasjoner  på snel ler  og s tenger  skal  være 
en enkel  og  r imel ig  af fære for  sportsf iskerne. 

Vi  skal  ha ferdigbehandlet  og  sendt  ut  reparert  e l ler  nyt t 
uts tyr  innen 24  t imer  et ter  at  v i  har  mottat t  det ,  så  sant  det 

er  uts tyr  av  nyere  dato som v i  har  deler  t i l .  Har  v i  ikke 
delene f inner  v i  bestandig  i  samarbeid med kunden en 

løsning han e l ler  hun er  fornøyd med.  Selv  om v i  har  en 
rask serv ice  er  det  enkel te  t ing  du som sportsf isker  kan 

g jøre  se lv  for  og s l ippe å  få  e t  avbrekk i  f i sk ingen.

Ta  vare  p å  stan g o g  sn e l le .

sneller:
Gi sveiv og snørefører en dråpe olje en til to ganger 
i sesongen. På sneller med smøreport har du i en 
dråpe olje hver sesong. Oljeflasken som følger med 
snellene holder til minimum 10 års bruk. 
Skyll snellen i ferskvann hvis du har brukt den 
i sjøen og la den tørke på et luftig sted. Ikke skru 
opp snellen for å smøre den selv, send den heller 
inn til vår service-
avdeling hvert femte  
år. Det koster ikke 
mange kronene og  
øker levetiden på 
snella!

stenger:
Transporter alltid stenger i stangtrekket og aller 
helst i stangtube. Skyll stangen i ferskvann etter 
bruk i saltvann og la den tørke på et luftig 
sted. Ikke pakk fuktige stenger inn i 
stangtrekk og stangtube. Tørk alt 
først, så unngår du mugg på 
korken og korrosjonsan-
grep på metalldetaljer.
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Team	Elbe	Normark	
består av ”normale” fiskere med bred erfaring innen 
de fleste typer sportsfiske. Medlemmene har hver 
sine spesialiteter og hovedområder innen fiske, og 
de kjenner godt til vårt sortiment. Teamet holder 
fiskekurs innen forskjellige sjangere, kastekurs og 

produktdemonstrasjoner i samarbeid med din sports-
fiskebutikk. De hjelper oss på Elbe Normark med 
utvikling og hardtesting av nye produkter, og noen 
deltar også aktivt i forskjellige fiskekonkurranser 
rundt om i landet.
Team Elbe Normark – Fiske for Alle!! 

Team	Elbe	Normark 
t ref fer  du på f iskekurs ,  produktdemonstras joner  

og  f iskekonkurranser  rundt  om i  hele  landet .  V i  er  
en  g jeng a l lroundere innen al le  typer  f iske  som  

ikke  bare har  f iske  som hobby,  –  v i  er  også k lare  
t i l  å  h je lpe  DEG med noen t ips !

Jon	Eivind	Schefte

Alder:	59

Yngve	Sverkholt

Alder:	46

Største	fisk: Håbrann 42 kg, lange 32 kg, 
gjedde 16 kg

Beste	fiskeopplevelse: Håbrannen fra 1979 
husker jeg som om det var i går. I det hele tatt 
var dette et godt år med gjedda på 16, og stor 
kveite fra land ved Bjordal i Sognefjorden.

Fisker	helst: Fra det letteste meite til det 
tyngste havfisket. Er svært glad i tørrfluefiske 
etter harr i Glomma ved Koppang. Fisker rundt 
i hele Vestfold, og surffiske på Vestlandet er 
også morro.

Favorittutstyr: Fluefiske Biocraft XTR-A og 
Biocraft snelle #5. Havfiske; BeastMaster 30 
pund og TLD 20 eller 30. Rapala Titanium snøre.

Stener	Skogmo

Alder:	40

Største	fisk: Laks 17,2 kg, Sjøørret 7,8 kg

Beste	fiskeopplevelse: For noen år siden i en 
nordlandselv fikk jeg 11,5 kg sjøørret på 2 kast. 
6 kg og 5,5 kg. Det var så mørkt at jeg ikke kunne 
telle fingrene engang og når fiskene tok flua, 
hadde jeg hjertet i halsen begge gangene. 
Nattfiske etter grov sjøørret er nok favoritten!

Fisker	helst: I Orkla, Nidelva eller i Bjøra.

Favorittutstyr: lettere tohånds eller enhånds 
er det jeg liker best å fiske med. Shimano XTR-A 
13’ klasse 8/9 er fantastisk lett og lettkastet, eller 
Loomis Stinger GLX 12,6’ klasse 7/8. Av enhånds 
liker jeg best Shimano XTR-A 9’ klasse 6, eller 
Loomis Native Run 10’ klasse 7.

Solan	Renolen

Alder:	57

Største	fisk: Harr 1,7kg, Ørret 3kg, Røye 2,9, 
Gjedde 12kg

Beste	fiskeopplevelse: Det var nok en tur 
med naboen hvor jeg som 5 åring, ble tatt med 
på Grindalsfluefiske på isen. Å ligge på isen  
og titte ned i hullet og se all fisken der nede  
i vannet var en utrolig stor opplevelse for en  
liten guttepjokk.

Fisker	helst: Fisker stort sett alt, både haspel- 
og havfiske, men fluefiske står hjertet nærmest.

Favorittutstyr: Shimano Biocraft 9’ #5 og 
Biocraft snelle + Cortland 444. BeastMaster 270L 
og Shimano Super GT 1500 + Rapala Finesse 
sene. Antares stang + Calcutta 250/TLD 15 + 
Rapala Titanium/Though.

Thomas	Jesting

Alder:	34

Største	fisk: Laks 12,5 kg, sjøørret 3,4 kg, 
ørret 3 kg

Beste	fiskeopplevelse: I Lakselva da jeg tok to 
laks på kort tid; 12,5 og 9,3 kg. Jeg var alene i el-
ven og hadde følelsen av laks. Den følelsen man 
bare får innimellom og man vet at det er fisk som 
kommer til å ta. Ganske riktig ble det to flotte 
nygåtte lakser som nå er fortært i røkt form.

Fisker	helst: Finnmark, Oslomarka, Hemsedal, 
Sverige og andre bortgjemte steder.

Favorittutstyr: Phantom og V-Pro III 10’ #7.

Frode	Myhrvold

Alder:	40

Største	fisk: Sjøørret 2,3 kg, ørret 1,5 kg,  
røye 1,5 kg

Beste	fiskeopplevelse: Alene et sted  
i Hallingdalselva med vanvittig klekking og 
stor ørret.

Fisker	helst:	Overalt i elv etter vakende ørret, 
laks og røye med tørrflue

Favorittutstyr: Vangen Phantom #4, Shimano 
Biocraft snelle og Cortland 444 SL Precision.
Vangen V-Pro 10’ #7, Phantom LA snelle,  
Cortland 444 SL Clear Intermediate Terje	Andersen

Havfisketeamet

Alder:	38												

Cato	Røenbakken
Havfisketeamet

Alder:	37

Største	fisk: Lange 19,4 kg 
Beste	fiskeopplevelse: En ørret på drøye 3 
kg fra land i Nordmarka og røye på 4,5 kg fra 
Randsfjorden er vel et par av favorittopplev-
elsene. Ellers har det vært mange fine opplev-
elser både under trolling, havfiske og isfiske.  
Fisker	helst: Isfiske etter abbor, gjedde og 
røye, trolling etter ørret og havfiske med agn. 
Favorittutstyr: Sneller: Shimano Tekota 600LC 
(trolling og lett havfiske), Shimano Torium 20 og 
TLD 20 II  (Havfiske), Technium MGS haspelsnel-
ler.Stenger: Antares AX Braid og SpeedMaster 
Boat(Havfiske) og Antares AX og Speedmaster 
haspelstenger, Catana Downrigger stenger 
til trolling. 

Håkon	Rekstad
Havfisketeamet

Alder:	41

Største	fisk: Torsk 11 kg

Beste	fiskeopplevelse:	Ørret på 3-4 kg i 
Dokka-elva 1985. Tok samtidig en mindre ørret 
som satt på opphengerflua. Snøret røk ved 
landing og jeg hoppet ut i elva og berget fiskene 
med hendene.

Fisker	helst:	Meget	allsidig.	Oslofjordfiske 
med lett haspelutstyr. Ellers gjerne havfiske, ør-
retfiske i fjell og i Oslo-marka, flue, haspel eller 
harving. Alt fiske er bra fiske!

Favorittutstyr: SpeedMaster 300 ML med en 
Shimano Super GT 1500 og 0,20 mm SuperStrong 
til havabbor, sjøørret, torsk og sei i fjorden. 
Ellers blir det gjerne BeastMaster Boat 20-30 lbs 
med en Shimano Torium 30 til havfiske.

Arild	Wilhelmsen
Havfisketeamet

Alder:	53

Største	fisk: Sei 20 kg, Torsk 19 kg, Sjøørret 9,2 
kg, Laks 8,4 kg

Beste	fiskeopplevelse: Det må bli en sjøøret-
fangst, der jeg fikk 4 stykker i løpet av en halv 
time. Alle var store, den største på 4,8 kg.

Fisker	helst: I Beiarelva etter sjøørret og på 
havfiske. Fisker over hele landet.

Favorittutstyr: Er en ihuga markfisker, selv om 
jeg har fått fisk på all slags utstyr. Til markfiske 
bruker jeg oftest en Shimano SpeedMaster 11 fot, 
snelle; Shimano Twin Power og Stella i størrelse 
2500 og 4000. Thor		Arild	Larsen

Havfisketeamet

Alder:	42

Største	fisk: Laks 17,2 kg, torsk 15 kg

Beste	fiskeopplevelse: Mange gode op-
plevelser. Det er ikke alltid viktig om jeg får fisk, 
bare fisketuren er bra så er opplevelsen bra. Kan 
likevel trekke frem en vårtur etter sjøørreten, 
der to sjøørreter sloss om å ta sluken. Begge 
var like store, og den som ”vant” veide 4 kg.

Fisker	helst: I Nordfjoreid etter laks og sjøør-
ret. Ellers fisker jeg mye på Gudvangen.

Favorittutstyr: BeastMaster Float 13’ og 
Shimano Baitrunner 5000

	Havfisketeamet

Alder:	44

Største	fisk: Kveite 36 kg, brosme 11,7 kg, gjedde  
7,5 kg, sjøørret 3,2 kg, brunørret 4,8 kg, laks 9,9 kg.

Beste	fiskeopplevelse: De beste fiskeopplev-
elser jeg har hatt er med barna, spesielt da søn-
nen på 6 år maste seg til å låne min Stella-snelle 
og rett etter mistet en mega-laks i Drammenselva.

Fisker	helst: Trolling i Eikeren, Bornholm,  
Vänern. Havfiske og ikke minst laksefiske  
i Drammenselva. 

Favorittutstyr: Trolling; BeastMaster 9’ down-
rigger med Shimano Tecota LC 600 snelle og 
Rapala Husky Jerk. Havfiske; SpeedMaster og 
Antares stenger, Shimano TLD 30 II, Torium og 
Tekota 600 LC sneller. Laks; Calcutta 400b + 
Technium DF AX 390 SL stang.

Jonathan	Colman

Alder:	37

Største	fisk:	Kongemakrell på 40 kg, Striped 
Bass 25 kg, Laks 10 + kg, Havabbor 4,2 kg

Beste	fiskeopplevelse:	Min bror og jeg fisket 
fra kano i en stim Blue fish utenfor Cape Cod. 
Kanoen ble etterhvert så full av fisk at vi holdt 
på å velte. Jeg hoppet over bord midt ut i stimen 
med rovfisk for å berge bror, fangst og kano. 
Det gikk heldigvis bra.

Fisker	helst: Det blir etter sjøørret og
havabbor i Oslofjorden eller utenfor Cape Cod.

Favorittutstyr: Rapala wobblere funker til alt. 
Spesielt Original sølv/svart bruker jeg mye i 
alle størrelser. Stang Shimano Technium 330ML. 
Snelle Shimano Technium Magnesium 2500.
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Største	fisk: Sei 12 kilo

Beste	Fiskeopplevelse: Gikk langs Øyensåa 
med stangtuppen pekende bakover. Uten at jeg 
oppdaget det hadde flua løsnet og havnet i en 
strømhvirvel inne ved land. En kilos laks hugg 
og ble berget.

Fisker	helst: I Trondheimsfjorden og  
Beistad fjorden. Ekte Verratorsk er favoritten. 
Nummer 1 er likevel fiske etter ørreten på  
Fosenhalvøya med fluestang eller spinner.

Favorittsutstyr: Antares 20-30 og TLD 20 
2-speed på sjøen. På fjellet Aspire 270L og  
Twin Power 2500FB.

Stein	Ivar	Iversen
Fagansvarlig		
Elbe	Normark

Alder:	41												

Største	fisk: Laks på 18,5 kg og sjøørret på  
6 blank. Begge på flue.

Beste	fiskeopplevelse: Sjøørreten på 6 kilo i 
Rauma. Vi hadde ikke kjent en eneste fisk, og var 
nær ved å gi opp. Det var bekmørkt, og hugget 
var så kraftig at jeg holdt på å miste stanga...

Fisker	helst: I hjemkommunen Tana eller Alta 
etter laks, samt røye på Laksefjordvidda både 
sommer og vinter. Ellers fisker jeg med alt, 
hvorsomhelst.

Favorittutstyr: Flue: Biocraft XTR-A og Biocraft 
snelle klasse 7 etter smålaksen. Biocraft XTR 
tohånds 14’ etter stor laks. Haspel: Shimano 
Speedmaster stenger og Shimano Twin Power i 
forskjellige størrelser.

Største	fisk: Laks 18 kg, Sjøørret 4,6 kg

Beste	fiskeopplevelse: Da Brith, (kona) fikk 
sin første laks på flue, og ble fullstendig hekta 
på laksefiske.

Fisker	helst: Fisker 3,5 måned av året etter 
sjøørret og laks med flue, og da for det meste 
i elvene i Trøndelag. De øvrige månedene blir 
brukt til kystmeite, innlandsfiske etter ørret 
og isfiske.

Favorittutstyr: Til tohånds fluefiske, Phantom 
eller Biocraft til laks. På sommeren også Vangen 
V-Pro III  10’ # 8, og Phantom fluesneller. Til ør-
retfiske Vangen V-Pro III  9’ #5 og Phantom 8,6’ 
#4. Til surffiske bruker jeg alt fra BeastMaster 
Specimen 12’ til BeastMaster Surf 425. 
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Kontakt din forhandler for kampanjepris

Rikt ig  sammensat t  f i skeuts tyr  er  en v ikt ig 
forutsetning  for  den gode f iskeopplevelsen. 

Uts tyr  som er  dårl ig  t i lpasset ,  eksempelv is  s tang, 
snel le  e l ler  snøre som ikke er  ment  for  det  f i sket 
du bedriver  v i l  ødelegge mye av  føle lsen og  
opplevelsen ved å  kaste  og ikke minst  få  f isk  på 
kroken.  Våre eksperter  innenfor  ul ike  typer  av 
f iske  har  derfor  sat t  sammen uts tyr  som passer 
perfekt  t i l  u l ike  typer  f iske ,  net topp for  å  g jøre 
di t t  valg  mye enklere  -  for  d i t t  f i ske . 

Pakkeløsninger    
Stang: Vangen Pulse  
Snelle: Vangen Rambler LA
Skyteklump: Cortland 444 SL Shoot ST F Mint 
Skytesnøre: Cobra FL Mono 30lb/50lb 
Backing: Micron Hi-Vis 30lb 150yd

Combo Pulse

   
Stang: Vangen Phantom  
Snelle: Vangen Phantom LA
Skyteklump: Cortland 444 SL Shoot ST F Mint 
Skytesnøre: Cobra FL Mono 30lb/50lb 
Backing: Micron Hi-Vis 30lb 150yd

Combo Phantom

Art.nr.	 Modell	 Lengde	 Klasse			
188800 COMBO PULSE  12,6’  8-9
188801 COMBO PULSE  14,1’  10-11

12’	klasse	7-8: Meget følsom og lett 12-foter med 
perfekt balanse. Ypperlig til finfiske etter laks og 
sjøørret i små sommerelver. Dette er også stangen 
for deg som vil fiske stor-ørret i elv med tohånds 
fluestang.   
12,6’	klasse	8-9:	Nydelige stenger som er meget 
spenstige og perfekt balansert. Gode alternativer 
hvis du liker lange fiskeøkter med lett utstyr.
13’	klasse	9-10:	Perfekt allround 13-foter til 
fiske i mindre elver og vassdrag med sommer-
vannføring. Typisk stang for elver der sjøørret 

og laks opp til 6-7 kg dominerer statistikkene. 
14’	klasse	9-11	/14,1	klasse	10-11: Lette og kraf-
tige allround tohånds fluestenger for laksefiske. 
Behersker godt alle typer kast og snører. Spenstig 
rygg, meget presise og lettkastete stenger.
15’	klasse	10-12: Kraftig stang for flomstore  
vårelver og vassdrag der vannføring og laksens 
størrelse krever ”tungt ” utstyr. Utrolig langt-
kastende, meget kraftig rygg. Du tretter lett ut 	
storlaks med denne 15-foteren.

Art.nr.	 Modell	 Lengde	 Klasse			
188716 COMBO PHANTOM  12’  7-8
188717 COMBO PHANTOM  12,6’  8-9
188718 COMBO PHANTOM  13’  9-10
188719 COMBO PHANTOM  14’ 9-11
188720 COMBO PHANTOM  15’  10-12
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Stang: Shimano Biocraft XT A Fly  
Snelle: Shimano Biocraft XT Large Arbor
Snøre: Cortland 444 Rocket T WF Peach
Backing: Micron Hi-Vis 20/30lb 100yd

Stang: Shimano Biocraft XTR A Fly  
Snelle: Shimano Biocraft XT Large Arbor
Skyteklump: Cortland Precision ShootHead F
Skytesnøre: Cobra FL Mono 30lb/50lb 
Backing: Micron Hi-Vis 30lb 150yd

Stang: Shimano Biocraft EV  
Snelle: Vangen Rambler LA
Snøre: Cortland Fairplay Rocket WF F  
  Orange
Backing: Micron Hi-Vis 20lb 100yd

Biocraft  XT A fluesett Biocraft XTR A 2-hånds 
fluesett

Biocraft EV fluesett

Art.nr.	 Modell	 Lengde	 Klasse			
188750 COMBO BIOCRAFT  8,6’ 4
188751 COMBO BIOCRAFT  9’  5
188752 COMBO BIOCRAFT  9’ 6
188753 COMBO BIOCRAFT  9’  7
188754 COMBO BIOCRAFT  9’  8

Art.nr.	 Modell	 Lengde	 Klasse			
188765 COMBO BIOCRAFT XTR A 12’ 7/8
188766 COMBO BIOCRAFT XTR A 13’  8/9
188767 COMBO BIOCRAFT XTR A 14’ 9/10
188768 COMBO BIOCRAFT XTR A 15’  10/11

Art.nr.	 Modell	 Lengde	 Klasse			
188760 COMBO BIOCRAFT EV  9’ 5
188761 COMBO BIOCRAFT EV  9’  6
188762 COMBO BIOCRAFT EV 9’ 7

Biocraft	XTA	8´6˝	#4: Et godt 
allroundsett til ørret- og harr-
fiske med overraskende stort 
kastepotensiale! Litt dyp aksjon 
som gir rolige presentasjoner. 

Biocraft	XTA	9´	#5: Svært lett 
topp og kraftig bunndel i stanga 
gjør dette settet lettkastet. 
Toppen hjelper til med nyde-
lige og trange bukter med god 
linekontroll.

Biocraft	XTA	9´#6: Prikk lik 
femmerstanga, bare en anelse 
kraftigere. God ørretstang som 
tåler litt mer vind og større 
fluer. 

Biocraft	XTA	9´#7:	En litt 
tøffere topp gjør at stanga tåler 
bedre kraftbruk, og også noe 
tyngre snører. Den er også 
bedre til vannkast. Passer godt 
som kyst-sett eller til lettere 
laks –og sjøørretfiske.

Biocraft	XTA	9´#8: Veldig 
godt allroundsett til det litt tøf-
fere fluefisket i Norge, men har 
nok finfølelse til å kunne brukes 
til ørretfiske en dag det blåser.

Biocraft	XTR-A	12´	#7/8:	
For det lette fisket på som-
merelv etter laks og sjøørret. 
Stanga kaster like godt både 
over hodet og speykast. 
Takler også godt en storlaks, 
eller prøv den gjerne til 
ørretfiske når du trenger 
lange kast!

Biocraft	XTR-A	13´	#8/9: 
Allrounderen i denne serien. 
Noe kraftigere og en tanke 
stivere enn 12 foteren. Likevel 
har denne stanga et dypt 
slag, noe som gjør den godt 
egnet til vannkast. Enkelt å 
speye med, og effektivt for å 
løfte line fra vannet. Skal du 
ha bare en tohåndsstang, er 
dette stanga.

Biocraft	XTR-A	14´	#9/10: 
Her snakker vi krefter og 
fraspark. Stivere og raskere 
med litt kortere slag enn sine 
lillebrødre, men samtidig 
utrolig lett og velbalansert 
stang. Et sett for laksefiske 
slik det for det meste bedri-
ves i Norge med klumpliner 
og lange kast.  

Biocraft	XTR-A	15´	#10/11: 
Et sett til de tøffeste av tøffe 
forhold. Stanga er rask og 
har kort slaglengde. Her kan 
du kaste på det du vil av fluer 
i kylling-størrelse, og likevel 
være i stand til å sende flua 
dit laksen 
bor uten 
problemer. 

Biocraft	EV	9´#5: Fint sett for ørret og harr i  
mindre elver og vann. Aksjonen gjør det lett å  
lykkes som fluekaster med fine snørebukter og  
god kontroll. Med moderat kraftbruk og tidlig stopp 
i fremkastet får man mye gratis av denne stanga. 

Biocraft	EV	9´#6: Allroundsett for innlandsfiske i 
elver og vann.

Biocraft	EV	9´#7:  Et sett til sjøørret og smålaks, 
samt til tøffere ørretfiske. Tåler også speykast.

Stangtips: Stener Skogmo
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Kontakt din forhandler for kampanjepris
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Sikre	valg	til	ørretfiske
Møre-silda
6g,	10g,	15g

Kobber/Sort

Gull/Rød

Møre-ungen
4g,	7g,	12g,	18g

Kobber/Grønn/Rød

BKR

Inkoo	Vivid
7g,	12g

CBR

SBB

Krocodile
7g,	14g

Brass/Fire	Wing

Rainbow	Trout

Trout	Quiver
	 8g	

TR

BR

Se	slukguiden	på	side	126	for	flere	slukvalg	til	ørretfiske

Stang: Shimano Catana BX 240L 
Slukvekt: 3-15g
Snelle: Shimano Catana 1000 RA
Art.nr. 189032   

SHIMANO ØRRET 2

Stang: Shimano Beast Master AX 240 L
Slukvekt: 3-15g
Snelle: Shimano Nexave 1000 RA
Art.nr. 189033   

SHIMANO ØRRET 3

Stang: Shimano Nexave BX 240 Light Trout
Slukvekt: 2-10g
Snelle: Shimano Exage 1000 RA 
Art.nr. 189034   

SHIMANO ØRRET 4

Stang: Shimano Alivio AX 240 L
Slukvekt: 3-15g
Snelle: Shimano Alivio 1000 RA
Art.nr. 189031   

ØRRET 1

For å  g jøre  valg  av  s tang og snel le 
enkel t  for  deg f inner  du her  ul ike 
kombinasjoner ,  hvor  a l le  er  spes ie l t 
t i lpasset  ørret f iske .

F iske ørret?
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For å  g jøre  valg  av  s tang og snel le  enkel t  for  deg 
f inner  du her  ul ike  kombinasjoner ,  hvor  a l le  er 
spes ie l t  t i lpasset  s jøørret f iske . 

Stang: Shimano Beast Master AX 300 L 
Slukvekt: 3-15g
Snelle: Shimano Nexave 2500 RA
Art.nr. 189043

Stang: Shimano Nexave BX 345 Light Seatrout 
Slukvekt: 5-18g 
Snelle: Shimano Exage 2500 RA
Art.nr. 189044

Sikre	valg	til	sjøørretfiske
Møre-silda

6g,	10g,	15g,	18g,	22g

Sølv/Blå

Matt/Grønn

Inkoo	Vivid
7g,	12g,	18g

SBO

SOY

Atomsilda
7g,	12g,	20g

Blå/Hvit

Sort/Sølv

Krocodile
14g

Nickel/firewing

Hammer/	chrome/blue

Rapala	Original/X-Rap
7cm,	9cm,	11cm

S

SW	SB

Se	slukguiden	på	side	127	for	flere	slukvalg	til	sjøørretfiske	

Kontakt din forhandler for kampanjepris

7474 7575
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F iske s jøørret?

SHIMANO SJØØRRET 3

SHIMANO SJØØRRET 4

Stang: Shimano Alivio AX 270 ML 
Slukvekt: 5-20g
Snelle: Shimano Alivio 2500 RA
Art.nr. 189041

Stang: Shimano Catana BX 270L 
Slukvekt: 3-15g  
Snelle: Shimano Catana 2500 RA
Art.nr. 189042

SHIMANO SJØØRRET 1

SHIMANO SJØØRRET 2
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SHIMANO LAKS 3
Stang: Shimano Technium DF AX 330SL 
Slukvekt: 20-60g
Snelle: Shimano Exage 6000FA
Art.nr. 189053   

Stang: Shimano Technium DF Casting AX 390SL 
Slukvekt: 20-60g
Snelle: Shimano Calcutta 400 B
Art.nr. 189055   

Stang: Shimano Beast Master Casting 300H  
Slukvekt: 20-50g
Snelle: Shimano Corvalus 400
Art.nr. 189054   

Stang: Shimano Beast Master AX 330 H 
Slukvekt: 20-50g
Snelle: Shimano Nexave 6000 F
Art.nr. 189052   

Sikre	valg	til	laksefiske
Møre-silda

22g,	27g,	32g,	40g,	50g,	55g

Kobber/Sort

Kobber/Rød

Lucius
20g,	36g

S

CBOR

Vibrax	Salmon	Spinner
33g

GFR

CT

Krocodile
20g,	29g

Nickel/Fire	Wing

Brass/Fire	Wing

Rapala	Jointed	Sinking
11cm

GFR

Countdown	11cm

B

Se	slukguiden	på	side	126	for	flere	slukvalg	til	laksefiske

Kontakt din forhandler for kampanjepris

7676 7777
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SHIMANO lAkS 1

SHIMANO lAkS 2

SHIMANO lAkS 4

SHIMANO lAkS 5
For å  g jøre  valg  av  s tang og snel le 
enkel t  for  deg f inner  du her  ul ike 
kombinasjoner ,  hvor  a l le  er  spes ie l t 
t i lpasset  laksef iske . 

F iske laks?

Stang: Shimano Hyperloop AX Spinning 330H 
Slukvekt: 20-50g 
Snelle: Shimano  Alivio 6000 F
Art.nr. 189051  
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Stang: Shimano Force Master Spinning 270MH
Slukvekt: 15-40g
Snelle: Shimano Catana 4000 RA
Art.nr. 189062   

SHIMANO SjøfISke 2

7878

Kontakt din forhandler for kampanjepris

7979
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Stang: Shimano Hyperloop Stand Up 
Slukvekt: 16-20lbs
Snelle: Hunter Multiplikator
Art.nr. 189071   

Stang: Shimano Hyperloop Boat 
Slukvekt: 20-30lbs
Snelle: Shimano TRN 200 G
Art.nr. 189074   

Stang: Shimano Alivio AX 270 MH
Slukvekt: 15-40g
Snelle: Shimano Alivio 4000 RB
Art.nr. 189061   

Sikre	valg	til	sjøfiske	fra	land
Møre-silda

15g,	22g,	27g,	32g,	
40g,	50g,	55g

Sølv/Blå

Sølv/Fluor

Skarpsilda
18g,	28g,	40g,	60g

SBLU

HGOL

Atomsilda
20g,	25g,	35g,	50g

Sort/Sølv

Rød/Gul

Gyro
20g,	30g,	40g,	60g,	65g

ORANGE

BLUE	MACKEREL

Inkoo	Vivid
7g,	12g,	18g

SBO

SOY

GBRR

Se	slukguiden	på	side	127	for	flere	slukvalg	til	sjøfiske

Sikre	valg	til	sjøfiske	fra	båt
Williamson	Speed	Jigs

150g	–	400g

Abyss

Benthos

Les	mer	side	132

Storm	Wildeye	
Giant	Jigging	Shad

135g	–	385g

Les	mer	side	148

Elbe	Interpilk
80g	–	1000g

RØD/FLASH

Les	mer	side	135

Atomsilda
60g	–	600g

REYE

Les	mer	side	134

Skarpsilda
100g	–	500g

HSGR

Les	mer	side	134

SHIMANO HAvfISke 1

Stang: Shimano Beast Master AX STC Boat 
Slukvekt: 20-30lbs
Snelle: Shimano TLD 20
Art.nr. 189073  

SHIMANO HAvfISke 3

Stang: Shimano Beast Master AX Boat 
Slukvekt: 20-30lbs
Snelle: Shimano TLD 20
Art.nr. 189072   

SHIMANO HAvfISke 2

SHIMANO HAvfISke 4

SHIMANO SjøfISke 1

For å  g jøre  valg  av  s tang og snel le  enkel t 
for  deg f inner  du her  ul ike  kombinasjoner , 
hvor  a l le  er  spes ie l t  t i lpasset  enten s jø-  
e l ler  havf iske .

Sjø-  og  havfiske

NYHET!NYHET!
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Modell		 Art.	nr.	 Stang		 Kastevekt		 Snelle		 Sene		 Pris	
Junior 6’6’’  186010 XFX 200MLC 5-20g  Hyperloop 2500 FB  0,25mm  399,- 
Tele Ferskvann 6’6’’  186020  TCTE 200MLC 5-20g  Hyperloop 2500 FB  0,25mm  499,- 
Tele Sjø 8’  186060  TCSTE 240HC 20-50g  Hyperloop 4000 FB  0,32mm  599,- 

Junior

Ferskvann Teleskop

Endelig kan vi  presentere helt  nyutviklede 
f iskesett  fra Shimano.  Disse vi l  g i  både 
deg som f isker mest  i  ferien,  er nybegyn-
ner el ler trenger et  ekstra f iskeutstyr 
i  reserve,  velkjent  Shimano-kvali tet  fra 
første f isketur.  St ikkordet  er problem-
fri t t  f iske.  Snel ler og stenger er gjennom-
prøvde modeller,  som gjennom lang t id har vist  at  de holder mål . 
Stengene er modif isert  fra standardsortimentet ,  med slanke ringer 
inkludert  metal l- innlegg ( ikke teleskop) samt kork på nedre håndtak. 
Snel lene er ferdig påspolet  med Shimano Blue Wing nylonsene. 
Sju forskjel l ige sett  dekker alt  fra juniorf iskeren i  ferskvann 
t i l  det  tyngste s jø-,  laks- og gjeddefisket .  Teleskopiske,  2-delte og 
3-delte modeller.  Pris  fra kr.  399,-

8080

Prisene er veiledende

8181
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Shimano F iskesett

Ferskvann- og lett sjøfiske
Haspelsett som passer for innlandsfiske 
etter ørret, abbor og annen ferskvannsfisk, 
samt lett sjøfiske.

Ferskvannsfiske
Teleskopisk haspelsett for fiske etter ørret, 
abbor og annen ferskvannsfisk. 

Sjøfiske Teleskop

Sjø-, gjedde- og laksefiske
Suverent teleskopisk haspelsett for tyngre  
 fiske i sjøen, samt innlandsfiske etter  
    f.eks. laks og gjedde.

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!
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Modell		 Art.	nr.	 Stang		 Kastevekt		 Snelle		 Sene		 Pris	
Lett Ferskvann 6’6’’  186030  XFX 200LC 3-15g  Hyperloop 2500 FB  0,20mm  499,- 
Allround 7’  186040  XFX 210MC 10-30g  Hyperloop 4000 FB  0,27mm  599,-
Sjø / Laks 8’  186050  XFX 240HC 20-50g  Hyperloop 4000 FB  0,32mm  599,- 
Kyst / Pilk 9’  186070  XFX BS 180270C  20-80g/<500g  Hyperloop 6000 FB  0,40mm  899,- 

Prisene er veiledende

8282 8383
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Lett Ferskvann

Sjø&Laks

Allround

Kyst/Pilk

Ferskvannsfiske
Shimano haspelsett for lettspinnfiske etter 
ørret, abbor og annen ferskvannsfisk. 

Ferskvannsfiske og lett sjøfiske
Haspelsett for ferskvannsfiske etter bl.a. ørret 
og abbor, samt lett sjøfiske etter f.eks. torsk, 
makrell og sjøørret.

Sjø-, gjedde- og laksefiske
Kraftig haspelsett til tyngre sjø- og innlands-
fiske. 

Sjø- og pilkefiske
Kraftig haspelsett til tyngre sjø- og innlands-
fiske. Den medfølgende pilketoppen gjør 
dette til et kombisett som du også benytter 
til pilkefiske på havet. Alt i et sett! 
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Prisene er veiledende Prisene er veiledende

8484 8585

Prisene er veiledende
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Disse kombinasjonene inneholder en toppknytt  
teleskopstang, ferdigknytt takkel med dupp på 
vinne, kroker på fortom og ekstra splitthagl (søkker). 
I tillegg følger en praktisk krokløsner med. Ypperlig 
produkt til barn som skal introduseres for det enkle 
markfisket etter for eksempel abbor og mort. 

Shimano 
Toppknytt Combo

Fiskesett for barn fra ca 4 til 7 år, med separat snelle 
og 5’ (150cm) 2-delt fiskestang av solid glassfiber. 
Snella leveres med påspolt fiskesene. Inkludert er 
også et flott utvalg av jigger, krok, dupper samt snor 
til å bære fangsten. 
Art. nr. 188020   Pris kr. 249,-

Flott fiskesett med lukket snelle og 5’6’’ (170cm) 
2-delt stang med kastevekt 3-15g. Snella, Storm 
20SC, er av typen lukket haspel og er ferdig påspolt 
med 0,25mm sene. Settet inkluderer også slukboks 
m/fleksible rom, senekutter, tang, assortere jigger, 
spinnere og snor til å bære fangsten. Fiskesettet 
leveres pakket på samme geniale ”Rack-Pak” som 
beskrevet over. 
Art. nr. 188060   Pris kr. 399,-

Fiskesett for de aller minste barna, perfekt til lek, 
kastetrening på plenen og til lett fiske fra brygga. 
Den lukkede snella med fiskeutseende er integrert 
i en 2’6’’ (75cm) fiskestang av solid glassfiber, og 
leveres med påspolt fiskesene. Tegnebok, kasteplugg 
og en fisk av filt er også inkludert. 
Art. nr. 188010    Pris kr. 199,-

Flott fiskesett med lukket snelle og 5’6’’ (170cm) 
2-delt stang med kastevekt 3-15g. Snella, Storm 
10SC, er av typen lukket haspel og er ferdig påspolt 
med 0,25mm sene. Settet inkluderer også slukboks 
m/fleksible rom, assortere jigger, kroker og dupper. 
Fiskesettet leveres pakket på et genialt ”Rack-Pak”, 
utmerket for montering på hytteveggen, i garasjen 
(skruer medfølger) eller til transport. Bærehåndtak 
er integrert i toppen.
Art. nr. 188050   Pris kr. 299,-

Flotte startsett for barn fra ca 6 til 10 år. Den todel-
te fiskestangen er 5’6’’ (170cm) og har kastevekt for 
sluker fra 3-15g. Snella er av typen lukket haspel og 
er ferdig påspolt med 0,25mm sene. Hefte med fis-
ketips, knuter og fiskeoppskrifter er også inkludert. 
Fiskesettet finnes Blå og Rosa versjoner der stang og 
snelle matcher i disse fargene, ellers er innholdet det 
samme.   
 Art. nr. 188030 (Blå) 
Art. nr. 188040 (Rosa)   Pris kr. 299,-

BlueFox Starter  

Storm RP 10sc 

Bluefox Complete

Storm RP 20sc
Elbe Junior Blå 
Elbe Junior Rosa

Ekspertutvalgets Sluksett
I våre slukpakker vil du finne det man trenger for å 
komme i gang med fisket, enten det foregår i fersk-
vann eller i sjøen.

INNHOLD FERSKVANNSBOKS:
Møre-silda sølv/blå 6g
Vibrax  RT 6g
Trout Quiver TR 8g
Møre-ungen kobber/grønn/rød 7g
Møre-ungen sort/gul 7g
5 stk. hempevirvler

Art.nr.: 569610  Pris kr. 169,-

INNHOLD 
SALTVANNSBOKS: 
Møre-silda sølv/rød 32g
Trout Quiver GFR 28g
Inkoo SHBD 26g
Skarpsilda HGRE 40g
Storm Swimming Crab RC 14g
5 stk. hempevirvler

Art.nr.: 569600   Pris kr. 179,-

Art.nr	 Modell	 Ledd	 Lengde	 Pris
188393 Combo TC 10300C 3 3m 129,-
188394 Combo TC 10400C 4 4m 149,-
188395 Combo TC 10500C 5 5m 169,-
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Reglene nedenfor er generelle og er hentet fra 
Direktoratet for Naturforvaltning. Vær obs på at det 
også er lokale fiskeregler der du skal fiske. Disse fin-
ner du der du kjøper fiskekort, på www.inatur.no, 
eller du kan få de fra den lokale Fylkesmannen. Vi 
tar forbehold om endringer etter at katalogen går i 
trykken.

Fiske i saltvann
Fiske etter torsk, sei, makrell og de andre saltvanns-
artene i sjøen kan du gjøre hele året fra land og båt 
med stang og håndsnøre. Når du skal fiske etter laks, 
sjøørret eller sjørøye, gjelder følgende:

•  Du må fiske minst 100 meter fra grense elv/sjø  
 (fra elveutløpet der grense elv/sjø ikke er fastsatt),  
 i den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget.  
 Utenfor mange vassdrag er det opprettet frednings- 
 soner med bestemmelser om begrensning av fisket.  
 Bestemmelsene gis i forskrift utarbeidet av  
 fylkesmannen.
•  Nasjonale forskrifter på www.dirnat.no gir  
 utfyllende regler om fisketider og redskapsbruk.
•  I tillegg til de agntypene som er tillatt i ferskvann, 
 er det i sjøen også tillatt med annet organisk agn.

Fiske i elv
Når du skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye, må 
du huske at:

• Før fisket starter må du betale fiskeravgift og kjøpe  
 fiskekort på www.inatur.no, eller innhente fiske-
 tillatelse hos fiskerettshaveren.
•  Det er kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre.  
 I vassdrag er det kun tillatt å bruke mark, sluk,  
 spinner, wobbler og flue som agn.  
 I mange vassdrag er det også begrensninger på  
 type agn. Det er ikke tillatt å rykke fisk.

•  Fisketid og fiskeregler følger av forskrifter for det  
 enkelte fylke, se www.dirnat.no. Det er viktig å  
 sjekke fiskereglene foran hver sesong da disse kan  
 endre seg.

Fiske i ferskvann etter innlandsfisk
•  Før fisket starter må du kjøpe fiskekort eller  
 innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren.  
 Du trenger ikke fiskeravgift ved innlandsfiske.  
 Det er viktig å sjekke fiskereglene foran hver  
 sesong da disse kan endre seg.
•  I vassdrag hvor det går laks, sjøørret eller sjørøye,  
 gjelder bestemmelsene for disse artene også for  
 fiske etter innlandsfisk. I enkelte tilfeller er det gitt  
 forskrifter med særskilte bestemmelser om fiske  
 etter innlandsfisk i disse vassdragene.

Barns rett til gratis fiskekort
Barn under 16 år har rett til gratis fiske etter inn-
landsfisk med stang og håndsnøre i perioden fra  
og med 1. januar til og med 20. august. Dette inne-
bærer også at barn har rett til gratis fiskekort etter 
innlandsfisk i vassdrag med fiskekortsalg. I vassdrag 
hvor det ikke selges fiskekort kan barn under 16 år 
fiske uten å innhente tillatelse. Retten til gratis fiske 
gjelder i mange vassdrag ikke for fiske etter laks,  
sjøørret eller sjørøye. Retten gjelder heller ikke for 
fiske etter innlandsfisk i vassdrag eller deler av  
vassdrag hvor det finnes laks, sjøørret eller sjørøye. 

Desinfeksjon av redskap og annet utstyr 
Fiskeutstyr, båter, kanoer og annet utstyr som har 
vært brukt i andre vassdrag, skal være rengjort og 
desinfisert før det brukes i annet vassdrag på grunn 
av smittefare. Det er også forbudt å tømme vann-
beholdere direkte i annet vassdrag.

Og husk: Det er forbudt å bruke levende fisk som 
agn i Norge!

Generelle 
fiskeregler i Norge

Tekst: Stein Ivar Iversen, Fagansvarlig Elbe Normark AS

Prisene er veiledende

Komplette fluefiskesett av høy Vangen-kvalitet. 
Fluestangen er den velkjente Vangen Pulse, en 3-delt 
stang med moderat rask 1/2 til 1/3 aksjon. Denne 
aksjonen gjør stangen lettkastet og morsom å kjøre 
fisk på. Klingen har mørk blå finish. Ellers er sten-
gene utstyrt med snakeringer, solid og smekkert 
snellefeste med innlegg av tre, samt korkhåndtak. 
Snella i settet er Vangen Rambler Large Arbour (se 
side 36 for omtale), en kritikerrost snelle av støpt 
aluminium med kraftig og jevn brems. Disse pakke-
løsningene inneholder ellers fluesnøre, backing, for-
tom og stangtrekk. 4 modeller fra WF5 til WF8 er 
tilgjengelige, se tabellen under for detaljert oversikt. 
Pris kr. 1199,-
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Vangen Fluesett

Ekspertutvalgets fluesett
Våre fluebokser inneholder en lett blanding av klas-
siske og moderne fluer. Her finner du et fornuftig 
utvalg, både til ferskvanns- og sjøfiske.

INNHOLD FERSKVANN :
Døgnflue brun • Mosquito • Sort Maur  
• Spent Spinner • Goldhead • Superpuppan  
• Streaking Caddis • March Brown  
• Montana Yellow • Steinflue sort

Art.nr.: 569615   Pris kr.169,-

INNHOLD SJØ & LAKS:
Clouser Minnow Orange  
• White Herring  
• Crazy Charlie  
• Black Zonker  
• Sort Dog Nobbler  
 • BH Dark Olive  
• Tan • RK Green Highlander  
• Thunder & Lightning Spey • Willy Gunn

Art.nr.: 569620   Pris kr. 169,-

Modell		 Art.	nr.		 Stang		 Snelle		 Snøre		 Backing		 Fortom	
Vangen Fluesett 9’ WF5  188905  Pulse 9’ WF5  Rambler LA  4-6  WF5 F  50m 20lbs  9’ 5X 0,16mm 
Vangen Fluesett 9’ WF6  188906  Pulse 9’ WF6  Rambler LA  4-6  WF6 F 50m 20lbs  9’ 4X 0,18mm 
Vangen Fluesett 9’ WF7  188907  Pulse 9’ WF7  Rambler LA  6-9  WF7 F 100m 20lbs  9’ 3X 0,20mm 
Vangen Fluesett 9’6’’WF8  188968  Pulse 9’6’’ WF8  Rambler LA  6-9  WF8 F 100m 20lbs  9’ 1X 0,24mm 
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Priser - se tabell side 88

er  k jent  fra  barne-tv  og k inof i lmen ”El ias  og kongeskipet” .  
V i  presenterer  her  u l ike  kval i te tsprodukter  utv ik let  for  å 
s t imulere  barn t i l  å  være ute ,  f i ske  og oppleve naturen.
        God tur !

elias-sluksettene	leveres i 2 utgaver; et 
til ferskvann og et til saltvann. Ferskvannssettet 
inneholder 2 stk. spinnere, 1 stk. sluk, 1 stk. dupp, 
søkker, markkroker og hempevirvler. Saltvannsettet 
inneholder 4 stk. sluker og 5 stk. hempevirvler.

sjarke agnsnøre	
leveres med 50 meter 
snøre, VMC Permasteel 
krok, 100g søkke og vinne  
i foam som er dimensjonert for små 
hender. Vinna er flytende, slik at man kan få tak i 
snøret om man er uheldig og mister det i vannet.

storeblink lommelykt 
er kledd med gummi for å tåle 
vannsprut og regn. Den tåler til 
og med en liten tur under vann, 
uten å ta skade av det.

kruse solbriller	har 
en god passform til små 
hoder. De dekker godt 
rundt øynene og 
beskytter mot både sol 
og fiskekroker på avveie.

tråle juniorkniv	er en kniv med et skaft 
som er tilpasset små hender. 
Parerplate  hindrer hånden 
å skli ned på bladet under 
bruk. Kniven har butt 
spiss for å unngå stikkskader. 
Bladet er medium mykt, det 
gjør at det er egnet til fiske rensing 
og filetering, samt til mindre spikkearbeider, 
eksempelvis til å lage en pølsepinne til bålkosen. 
Sliren er i skinn.

8888 8989

tråle juniorhåv er en lett og 
solid juniorhåv av høy kvalitet. Det 70 cm 
lange skaftet er laget av aluminium, og håven har 
en diameter på 30 cm. Perfekt til bruk på stranden, 
i fjæra eller til å fange insekter med. Alle barn er 
nysgjerrige på naturens dyreliv, gjør turen morsom 
og lærerik med Tråle Juniorhåv!
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d e n l i l le  rednings  skøyta e l ias

elias Fiskesett	finnes i to varianter: Elias Fiskesett 
finnes i to varianter, rød og blå. Begge settene leveres 
med lukket snelle som har påmontert sene, fiskestang, 
slukboks samt et stort utvalg kroker, jigger og dupper. 
Her er man klar til å fiske på 1-2-3!

Art.nr.	 Modell	 Pris
189200 Elias Sluksett Ferskvann 99,-
189205 Elias Sluksett Saltvann 99,-
189210 Sjarke Agnsnøre 59,-
189215 Elias Junior Stolsekk 399,-
189220 Elias Fiskeveske 99,-
189225 Storeblink Lommelykt 69,-
189230 Kruse Solbriller 69,-
189235 Tråle Junior Kniv 99,-
189240 Elias Fiskesett rød 299,-
189245 Elias Fiskesett blå 299,-
189250 Tråle Juniorhåv 99,-

©2008 
Filmkameratene AS

elias junior stolsekk	
er laget etter samme strenge 
kvalitetskrav som en stolsekk til voksen markedet. 
Denne sekken vil man ha glede av i mange år!

elias Fiskeveske	
har to rom. Uttagbar PVC-pose i hovedrommet 
for enkel rengjøring.

Prisene er veiledende



Er det mulig å regne ut på hvilke dager i året det er 
best å fiske? Er det mulig å lage en såkalt ”huggta-
bell” som viser gode og dårlige fiskedager over hele 
Norge? Er det mulig å lage en tabell som viser gode 
og dårlige fiskedager som gjelder saltvann og fersk-
vann, innlands- og kystsystemer? Hva med tid på 
døgnet? Er hele dagen 
like god? Hva med 
dager med storm, 
lavtrykk kontra høy-
trykk, vinter, sommer, 
pålandsvind eller 
vindstille, dypt eller 
grunt vann, kaldt eller 
varmt vann? Hva med 
stimfisk, store rovfisk, 
småfisk, fisk i elv eller 
i små fjellvann, eller 
gytende fisk? Nei, det 
er ikke mulig å lage en huggtabell! Ikke for en dag, et 
sted og samme fisk en gang! Hvorfor er det umulig? 
Fordi det å få fisk på kroken har mest å gjøre med 
om du er på samme sted som fisken. Det er ingen-
ting som betyr mer enn å være på riktig sted; nemlig, 
der hvor fisken er! Og hvis du først er på riktig sted, 
er det selvfølgelig noen dager og tider på døgnet som 
er bedre enn andre. Det er også bedre fiskeredskaper 
og teknikker enn andre. Men en huggtabell fortel-
ler deg omtrent ingenting. Det er lite sannsynlig 

at en miljøfaktor påvirker alle fiskene overalt på 
akkurat samme tid og på samme måte. På hvilken 
som helst dag i året, uansett hvor i landet du fisker, 
er det eneste du trenger å vite hvordan du finner 
fisken. Etter dette, er det viktig å bruke riktig utstyr 
og teknikk. Å finne fisken betyr at du må flytte deg 

hele tiden. Det kan 
også være lurt å variere 
hvilket dyp man fisker, 
innsveivingshastighet, 
og utstyr. Hvis man ser 
fisk som ikke hugger, 
bytt agn/sluk/flue!

Så, hvorfor finnes det 
huggtabeller i det hele 
tatt? Hva er det man 
kan forutsi hele året? 
Måne- og solfaser! 

Huggtabellene omkring i verden, inkludert Norge, 
viser enten kun månen eller solfaser, eller en kom-
binasjon av begge to som heter ”solunar” systemet. 
Dette systemet ble først utviklet og utgitt i tabellform 
av John Alden Knight i 1936, og publisert i boken ” 
moon up ~ moon down” i 1942. Her blir det sagt at 
fullmåne og nymåne er best, spesielt når månen står 
rett over eller direkte ”under” deg på andre siden av 
kloden. I følge systemet er de aller beste fiskedagene 
og fisketid mellom 30 minutter på hver side av sol-

oppgangen og solnedgangen når det skjer samtidig 
med full eller ny måneoppgang og nedgang. Bruk 
av slik ”huggtabell” kan være selvoppfyllende. For 
eksempel, hvis man først prøver å fiske etter tabellen 
og får fisk på anbefalte dager, tror man kanskje at ta-
bellen fungerer. Da fisker man oftere på de anbefalte 
dagene og tror selv at tabellen stemmer fordi man 
fisker sjelden eller aldri på de andre dagene. Knight 
har fått svært mange etterfølgere, noe som reflekteres 
i antall websider, tabeller og programvarer som finnes 
i ære til beregningen av dette systemet for hvert sted 
rundt på kloden. Interessert? Se listen nedenfor 
for linker til slike websider.

For all del, dette kan godt ha noe for seg, men det 
spiller ingen rolle om noen fisk er relativt mer aktivt 
på en dag enn en annen hvis du ikke finner dem. I 
tillegg, er alle fiskearter forskjellige. Det er spesielt 
store forskjeller mellom aktiviteten og matfatet til 
mange av fiskene vi fisker etter i Norge. For eksem-
pel, viser våre erfaringer at fluefiske etter sjøørret i 
sjøen om natten er aller best på de mørkeste nettene, 
uavhengig av månefase, eller når børstemarkene er 
ute og svømmer for å pare seg. Det kan være helt 
andre miljøfaktorer som påvirker maten til fiskene 
enn sol og/eller månefaser. Og en ting er sikkert, fisk 
er mye mer påvirket av maten de jakter på enn disse 
fasene. Uansett dag eller natt, aktiv fisk hugger, hver 
dag hele året! Hvorfor de gjør dette kan variere, men 
spiller det egentlig noen rolle? Finn fisken, så får du 
fisk!

Månen og solens påvirkninger på kloden er helt 
enorm. De påvirker alt i naturen. For eksempel er 
tidevannet en viktig faktor når man fisker i sjøen, og 
det kan påvirke fiskesuksessen vår både direkte og 
indirekte. Det er også forutsigbart, i likhet med, og 
selvsagt kontrollert av, sol- og måne faser. Allikevel 
er det ikke disse faktorene som forteller deg om du 
kommer til å få en god dag på fisketur. Det å få fisk 
og ha en vellykket fisketur er avhengig av din kunn-
skap, hvor du fisker, hva du fisker etter, utstyret og 
teknikken du bruker og din holdning til livet! – Og 
naturligvis tilfeldigheter – flaks.

Her er noen viktige miljøfaktorer som påvirker fiske-
suksess:
 - Tilgang til skjulområder
 - Tettheten av fisk og konkurranseforholdet  
  i området
 - Temperatur i luft og i vann
 - Lysforhold (ikke bare natt eller dag og tid på  
  døgnet, men også værforhold, for eksempel tåke,  
  skyer, sol, osv.)
 - Store, raske endringer i lufttrykket
 - Vindforhold (retning og styrke)
 - Bevegelse i vannet, som bølger og strøm  
  i sjøer, og strøm og virvler i elver og større  
  vannsystemer.
 - Oksygeninnholdet og Ph-verdien i vannet 
 - Saltinnholdet i sjøen
 - Varierende bunnforhold og dybder
 - Forurensning

Så, hvordan fisker man best? Hva er viktigst? Det al-
ler viktigste for fisken er tilgang til mat. Vet du hva 
fisken du fisker etter spiser, og kan du etterligne det 
med ditt agn/redskap og teknikk, har du gode forut-
setninger til en bra fangst. Vi anbefaler at man beve-
ger seg hele tiden til man ”finner” fisken. Bytt gjerne 
utstyr ofte for å se om fisken følger etter eller prøver 
seg på andre agn/sluker/fluer. Dette er spesielt viktig 
hvis du ser fisk som følger etter men ikke hugger. Da 
bør du prøve å bytte enten utstyr, teknikk eller begge 
deler. Det er rett og slett så enkelt som dette; er man 
der fiskene er og man fisker med noe de oppfatter 
som mat, eller som noe annet for laksen sin del i 
ferskvann, får man fisk! Hver eneste dag!

Referanser:
Knight J, 1942, moon up ~ moon down, 
First Edition, Scribners, New York
Websider med “Lunar” eller “Solar-Lunar” tabeller:
http://www.fishsniffer.com/moonphase/
www.solunartables.com
www.solunar.com
espn.go.com/outdoors
www.almanac.com/outdoors/bestfish.php
www.primetime2.com

huG GtaBell

Tekst: Jonathan E. Colman (UiO, UMB) og Thrond Haugen (NIVA)

9090 9191
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Hva? Huggtabell? Det ligger naturlig i en huggtabell at det finnes både gode og dår-
lige fiskedager. Dette er helt feil! Hver dag er en god dag for fiske! Man må kanskje 
lete mer etter fisken på en dag enn en annen og kanskje variere fiskemetoder, hvilke 
type fisk man fisker etter eller hvor man fisker, for eksempel fra elv til innsjø eller fra 
fjellet til fjorden, osv. Poenget er det samme; hver dag er en god dag for å fiske! Det 
kommer bare an på å finne fisken og bruke riktig utstyr og teknikk!

Tabellen gjelder alle dager 
– hele året!
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9292

Prisene er veiledende

9393

Prisene er veiledende

	
er  hekler  og krokset t  suverene agn.  Denne typen kunst  agn imi terer  f iskens  natur  l ige 
føde,  og  bør  g is  e t   natur l ig  bevegelses  mønster  i  vannet  for  å  lokke  f i sken t i l  å  b i te . 

Det te  er  agn som gjerne benyt tes  i  kombinasjon med en pi lk  e l ler  e t  harpesøkke 
i  bunnen av  opphenget  for  å  få  tyngde og komme dypt  ned i  vannet .  Både pi lk  og 
oppheng fungerer  som agn,  og  i  havet   hender  det  ve ldig  of te  at  f lere  enn en f isk 

 b i ter  samt idig .  Ul ike  havdyp krever  of te  u l ik  farge på opphenget ,  og  på grunt  vann 
kan det  f .eks .  være fornuft ig  å  benyt te  gule ,  røde,  hv i te  og sølvakt ige  farger . 

En  hekle  e l ler  e t  oppheng kan også benyt tes  ved f iske  fra  land med haspels tang. 
Det te  kan du g jøre  ved å  feste  e t   b ly  e l ler  en tung s luk i  enden.  Ved hvert  produkt 

på disse  s idene kan du lese  deg t i l   hv i lke  agn som best  egner  seg  for  d i t t  f i ske .
Al le  hekler  og krokset t  fra  E lbe  leveres  på prakt isk  plate  av  foam.

2.	Norsk	sildehekle	8	kroker
Rimelig og god sildehekle med åtte røde 
opphengere for effektivt fiske  
etter sild. 040 mm sene og krok nr. 2. 
Lengde: 2,45 m.

Art. nr. 006000  Pris  kr.  35,-

1.	Atomhekle	4	krok	Lumina
Selvlysende blekkspruthekle som gjør 
fiske om natten på dypt vann med lite 
lys mer effektivt. Monter en tung pilk 
nederst, og sett gjerne fiskebiter på kro-
kene. Utrolig effektivt! 080 mm sene og 
6/0 krok. Lengde 1,10m.

Art. nr. 005405   Pris  kr. 55,-

3.	Makrellhekle	m/6	fjærkroker
Seks fargerike fjærkroker som fisken 
villig biter på. Er du heldig kan du også 
få blankfisk på denne hekla. Hovedline 
0,70mm, fortom 0,60mm  og 3/0 krok. 
Lengde: 1,65m.
 

Art. nr. 006006  Pris  kr.  35,-
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For å jakte på all slags fisk i havet

8.	Torskehekle	"Lyngør"	
Torskehekle med fem kroker. Denne 
hekla har en "flipp" som ser ut som 
fiskeskinn i vannet. Utrolig forlokkende 
for sei, lyr og makrell såvel som torsk! 
0,80mm, fortom 0,70mm og 3/0 krok. 
Lengde: 1,40m

Art. nr. 006127    Pris  kr. 45,-

5.	Ulstein	hekle	m/3	fjærkroker	
En forseggjort hekle for dorging eller 
som opphenger ved pilking. Til makrell, 
horngjel, sei, sjøørret m.fler. 0,60mm 
sene og  3/0, krok. 
Lengde: 1,25m

Art. nr. 006120   Pris  kr. 45,-

7.	Torskehekle	"Færder"	
Torskehekle med fire kroker som har  
fire sterkt selvlysende perler som fisken 
ikke kan unngå å se. Fanger også  
hvitting, sei, lyr og makrell. 0,80mm, 
fortom 0,70mm og 3/0 krok.  
Lengde: 1,30m 

Art. nr. 006125    Pris  kr. 45,-

11.	Rekehekle	5	kroker	
Meget spesiell hekle med fem fluor-
iserende rekeimitasjoner som virker 
forlokkende på fisken. Prøv den etter 
makrell, sei, torsk, uer, lyr. 0,40mm sene 
og krok nr. 2. Lengde: 1,65m

Art. nr. 006140    Pris  kr. 45,-

10.	Sølvhekla	4	kroker	
Glitrende hekle som tiltrekker seg all 
slags saltvannsfisk. Brukes som oppheng 
ved pilking eller dorging etter torsk, sei, 
lyr og makrell.
Lengde: 1,35m

Art. nr. 006135    Pris  kr. 35,- 

9.	Ulahekle	
Allround hekle med seks kroker og re-
fleksstriper som fisken ikke kan motstå! 
Bruk den som dorg, jukse eller pilkeop-
pheng etter all fisk i saltvann! Hovedline 
0,70mm, fortom 0,60mm og 3/0 krok. 
Lengde: 1,50m

Art. nr. 006130    Pris  kr. 45,-

6.	Seihekle	"Svenner"	
En utmerket seihekle med fem  kroker 
som lokker fisken med sine klare farger. 
Påmontert hempe for pilk eller søkke. 
0,80mm, fortom 0,70mm og 3/0 krok. 
Lengde: 1,40m

Art. nr. 006122   Pris  kr. 45,-

12.	Makrellhekle	Lillesand	
Utmerket makrellhekle med fem kroker 
og fluoriserende perler. Hoved-line 
0,70mm, fortom 0,60mm og krok nr. 4. 
Lengde 135cm.

Art. nr. 006151     Pris  kr. 35,-

4.	Kalles	sildehekle	m/5	kroker
En meget god sildehekle i hvitt og rødt, 
med en fluoriserende perle. Har vist seg 
svært effektiv under fiske! 0,40mm sene 
og krok nr.2 
Lengde: 1,20m

Art. nr.  006116   Pris  kr. 35,-
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15.	Storhekle	Frøya	m/4	kroker	
En hekle som er effektiv til stor fisk som 
torsk og sei. 0,70mm sene og krok nr. 
6/0. 
Lengde 180cm.

Art. nr.  006157    Pris  kr. 35,-

16.	Blekkspruthekle	Skagen
En mindre utgave av Octopussy med tre 
kroker, beregnet til større fisk som torsk, 
lyr, sei og lange. 0,80mm sene og 3/0 
krok. Lengde: 140cm.

Art. nr.  006164    Pris  kr. 35,-

14.	Seihekle	Rakke	m/3	kroker	
Hekle som er ypperlig til fiske etter sei 
og lyr. 0,60mm sene og krok nr. 2/0. 
Lengde 110cm.

Art. nr.  006156    Pris  kr. 35,-

17.	Blekkspruthekle	Brevik
Passer for fiske etter torsk, sei, lyr og 
annen stor fisk i sjøen. 0,70mm, fortom 
0,60mm og krok nr. 2/0. 
Lengde 100cm.

Art. nr. 006165    Pris  kr.  35,-

21.	Hårekhekla	grønn
Allround hekle som passer godt til alle 
fiskeslag i sjøen. Flash og selvlysende 
kuler tiltrekker seg fisken effektivt. 
Hovedline 0,80mm, fortom 0,70mm og 
5stk. 3/0 krok. Lengde 175cm. 

Art. nr. 006174    Pris kr. 35,-

13.	Blekkspruthekle	Octopussy	
Hekle beregnet til torsk, lyr, sei og 
lange. Storfisk er ikke uvanlig med 
denne type hekle. 0,80mm sene og 
krok nr. 6/0. 
Lengde 120cm.

Art. nr. 006153   Pris  kr. 35,-

20.	Hårekhekla	rosa
Allround hekle som passer godt til alle 
fiskeslag i sjøen. Flash og selvlysende 
kuler tiltrekker seg fisken effektivt. 
Hovedline 0,80mm, fortom 0,70mm og 
5stk. 3/0 krok. Lengde 175cm. 

Art. nr. 006173    Pris kr. 35,-

18.	Hekle	med	6	svarte	kroker
Ypperlig hekle for makrell og sildefiske, 
med seks sorte VMC kroker. 0,60mm 
line og 3/0 krok. Lengde 330cm.

Art. nr.  006168    Pris  kr. 35,-

9494

19.	Hekle	med	4stk	VMC	PS	kroker
Meget kraftig hekle for fiske med agn i 
sjøen. Heklen består av fire løkkeknytte 
VMC 9769 Permasteel kroker og 5 selv-
lysende perler. 0,90 mm line og  6 krok 
(stor). Lengde 150 cm.

Art. nr. 006169    Pris kr. 45,-

9595
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23.	Rekehekle	m/fjær	rød
Rekehekle med 5 kroker, rød m/rosa og 
hvite fjær samt selvlysende kuler. Prøv 
den etter all slags fisk i sjøen. Hovedline 
0,70mm, fortom 0,60mm og krok 
nr.1/0. Lengde 190cm

Art. nr. 006176   Pris kr. 45,-

24.	Rekehekle	m/fjær	selvlysende
Rekehekle med 5 kroker, selvlysende 
med hvite fjær og selvlysende kuler. 
Passer til alle fiskeslag i sjøen. Hovedline 
0,70mm, fortom 0,60mm og krok 
nr.1/0. Lengde 190cm

Art. nr. 006177   Pris kr. 45,-

22.	Sildehekle	Treble	
Sildehekle i kjempekvalitet med seks 
VMC permasteel treble kroker. 0,80mm 
sene og krok i str.6. Lengde 230cm.

Art. nr. 006175   Pris kr. 45,-

25.	Hekle	5stk	Tyttebærkrok
Hekle med 5stk løkkeknytte tytte-
bærkrok. 0,80mm sene, total lengde 
150cm.

Art.nr. 006178   Pris  kr. 45,-

27.	Kroksett	Atomharpe	Elbe	
Hekle med vinyl blekkspruter og blanke 
rykk i kombinasjon. For fiske etter 
torsk, sei og lyr, men også til bruk ved 
fiske på dypere vann etter lange, brosme 
o.l. Lengde: 5,5m

Art. nr. 432015   Pris kr. 69,-

26.	Kroksett	fiskeharpe	Elbe	
Kroksett med tre makk og 3 blanke 
rykk i rustfritt stål. Festes til snøret med 
en pilk eller søkke nederst. Effektivt 
redskap til torsk, sei, lyr og makrell. 
Lengde: 5,5m

Art. nr. 432010   Pris  kr. 69,-

29.	Blanke	Rykk	Liten	og	Stor		
Rustfrie blanke rykk til sjøfiske. Effektiv 
som opphengere ved fiske etter sei, 
makrell og lyr. 
Liten: Forniklet 3/0 krok, lengde 4cm, 
3stk i pakning. Stor: Forniklet 6/0 krok, 
lengde 5,8cm, 3stk i pakning.

Art.nr 615000 Pris kr. 39,- (liten)
Art.nr. 615002 Pris kr. 45,- (stor)

30.	Blanke	rykk	dobbel
Rustfrie blanke rykk med dobbelkrok 
som er naglefestet på skjeen. Veldig god 
krokingsegenskap. Forniklet krok i str. 
3/0, lengden er 4,8cm. Pakning à 3 stk.

Art. nr. 615004    Pris kr. 45,- 

28.	Kroksett	makrellharpe	
Seks blanke rykk i rustfritt metall. 
Meget effektiv til makrell. Brukes mest 
ved dorging etter makrell ved 2-3 knops 
fart i øvre vannlag. 
Lengde: 5,5m

Art. nr. 432020   Pris kr. 59,-



F
is

k
e

s
e

t
t

K
o

m
p

le
tt

e
 s

e
tt

F
is

k
e

s
e

t
t

S
h

im
a

n
o

Prisene er veiledende Prisene er veiledende

9696 9797

s
j

ø
F

is
k

e
T

ilb
e

h
ø

r
h

a
v

F
is

k
e

s
l

e
p

S
jø

fi
sk

e

45.	Attraktorkuler	m/boks
Assorterte kuler til havfiske og andre 
fiskeformer der man lager egne opp-
heng eller trenger en ekstra attraktor. 
Inneholder 2 typer selvlysende kuler 
og 3 fluoriserende av ulik farge, totalt 
450stk. Boksens mål er 148 x 102 x 
34mm. Fantastisk mye for pengene!
Innhold:
100stk 7mm kuler, hard type, oransje
100stk 7mm kuler, hard type, gul
100stk 7mm kuler, hard type, rød
100stk 7mm kuler, hard type, 
grønn selvlysende
50stk 10mm kuler, myk type, 
grønn selvlysende
Art. nr.: 471050  Pris kr. 99,-

41.	Williamson	
Octopus	Sqids
Sterke og effektfulle blekkspruter til 
havfiske. Bruk dem når du lager egne 
slep og oppheng, eller direkte på pilkens 
treblekrok. Finnes i 2 lengder, 115mm 
og 130mm, og i 5 attraktive fargekom-
binasjoner. 5 stk pr pakke.    

115mm: Art. nr.: 615070-78       Pris kr. 49,-
130mm: Art. nr.: 615080-88     Pris kr. 49,-

43.	Gummislanger	
Nå kan du skifte gummi på dine makk 
og lage egne tackler. 
Farger: Rød og Selvlysende. 
Str. 2 / 4,5 / 5 / 6 og 7 mm. 
Leveres i pakke à 0,5m.

Art. nr. 470201-470702 
Pris kr. 19,-

44.	VMC	Gummimakk
Våre gummimakker er rimelige og 
av meget god kvalitet. VMC krok 
og førsteklasses gummi, svivel i top-
pen. Monter makken på snøret med 
ca. 50cm mellomrom, og du vil øke 
din fangst betydelig. Finnes i fargene 
orange, grønn, gul, rød, hvit og blå. 
Pakninger á 5 stk. 
Størrelser: 2/0, 4/0, 6/0, 7/0, 
8/0, 10/0, 11/0
Grønn: Art. nr. 618202-11
Gul: Art. nr. 618302-11
Rød: Art. nr. 618402-11
Hvit: Art. nr. 618502-11
Blå: Art. nr. 618602-11
Sort: Art. nr. 618702-11
Pris kr. 39-69,-

40.	Elbe	Havfiskebom
Havfiskebom til bruk for å hindre  
at fortom og krok henger seg opp  
i hovedsnøret.  

Liten,  Art. nr.  872025  Pris kr. 39,- 
Stor, Art. nr.  872027  Pris kr. 39,-

BLP

BLSB

OYM

Y

PBLF

42.	Tyttebærkrok
Tyttebærkrok av meget god kvalitet til 
bruk ved oppheng, til fiske etter pelagisk 
sjøfisk som blant annet sild og makrell. 
Forniklet krok i str. 2, pakning à 5 stk.

Art. nr. 615010    Pris kr. 39,-

46.	Tilbehørskrin	Havfiske
Dette bør være markedets beste 
tilbehør skrin for havfiske. Inneholder 
det du trenger for å lage egne slep og 
kroksett. Leveres i solid boks med 
fleksibel rominndeling, boksens mål 
er 275 x 185 x 45mm.

Art. nr. 471060    Pris kr. 199,-

Innhold:
• 3stk blekkspruter 20cm
• 5stk blekkspruter 17cm
• 3stk blekkspruter 18cm (smale)
• 5 x 50 kuler assorterte farger 
• Rød slange 0,5m 7mm
• Selvlysende slange 0,5m 7mm
• 8stk spinnerblader i assorterte farger 
• 8stk bøyler for feste av spinnerblader 

34.	Kroksett	Lange/Brosme	 35.	Havfiskeslep	1	Torsk/Brosme 36.	Havfiskeslep	2	Lange/Brosme

33.	Kroksett	Glidetackle	Lange	32.	Kroksett	Hyse/Uer	31.	Kroksett	Torsk/Brosme	

37.	Havfiskeslep	3	Sei/Lyr 38.	Havfiskeslep	4	Lange 39.	Havfiskeslep	5	Steinbit

Modell	 Art.	nr.	 Sene	 Krok	 Pris
31. Kroksett Torsk/Brosme 006200 1,00mm 2 x VMC 8299PS 8/0 99,-
32. Kroksett Hyse/Uer 006201 0,80mm 3 x VMC 8299PS 6/0 99,-
33. Kroksett Glidetackle Lange 006202 1,20mm VMC 8299 + 9255 PS 10/0 149,-
34. Kroksett Lange/Brosme 006203 1,00mm 2 x VMC 8299PS 8/0 99,-
35. Havfiskeslep 1 Torsk/Brosme 006220 1,00mm VMC 9255PS 8/0 49,-
36. Havfiskeslep 2 Lange/Brosme 006221 1,00mm VMC 9255PS 8/0 49,-
37. Havfiskeslep 3 Sei/Lyr 006222 1,00mm VMC 9255PS 8/0 49,-
38. Havfiskeslep 4 Lange 006223 1,00mm VMC 9255PS 8/0 49,-
39. Havfiskeslep 5 Steinbit 006224 1,00mm VMC 9255PS 8/0 49,-

NYHET!NYHET!

Spesialutviklet av vårt eget havfisketeam og artsspesifisert direkte mot den fisken man 
er ute etter. Settene vil forenkle ditt valg av kroksett betraktelig. Kun komponenter 

av høyeste kvalitet, blant annet VMC PermaSteel kroker benyttes. Kroksettene leveres 
i pakninger der posen har lynlås, og kan brukes til  oppbevaring mellom fiskeøktene. 

Havfiskeslepene leveres på plater av foam for enklere oppbevaring. 

kroksett og havfiskeslep NYHET!NYHET!
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En fiskeharpe som egner seg til fiske etter alle slags 
typer fisk og fiskemetoder i sjøen. Utstyrt med  
3 gummimakk og 2 
blanke rykk, 300g 
søkke. 80meter 
0,90mm line.
Art. nr.: 431003  Pris kr. 119,-

 
Fiskeharpe lik 80m økonomi, men en mer påkostet 
utgave. Utstyrt med 3 
gummimakk i str. 
1/0 og 3 blanke 
rykk, 400g søkke. 
100m 1,00mm line.
Art. nr.: 431010  Pris kr. 149,-

 
Egner seg til fiske spesielt etter makrell, men også 
torsk og lyr biter villig 
på denne. Utstyrt med 
6 blanke rykk, 300g 
søkke og 50meter 
0,70mm line.
Art. nr.: 431020  Pris kr. 179,-

Spesielt egnet for tyngre 
fiske på store dyp  
etter blant annet 
torsk og sei. Utstyrt 
med 4 gummimakk i 
str 6/0 og 4 blanke rykk, 500g 
Interpilk og 120m 1,00mm line. 
Art. nr.: 431012  Pris kr. 299,-

 
Spesielt egnet for harping og agnfiske. Må agnes opp 
med f.eks. reke, blåskjell 
eller fiskebiter. Utstyrt 
med 2stk. agnkroker, 
100g sprisøkke og 
40m snøre.
Art. nr.: 431050  Pris kr. 119,-

Samme som 40m, men med 80 meter  
snøre og 200g sprisøkke. 
Art. nr.: 431055  Pris kr. 129,-

9898

Prisene er veiledende

9999

Prisene er veiledende

Dette er vår klassiske 
harpe i tre som 
påmonteres snøre. 
Art. nr.: 430990  
Pris kr. 59,-

Enkel og solid fiskeharpe med 80m 
0,90mm sene, 6stk blekk-
spruter på 0,80mm for-
tom og 300g harpesøkke.
Art. nr.: 431022   
Pris kr. 119,-

Enkel og solid fiskeharpe med 
80m 0,90mm sene, 6stk  
rekefluer på 0,80mm for-
tom og 300g harpesøkke.
Art. nr.: 431024   
Pris kr. 119,-

Enkel og solid fiskeharpe med 80m 0,90mm sene, 
6stk rekefluer på 0,80mm  
fortom og 300g  
harpesøkke.
Art. nr.: 431026  
Pris kr. 119,-

Nytt barnevennlig produkt som vil gjøre ferieturen 
ved sjøen enda mer spennende. Elbe Bryggesnøre be-
står av en solid plastvinne med godt grep, påmontert 
15m flettet nylonsnøre. I enden av snøret er det et 
45g søkke av miljøvennlig sink. Agnkrok og fortom 
er festet til en glidende bom 
på nylonsnøret, dermed 
justeres fiskedybden 
enkelt, også av barnet selv.
Art. nr. 431065   Pris kr. 49,-

Det å ta med barna på krabbefiske på en brygge en 
varm sommerdag, er noe som gir hyggelige minner 
for livet. Vårt krabbesnøre er laget av flytende foam, 
det har 10 meter snøre og et klips som man fester 
agnet i. Agnet kan være blåskjell, reke eller en bit av 
en fisk. Deretter senker man det til bunnen og venter 
på at krabbene skal finne det. Å se på at krabbene 
kommer lurende mot agnet 
er like spennende for de 
voksne som for barna!  
Art. nr.: 431060    Pris kr.  39,-

Solid trevinne til båtfiske som leveres med 0,80mm 
snøre og en kraftig hempehvirvel. Trevinnen kan  
brukes til pilkefiske med en pilk og kanskje en  
hekle, eller til agnfiske med for eksempel et  
sprisøkke. Trevinnen har et spor som man kan  
låse sena i for å forhindre overløp  
og snørevaser.
Art. nr.: 432060 
Pris kr. 99,-

VMC Snik består av 25 stk kvalitetskroker (VMC 
9255 PS) i permasteel, montert på 15 meter line. 
Selve vinna er av skumplast og er flytende.  
Sett sniken med søkke og bøye, samt agn 
på alle krokene.
Art. nr.: 432050 
Pris kr.  99,- 

krever  ikke  a l lverden av  redskap, 
og  mange av  våre  mest  populære 
sal tvannsf isker  som f .eks .  torsk , 
se i ,  makrel l  og  lyr  lar  seg  fange 

med en f iske  harpe. 
Ikke  krever  det  særl ig  s tor  innsats 
og tå lmodighet  hel ler ,  man kan jo 
ganske enkel t  s lenge ut  e t  snøre, 

rykke l i t t  i  det  og  samt idig 
s lappe av  og bare nyyyte  dagen!
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Fiske på s jøen 

Fiskeharpe 100m

Makrellharpe 50m

Agnsnøre 40m

Agnsøre 80m

Fiskeharpe 80m 
Økonomi

Atlanterhavsharpa 
120m

Harpevinne i tre Elbe Krabbesnøre

Harpe 80m Blekksprut

Harpe 80m Rekeflue

Harpe 80m Torskeflue

VMC Snik

Trevinne, 100m
Bryggesnøre

NYHET!NYHET!
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Praktiske, holdbare og rimelige modeller som er 
svært enkle i bruk. Releasere festes direkte på  
trollingloddet. Med stackere kan du ha flere snører 
ute på samme loddwire. Dermed kan du med  
samme dypriggen fiske på forskjellige dybder  
samtidig. Klypens trykk er ca 1,5 kg.
Release:  Art.nr. 876100   Pris kr. 89,-
Stacker:  Art.nr. 876150   Pris kr.  149,-

Stangholder i ABS plast. Festes 
enkelt til rekka, dekket eller 
båtsiden. Festebraketter  
medfølger.
Art.nr. 872013    Pris kr. 199,-

En dypparavan er et meget effektivt redskap som 
brukes til å dorge dypt med f.eks lett sluk, flue el-
ler hekle. Også paravanen i seg selv tiltrekker seg 
ofte fisken, som hugger på agnet som trekkes etter. 
Normark Trophy Dypparavan leveres i 3 forskjellige 
vekter.

Art.nr.		 Modell		 Farge		 Svømmedyp		 Pris		
876030  Normark Trophy  30g  Rød  3,5m  65,-  
876050  Normark Trophy  50g  Grønn  5,0m  69,-  
876090  Normark Trophy 90g   Gul  8,0m  75,-

Effektiv og funksjonell sideparavan fra Luhr-Jensen, 
viden kjent i alle miljøer som driver med seriøs trol-
ling. Brukes til presis presentasjon av sluk, wobbler 
eller flue i strømmende vann. Fra båt vil den gå ut 
til siden slik at større områder kan avfiskes effektivt. 
Konstruksjonen er enkel og robust; lett å montere, 

lett å transportere. Vekten er kun 
33-34g, noe som sammen 

med den geniale, 
integrerte utløser armen 
gjør at motstand 
under kjøring av 
fisk blir minimal. 

Bruksanvisning 
og to forskjellige 
styreplater 

medfølger: 
Liten for bruk i elv 

fra land, stor for dorging 
fra båt.
Art. nr. 875060   Pris kr. 149,-

Antagelig markedets mest 
populære stangholder. 
Normark de Luxe er kraftig 
og pålitelig. Alle plastkomponenter er tilvirket i 
glassfiber armert nylon og alle metall deler av rust-
fritt stål. Kan justeres og låses i ønsket stilling. 
Låseskruen kan monteres på venstre eller høyre side. 
Det er mulighet for montering både på vannrett og 
loddrett underlag, eller direkte på båtripen.  
Art.nr. 872014   Pris kr. 469,-

Releasere (utløser klyper) til 
sideparavan.  
Leveres i pakker á 4 stk.
Art.nr. 876155  Pris kr. 189,-

En litt enklere versjon av Normark de Luxe utgaven, 
der metalldelene er erstattet med 
solid plast materiale. Fremdeles 
er stang holderen meget sterk 
og funksjonell, med samme 
fleksi bilitet i bruk og montering 
som beskrevet under  
Normark de Luxe.  
Art.nr. 872012    Pris kr.  349,-

100100

Prisene er veiledende

101101

Prisene er veiledende

Modell	 Art.nr	 Diam.	 Vekt	 Dybde*	 O-ring		 Pris
Dipsy Diver 030 875020 56mm 46,7g 4m Nei 159,-
Dipsy Diver 000 875030 81mm 77,5g 10m (7m) Ja 179,-
Dipsy Diver 001 875040 103mm 146,0g 17m (15m) Ja 199,-

Luhr-Jensens legendariske paravan gjør at du kom-
mer dypere i vannlagene ved dorgefiske uten bruk av 
dyprigg. Meget enkel i bruk: Hovedsnøret fra stan-
gen festes i utløserringen (ikke str 3/0 som er uten 
utløser) og fortommen festes til den bakre svivelen. 
Fortommen bør være 1 – 1,5 ganger så lang som 
stanglengden. Finnes i 3 størrelser, alle med 
metallisk blå farge. De to 
største leveres med hvit 
o-ring i ytterkant som 
gjør overflaten større. 
Fjernes denne går 
Dipsy diveren 
grunnere. 
Bruksanvisning 
følger med i pakken.

* Omtrentlige dybder oppgitt ved dorging i 2,5 knops fart, 30m 0,40mm snøre ute, og gjelder dersom 
Dipsy Diver fiskes rett ned. Kjøres den ut til siden vil den gå noe grunnere. 
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Meget solid havfiskevest, utviklet i tett samarbeid 
med ledende havfiskere. Fordelen med vest kontra 
vanlige seler er at belastningen blir mindre ved at 
vekten fordeles over en større flate. En vest vil også 
ligge perfekt stabilt rundt nakke og rygg, uten å gli 
frem og tilbake ved kjøring av stor fisk. Normark 
havfiskevest er produsert i PVC-forsterket solid 
netting av poly ester. De kraftige justerbare nylon-
stroppene er krysslagt over ryggen for perfekt vekt-
fordeling. Ringer av 
forkrommet stål, 
rustfrie for-
krommede 
festekroker 
til snelle. 
Art.nr. 
872016   
Pris kr.  399,-

Normark  
Havfiskevest

Enkelt og funksjonelt havfiskebelte som fordeler 
presset fra stangen over en stor flate. Frontplaten er 
av solid plastmateriale, med godt polstret innside 
av 10mm skumplast. Sterk festebolt for stang 
i rustfritt stål. Justerbart 
belte med lang og 
solid borrelås.

Art.nr. 872017   
Pris kr. 299,-

Normark 
Havfiskebelte

Normark Trophy 
Dypparavan

Normark Trophy 
Release og Stackers

Normark 
de Luxe 
Stangholder

Planer Release Teho

Dipsy Diver

Hot Side Planer 

Søren Spesial

Storm Stangholder

NYHET!NYHET!



102102

Prisene er veiledende

103103

Prisene er veiledende

Art.nr.	 Modell	 Ant.	 Pris
608603 Kulesøkke 3g 12 stk. 25,-
608604 Kulesøkke 4g 12 stk. 25,-
608607 Kulesøkke 7,5g 8 stk. 25,-
608610 Kulesøkke 10g 7 stk. 25,-

Kulesøkke

Art.Nr.	 Beskrivelse		 Bruksområde		 Pris
603250 Harpesøkke 250g svart Dorge/harpefiske 35,-
603300 Harpesøkke 300g rød Dorge/harpefiske 35,-
603400 Harpesøkke 400g gul Dorge/harpefiske 35,-
603500 Harpesøkke 500g blå Dorge/harpefiske 39,-

Sprisøkke

		Art.Nr.		 Beskrivelse		 Bruksområde		Pris
 602100  Sprisøkke 100g  Agnfiske  39,-
 602200  Sprisøkke 200g  Agnfiske  45,-

Art.nr.	 Beskrivelse	 Bruksområde	 Pris
607750 Dorgestein 750g Dorging 79,-
607999 Dorgestein 1000g Dorging 89,-

Art.Nr.	 Beskrivelse	 Bruksområde	 Pris
601006 Spiralsøkke 5 stk 6g Markfiske 29,-
601008 Spiralsøkke 5 stk 8g Markfiske 29,-
601010 Spiralsøkke 5 stk 10g Markfiske 29,-
601015 Spiralsøkke 5 stk 15g Markfiske 35,-
601020 Spiralsøkke 5 stk 20g Markfiske 35,-

Spiralsøkke

Art.Nr.		 Beskrivelse		 Bruksområde		Pris
605010  Slangebly 3 stk 10g  Elvefiske  39,-
605020  Slangebly 3 stk 20g  Elvefiske  39,-
605030  Slangebly 3 stk 30g  Elvefiske  39,-
605040  Slangebly 3 stk 40g  Elvefiske  42,-
605050  Slangebly 3 stk 50g  Elvefiske  42,-

Slangebly

Pæresøkker 

Art.Nr.		 Beskrivelse		 Bruksområde		Pris
608803 Pæresøkke  3g Mark/agnfiske 35,-
608805 Pæresøkke  5g Mark/agnfiske 35,-
608807 Pæresøkke  7g Mark/agnfiske 39,-
608810 Pæresøkke 10g Mark/agnfiske 39,-
608815 Pæresøkke 15g Mark/agnfiske 39,-
608820 Pæresøkke 20g Mark/agnfiske 39,-
608830 Pæresøkke 30g Mark/agnfiske 39,-

Bokser med de mest brukte størrelsene av splitthagl. 
Leveres i boks hvor det kommer ut et hagl av gangen.  

Med denne boksen unngår man at hele søkke-
beholdningen er tømt ut i sekken eller i en lomme,  

dersom man har glemt å lukke boksen.

Splitthagl

Art.Nr.		 Beskrivelse		 Bruksområde		Pris
387304  Splitthagl 0,4g  Markfiske  29,-
387308  Splitthagl 0,8g  Markfiske  29,-
387316  Splitthagl 1,6g  Markfiske  29,-

Et pæresøkke er et veldig anvendelig søkke. Det kan  
brukes til alle former for mark- og agnfiske. 5 stk. i pakken.

Art.Nr.		 Beskrivelse		 Bruksområde		Pris
607005  Cigarsøkke 5 stk 5g  Agnfiske  42,-
607010  Cigarsøkke 5 stk 10g  Agnfiske  42,-
607015  Cigarsøkke 5 stk 15g  Agnfiske  42,-
607020  Cigarsøkke 3 stk 20g  Agnfiske  47,-
607030  Cigarsøkke 3 stk 30g  Agnfiske  47,-
607100  Cigarsøkke 100g  Agnfiske  39,-
607200  Cigarsøkke 200g  Agnfiske  45,-

Boks med ulike blystørrelser.  

Splitthagl

Art.Nr.		 Beskrivelse		 Bruksområde		Pris
387021  Splitthagl ass 120g grov  Markfiske  45,-
387070  Splitthagl ass 70g std.  Markfiske  29,-
387120  Splitthagl ass 120g std.  Markfiske  45,-

Art.nr	 Modell	 Ant	 Pris
100026  Skrusøkker ass gul  Elvefiske  49,-
100027 Bombesøkker ass. grønn Bunnfiske 49,-
100028  Bombe-/skrusøk. ass rød Elve-/bunnfiske 49,-
100056  Egg søkker ass violett Bunnfiske mark 49,-
100124  Splitthagl ass orange Markfiske  49,-

Assorterte søkker
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Harpesøkke Cigarsøkke

Dorgestein

Art.nr.	 Modell	 Ant.	 Pris
608710 Enviroweight 10g 2 stk. 39,-
608720 Enviroweight 20g 2 stk. 39,-
608730 Enviroweight 30g 2 stk. 45,-
608740 Enviroweight 40g 2 stk. 45,-
608750 Enviroweight 50g 2 stk. 49,-
608760 Enviroweight 60g 2 stk. 49,-
608780 Enviroweight 80g 2 stk. 59,-
608791 Enviroweight 100g 2 stk. 59,-
608792 Enviroweight 120g 2 stk. 59,-

Blyfritt	Miljøsøkke 
Spesielt utviklet for problemfritt elvefiske med mark 

eller flue. Metalldelen er laget av stål belagt med sink og 
har en stålwire i enden. Med dette søkket vil frekvensen 
av bunnfast reduseres kraftig, da søkkets krumming og 

wiren vil følge elvebunnen effektivt, løfte det på en 
fjærende måte og oftest naturlig gli unna hindringer. 

Søkkets form vil også nærmest eliminere problemet med 
rotasjon/tvinn på snøret. Du trenger ingen ekstra svivel 

ved bruk av Enviroweight; fest det med en vanlig 
forsterket slukknute eller en løkke som træs inn gjennom 

øyet og rundt søkket. Med denne ”løkke-i-løkke 
metoden” er det raskt og effektiv å bytte søkke 

underveis. Blue Fox Enviro weight dekker alt innen 
norsk elvefiske, fra ørretfiske i små bekker til tungt 

laksefiske i våre største elver.

Enviroweight
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104104

Prisene er veiledende

105105

Premium Line. Crafted from experience.
Rapala lytter t i l  sportsf iskere på al le  nivåer og 
fra hele verden når de spesif iserer og utvikler 

egenskaper for s ine snører.  Det  tar gjerne år med 
utvikl ing og test ing for å skape et  nytt  og bedre 

snøre,  og resultatene Rapala har oppnådd de siste 
årene med både mono- og mult i f i lamentsnørene 

sine har ikke gått  upåaktet  hen.  Ei  hel ler i  Norge! 
Uavhengige tester og spesif ikasjoner setter som 

regel  snørene fra Rapala på toppen,  men de sanne 
fordeler og egenskaper oppdages selvsagt  først  når du tester dem 
under praktisk f iske.  Snørene innehar al le  de vikt ige egenskapene 
som sportsf iskere etterspør for et  godt snøre:  Lavt  minne,  tynn og 

jevn diameter i  forhold t i l  bruddstyrke og knutestyrke,  høy sl i tasje-
bestandighet ,  lavt  strekk,  lav synbarhet  under vann og jevn struktur. 

Den glatte og nærmest  fr iksjonsfrie overflaten på Rapalas 
monofi lamentsnører er et  resultat  av at  det  blandes inn patenterte  

og selvsagt  hemmelige ingredienser i  nylonmaterialet  før senen bl ir 
ekstrudert .  Dermed oppnås minimalt  med friksjon når snøret 

løper av snel la og ut  gjennom stangringene under kastet .  Fordelene 
med snørene er derfor mange,  og kan enkelt  oppsummeres sl ik: 

Fra Rapala får du snører som er enklest  mulig å håndtere,  kaster  
lenger,  holder hva det  lover og sist  men ikke minst  s ikrer en mest 

mulig l ivaktig gange på sluken din så du kan fange f lere f isk!

Den mest nøyaktige måling av bruddstyrke noensinne
Historisk sett  har oppgit te bruddstyrker bare vært en slags 

omtrentl ig  guide t i l  et  snøres fakt iske bruddstyrke.  Det  har vært 
f lere grunner t i l  dette,  men de to vikt igste er først  og fremst at 

produksjonsteknologien har vært såpass unøyaktig at  variasjoner 
i  både styrke og tykkelse kunne være stor,  selv på en og samme 

spole.  En annen grunn er også at  f lere produsenter fakt isk blåste 
opp sine testresultater med f lere t i tal ls  prosent .  Rapalas ingeniører 
har de siste årene forbedret  s ine produksjonsprosseser og målinger 

så godt at  de nå er i  stand t i l  å  t i lby de mest  korrekte 
og nøyaktige bruddstyrker i  hele 

f iskeutstyrsindustrien. 
Garantert !

 Trigger X inneholder syntet iske feromoner fra f isk og vi l  t i l trekke 
f isken t i l  området der du f isker.  Det  som skjer er at  f isken  

oppfatter disse feromonene og oppmuntres t i l  å  ta t i l  seg føde. 
Dermed vi l  den bevege seg mot ki lden og være i  ”spisemodus”. 
Feromonene bl ir  blandet i  væsken al lerede ved produksjonen,  

Trigger X spray sprayes rett 
på kroken, pilken eller agnet. 
Deretter avgis feromonene 
effektivt til vannmiljøet rundt 
agnet. Produktet inneholder også 
metalliske flak som en ekstra 
attraksjon. Disse virker også 
samtidig som en indikator til 
fiskeren på når det trengs mer 
spray på agnet.
Art.nr.: 875100       Pris kr. 199,-

Trigger X gel er perfekt til 
å smøre på pilk og sluk, og 
fungerer også utmerket til å 
sprøyte inn i agnet. Det vil 
løse seg saktere enn sprayen, 
men behandlingen må likevel 
gjentas med jevne mellom-
rom, særlig om du beveger 
deg litt under fisket. Også gel 
inneholder metalliske flak.
Art.nr.: 875110       Pris kr. 199,-

dermed vi l  disse løses mest  mulig 
naturl ig  i  vannet  når produktene brukes. 
Trigger X vi l  ikke skade mil jøet  på noen 

måte og innholdet  spres og brytes 
ned på naturl ig  måte.  Virkningen er 

vi tenskapelig bevist  og dokumentert , 
men det  er vikt ig  at  produktene brukes 
rikt ig .  Blant  annet  fungerer produktene 

kun t i l  saltvannsarter så langt , 
dette fordi  f isk i  ferskvann og saltvann 
fra naturens side har vidt  forskjel l ige 
feromoner.  Trigger X er patentert  og 
kun t i lgjengel ig for Rapala-gruppen.
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Trigger X er et unikt konsept

Spray Gel
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Utviklingen av Rapala Titanium Braid har ført tek-
nologien innen produksjon av multifilamentsnører 
flere skritt fremover. Blant annet har man lykkes i å 
binde Spectrafibre til et bindemiddel forsterket med 
mikroskopiske partikler av titan. Resultatet er så 
bra at det nærmest utkonkurrerer alle andre snører 
på markedet. Fantastiske kasteegenskaper, utsøkt 
holdbarhet på farge, form og coating, ytterligere 
forbedret knutestyrke og slitasjebestandighet er alle 
resultater av denne utviklingen. Titanium Braid fin-
nes på spoler á 130m og 300m i fargene grå, fluori-
serende blå og rød.

106106

Prisene er veiledende

107107

Prisene er veiledende

Ekstrem slitasjebestandighet
Flettingsstruktur og coating 
gjør at Titanium tåler store 
påkjenninger mot skarpe flater

Rund profil
I motsetning til andre 
Spectra-liner, har Titanium 
en rund profil som holder 
korrekt fasong over tid

HT2 – Heat Tempered Technology
Fibrene coates ved hjelp av varmebehandling,  
dermed smeltes coatingen inn i struk turen.  
Dette sikrer at stivhet, farge og flettestruktur  
beholdes over lang tid samtidig som overflaten  
blir jevn og glatt

Spesialutviklet coating
Coatingen iblandes parti-
kler av Titanium, dette gjør 
at slitasje styrken forsterkes 
kraftig 

Knutestyrke
Ekstremt høy  
knutestyrke

Innovativ nylonsene fra Rapala. Spesialutviklet for 
effektivt fiske med wobblere, men fungerer selvsagt 
utmerket til kasting med spinner og sluk også.  
X-Line har en ganske stiv struktur og lavt strekk,  
er superfølsom og meget langkastet. Fargen er dyp 
blå. Finnes i tykkelser fra 0,14mm til 0,35mm på 
spoler á 200m.

Art.nr	 Modell	Grå	 Diameter	 Bruddstyrke		 Pris

101102 Titanium 130m 0,102mm Grå 0,102mm 5,0 kg 249,-

101127 Titanium 130m 0,127mm Grå 0,127mm 6,5 kg 249,-

101152 Titanium 130m 0,152mm Grå 0,152mm 8,6 kg 249,-

101216 Titanium 130m 0,216mm Grå 0,216mm 12,9 kg 249,-

101254 Titanium 130m 0,254mm Grå 0,254mm 17,0 kg 249,-

101292 Titanium 130m 0,292mm Grå 0,292mm 18,5 kg 249,-

101356 Titanium 130m 0,356mm Grå 0,356mm 23,5 kg 249,-

101432 Titanium 130m 0,432mm Grå 0,432mm 39,3 kg 249,-

103102 Titanium 300m 0,102mm Grå 0,102mm 5,0 kg 499,-

103127 Titanium 300m 0,127mm Grå 0,127mm 6,5 kg 499,-

103152 Titanium 300m 0,152mm Grå 0,152mm 8,6 kg 499,-

103216 Titanium 300m 0,216mm Grå 0,216mm 12,9 kg 499,-

103254 Titanium 300m 0,254mm Grå 0,254mm 17,0 kg 499,-

103292 Titanium 300m 0,292mm Grå 0,292mm 18,5 kg 499,-

103356 Titanium 300m 0,356mm Grå 0,356mm 23,5 kg 499,-

103432 Titanium 300m 0,432mm Grå 0,432mm 39,3 kg 499,-

103711 Titanium 300m 0,711mm Grå 0.711mm 96,7 kg 699,-

Art.nr	 Modell	fluor	Blå	 Diameter	 Bruddstyrke		 Pris

102102 Titanium 130m 0,102mm Blå 0,102mm 5,0 kg 249,-

102127 Titanium 130m 0,127mm Blå 0,127mm 6,5 kg 249,-

102152 Titanium 130m 0,152mm Blå 0,152mm 8,6 kg 249,-

102216 Titanium 130m 0,216mm Blå 0,216mm 12,9 kg 249,-

102254 Titanium 130m 0,254mm Blå 0,254mm 17,0 kg 249,-

102292 Titanium 130m 0,292mm Blå 0,292mm 18,5 kg 249,-

102356 Titanium 130m 0,356mm Blå 0,356mm 23,5 kg 249,-

102432 Titanium 130m 0,432mm Blå 0,432mm 39,3 kg 249,-

Art.nr	 Modell	rød	 Diameter	 Bruddstyrke		 Pris

109102 Titanium 130m 0,102mm Rød 0,102mm 5,0 kg 249,-

109127 Titanium 130m 0,127mm Rød 0,127mm 6,5 kg 249,-

109152 Titanium 130m 0,152mm Rød 0,152mm 8,6 kg 249,-

109216 Titanium 130m 0,216mm Rød 0,216mm 12,9 kg 249,-

109254 Titanium 130m 0,254mm Rød 0,254mm 17,0 kg 249,-

109292 Titanium 130m 0,292mm Rød 0,292mm 18,5 kg 249,-

109356 Titanium 130m 0,356mm Rød 0,356mm 23,5 kg 249,-

109432 Titanium 130m 0,432mm Rød 0,432mm 39,3 kg 249,-

110102 Titanium 300m 0,102mm Rød 0,102mm 5,0 kg 499,-

110127 Titanium 300m 0,127mm Rød 0,127mm 6,5 kg 499,-

110152 Titanium 300m 0,152mm Rød 0,152mm 8,6 kg 499,-

110216 Titanium 300m 0,216mm Rød 0,216mm 12,9 kg 499,-

110254 Titanium 300m 0,254mm Rød 0,254mm 17,0 kg 499,-

110292 Titanium 300m 0,292mm Rød 0,292mm 18,5 kg 499,-

110356 Titanium 300m 0,356mm Rød 0,356mm 23,5 kg 499,-

110432 Titanium 300m 0,432mm Rød 0,432mm 39,3 kg 499,-

Lavt strekk
Gir bedre kontroll og 
følsomhet som resulterer 
i økt krokingsfrekvens

Superfølsom
Struktur og oppbygging  
gjør X-line superfølsom, 
du kjenner det minste 
napp og berøring

Langkastet
En spesialutviklet coating  
gjør at X-line kaster lengre 
og mer presist

Art.nr	 Modell		 Diameter	 Bruddstyrke		 Pris

124014 X-Line 200m 0,14mm Blue 0,14mm 1,6 kg 149,-

124017 X-Line 200m 0,17mm Blue 0,17mm 2,3 kg 149,-

124020 X-Line 200m 0,20mm Blue 0,20mm 3,2 kg 149,-

124025 X-Line 200m 0,25mm Blue 0,25mm 4,9 kg 149,-

124027 X-Line 200m 0,27mm Blue 0,27mm 5,5 kg 149,-

124030 X-Line 200m 0,30mm Blue 0,30mm 6,7 kg 149,-

124033 X-Line 200m 0,33mm Blue 0,33mm 8,0 kg 149,-

124035 X-Line 200m 0,35mm Blue 0,35mm 8,8 kg 149,-
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Rapala til gjedde ...
.. og ørret!

Rapala X-Line

Rapala Titanium Braid
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Prisene er veiledende

109109

Prisene er veiledende

Tough er en spesialsene for normalt sjøfiske og litt 
tyngre ferskvannsfiske etter f.eks gjedde og laks. 
Strukturen er litt stiv og kraftig, med en fantastisk 
evne til å tåle kontakt mot harde og skarpe flater, 
dermed også det perfekte valg for fiske i elver. Minnet 
er ekstremt lavt, og knute- og bruddstyrke meget 
høy. Tough har også de samme overlegne egenskaper 
som Finesse hva angår evne til å motstå inntrenging 
av vann. Fargen er klar transparent, med svært lav 
synbarhet i vann. Finnes i tykkelser fra 0,20mm til 
0,50mm på spoler á 200m.

Ekstrem slitasjebestandighet
Tåler store påkjenninger mot 
skarpe flater

Lavt minne
Eliminerer problemer 
som kan oppstå i kastet 
dersom senen har 
spiralformet minne 

Kraftig struktur
Stivhet perfekt 
tilpasset sjø- og tyngre 
ferskvannsfiske

Art.nr	 Modell		 Diameter	 Bruddstyrke		 Pris

128020 Tough 200m 0,20mm Clear 0,20mm 2,9 kg 139,-

128025 Tough 200m 0,25mm Clear 0,25mm 4,5 kg 139,-

128027 Tough 200m 0,27mm Clear 0,27mm 5,5 kg 139,-

128032 Tough 200m 0,32mm Clear 0,32mm 7.6 kg 139,-

128035 Tough 200m 0,35mm Clear 0,35mm 8,9 kg 139,-

128037 Tough 200m 0,37mm Clear 0,37mm 9,9 kg 139,-

128042 Tough 200m 0,42mm Clear 0,42mm 12,7 kg 139,-

128045 Tough 200m 0,45mm Clear 0,45mm 14,1 kg 139,-

128050 Tough 200m 0,50mm Clear 0,50mm 15,4 kg 139,-

Finesse er myk, har ekstremt lavt minne og fantastiske 
kasteegenskaper. I tillegg kommer meget høy knute- 
og bruddstyrke. Under utviklingen er det lagt stor 
vekt på at vann ikke skal kunne trenge inn i struk-
turen og forringe styrken. Finesse er svakt grønn på 
farge, og virker derfor svært nøytral i vannet. Finnes i 
tykkelser fra 0,14mm til 0,40mm på spoler á 200m.

Lavt minne
Eliminerer problemer 
som kan oppstå i kastet 
dersom senen har 
spiralformet minne 

Myk struktur og små diametre
Perfekt for lett ferskvanns-
fiske. Husk at tynnere sene 
forsterker slukens bevegelse

Langkastet
Finesse kaster 
langt og presist

Art.nr	 Modell		 Diameter	 Bruddstyrke		 Pris

126014 Finesse 200m 0,14 Green 0,14mm 1,4 kg 129,-

126016 Finesse 200m 0,16 Green 0,16mm 1,9 kg 129,-

126018 Finesse 200m 0,18 Green 0,18mm 2,3 kg 129,-

126020 Finesse 200m 0,20 Green 0,20mm 2,9 kg 129,-

126025 Finesse 200m 0,25 Green 0,25mm 4,8 kg 129,-

126028 Finesse 200m 0,28 Green 0,28mm 5,8 kg 129,-

126030 Finesse 200m 0,30 Green 0,30mm 6,6 kg 129,-

126032 Finesse 200m 0,32 Green 0,32mm 7,6 kg 129,-

126037 Finesse 200m 0,37 Green 0,37mm 9,9 kg 129,-

126040 Finesse 200m 0,40 Green 0,40mm 11,3 kg 129,-

Lav synbarhet
Nærmest usynlig 
under vann

Rapala Finesse Green

Rapala – så klart!
Kan det bli bedre?
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Rapala Tough Clear
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SuperStrong er en passe myk og lettkastet 
monofilament-sene med en svak brun 
fargetone. Senen har alle de egenskapene 
som er viktig for deg som sportsfisker. 
Fordelene med disse egenskapene er at 
du får en line som er lett håndterlig,  
tåler mye, kaster lenger og gir agnet ditt 
en enda bedre gange i vannet.  
SuperStrong passer like godt til  
ferskvann- som saltvannsfiske.

Art.nr	 Modell	 Diam.	 Bruddst.		 Pris	pr.200m  
100015  2 x 100m Superstrong 0 ,15 0,15 mm  1,5 kg  99,-  
100018 2 x 100m Superstrong 0,18 0,18 mm 2,0 kg 99,-  
100020 2 x 100m Superstrong 0,20 0,20 mm 3,0 kg 99,-  
100025 2 x 100m Superstrong 0,25 0,25 mm 5,0 kg 99,-  
100030 2 x 100m Superstrong 0,30 0,30 mm 6,0 kg 99,-  
100035 2 x 100m Superstrong 0,35 0,35 mm 8,0 kg 99,-  
100040 2 x 100m Superstrong 0,40 0,40 mm 11,0 kg 119,-  
100045 2 x 100m Superstrong 0,45 0,45 mm 15,0 kg 119,-  
100050 2 x 100m Superstrong 0,50 0,50 mm 16,0 kg 119,-  
100055 2 x 100m Superstrong 0,55 0,55 mm 18,0 kg 119,-  
100060 2 x 100m Superstrong 0,60 0,60 mm 21,0 kg 129,- 

• Høy bruddstyrke 
• Lav synlighet 
• Jevn diameter
• Lite minne 

• Slitesterk 
• Lettkastet

Art.nr	 Modell			 Diameter		 Bruddstyrke		 Pris	
121015 200m Thunder Line        0,15 mm 1,8kg 99,- 
121020 200m Thunder Line        0,20 mm 3,2kg 99,- 
121025 200m Thunder Line        0,25 mm 4,5kg 99,-         
121030 200m Thunder Line        0,30 mm 6,6kg 99,-
121035 200m Thunder Line        0,35 mm 8,8kg 99,-
121040 200m Thunder Line        0,40 mm 11,0kg 99,-
121045 200m Thunder Line        0,45 mm 13,7kg 99,-
121050 200m Thunder Line        0,50 mm  17,3kg 99

Alle Storm produkter kjennetegnes med at de har 
høy kvalitet, til en fordelaktig pris. Thunder Line er 
ikke noe unntak. Sena er neongul noe som gjør at 
den er godt synlig over vann, men nesten usynlig for 
fisken under vann. Den er slitesterk, har høy brudd-
styrke og lite minne. Som en bonus, følger det  
en Storm Wildeye Swim Shad med hver spole.  
Dette er en jigg som er nesten uimotståelig for  
enhver rovfisk. Sena leveres på spole à 200m. 
Sjekk prisen!

110110

Prisene er veiledende

111111

Prisene er veiledende

Flettet snøre er det beste valget for deg som vil ha en 
strekkfast line på snella. Farget med ny farge hver ty-
vende meter så du kan vite hvor mye snøre som går 
ut, og på hvilken dybde fisken står når du først får 
fisk. Velegnet også som backing.

Monofilament havfiskesene av høy kvalitet, både for 
fritids- og yrkesfiske. Meget god bruddstyrke, fargen 
er transparent grønn eller klar/hvit. Leveres både 
som spoler á 100m (6stk sammen hengende) og som 
kveil på 5x100m (sammen hengende).

Art.nr	 Modell	 Diameter	 Bruddstyrke	Pris		
150030 100m Tetron 30 lb   0,49 mm  30 lb  199,-  
150050  100m Tetron 50 lb  0,68 mm  50 lb  199,-  
150080 100m Tetron 80 lb   0,79 mm  80 lb  199,-

Modell		 Grønn		 Clear	 kveil		 Diameter		 Bruddst.			Pris	pr.	100m

100m  0,70 120070 121070 100070 0,70 mm 17 kg  45,- 

100m  0,80  120080 121080 100080  0,80 mm  22 kg   50,-

100m  0,90  120090  121090 100090 0,90 mm  28 kg    59,-

100m  1,00  120100  121100 100100  1,00 mm  32 kg   69,-

100m  1,20  120120  121120 100120  1,20 mm  43 kg   79,-

100m  1,40  120140  121140 100140  1,40 mm  54 kg   89 ,-

Fortomsmateriale for fluefiske på spole à 25meter. 
Monifilamentsene produsert i Japan med høyeste 
kvalitet. Spolene kan klipses sammen slik at du  
enkelt kan tilpasse dimensjoner for ditt fiske.

Art.nr.	 Modell	 lengde	 Dimensjon	 Pris
193012 Vangen Standard 25m 0.12 – 0.55mm 39,-
193212 Vangen Fluocarbon 25m 0.12 – 0.55mm 99,-

Vangen Fluocarbon (Sinking)
• Synker hurtig (30cm/15sek)
• Ingen absorbering av vann
• Mindre synbarhet under vann
• Stivheten gir kraftig forbedrede  
   krokingsegenskaper 

Vangen Standard: 
• Allround fluefortom som passer 
   godt for alle typer fluefiske. 
• Sterk og smidig med perfekt stivhet. 
• Høy bruddstyrke og minimalt minne.
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Arctic Line

Vangen Fortom

Tetron

Storm Thunder Line

Elbe SuperStrong
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Fiske er skikkelig gøy! Ikke er det særlig vanskelig 
heller og samtidig kan det være en fin familieaktivi-
tet. Du trenger kun et fiskevann, en sjø eller en elv, 
fiskestang og snelle, et par sluker eller fluer, litt tur-
mat og klær etter forholdene – så er du i gang. Fiske 
etter både ferskvanns- og saltvannsfisk i Norge er 
som regel enkelt og de fleste som prøver seg får fisk.
I alle typer sportsfiske er det gjerne variasjonen i 
hvordan du fisker som gir deg størst fangst.  Dersom 
fisken ikke tar, så bør du endre fisketeknikk eller agn 
til fisken tar. Med agn mener vi ”alt med krok” – 
sluk, flue, wobbler, mark 
osv.  
 Det finnes ingen 
fasitsvar på hva som er 
riktig å fiske med, det 
er jo tross alt fisken som 
bestemmer hva den vil ta. 
Og det er en gang i blant 
slik at nybegynneren får 
fisk, mens den mer er-
farne ikke får noe. Dette 
kan bety at nybegynneren 
presenterer agnet på en 
måte som fisken ikke har 
sett før, med andre ord 
variasjon.

Variasjonen kan bestå i 
å endre innsveivingshas-
tigheten. Du kan også legge inn spinnstopp slik at 
agnet stopper opp eller synker, for så å starte inns-
veivingen igjen. En annen variasjon er å peke med 
stangtuppen slik at agnet endrer retning. Kombinert 
med spinnstopp kan denne metoden absolutt trigge 
fisken til å ta. Tenk at agnet ditt skal oppføre seg 
mest mulig likt fiskens byttedyr eller en småfisk, 

kanskje til og med en skadet småfisk. Du kan også 
la agnet synke til bunnen, og jobbe langs bunnen, 
slik at det virvles opp mudder og sand slik at fisken 
blir oppmerksom på agnet, og dermed trigget til å ta. 
En annen teknikk er å vippe med stangtuppen un-
der innsveivingen for å skape liv i agnet. De samme 
teknikkene kan overføres til fiske fra eller dorging fra 
båt.

Ikke skrem fisken. Ved fiske fra land bør du ikke 
trampe rett ned til vannkanten slik at du skremmer 

fisken som står nært land. Ta 
et par kast før du kommer 
helt ned, vær også påpasse-
lig med silhuetten din mot 
himmel eller mot bakgrun-
nen. Fisken ser, spesielt ved 
stille vannoverflate, veldig 
godt, og langt bedre enn du 
tror. Tenk deg, dersom du 
fisker i en elv… - Du prøver 
alltid å kaste over til den 
fisken som står langs land 
på motsatt side. Dersom du 
hadde stått på motsatt side, 
ville du gjort det samme 
mot ”din” side. Fisken står, 
svømmer og beiter nærmere 
land enn du tror.

Når du går langs land og fisker bør du kaste i vifte-
form for å dekke hele området rundt deg. Deretter 
forflytter du deg slik at du overlapper forrige vifte-
form. Når du finner et område med fisk bør du fiske 
av de forskjellige dybdene.
 I tillegg er det også greit å vite litt om hvor fis-
ken som oftest står, eller hvilke områder den passerer 

Hvordan bl i  en 
bedre spo rtsf isker?

Tekst: Stein Ivar Iversen, Fagansvarlig Elbe Normark AS

og hvor den beiter. Spør fiskere du treffer på din vei, 
men noen sikre kort er steiner, strømkanter, inn- og 
utløp, sund, nes og rundt holmer og skjær. Selve 
marbakken, der det blir dypere fra land, er gode plas-
ser der fisken finner føde. Prøv også fra båt i slike 
områder. Sivkanter er også plasser der fisken finner 
mye insekter.
 På kveld, morgen og nattestid svømmer fisken 
gjerne nærmere land og beiter enn den gjør på dag-
tid.

Fargevalg og størrelse er for mange fiskere viktig. 
Ofte sier fiskere at lyst agn fisker bra i sol og klart 
vann, mens de ved overskyet og mørkt vær gjerne går 
over til mørkere og større agn for å lage silhuett mot 
vannoverflaten. Husk at fisken ofte ser redskapen 
nedenfra eller fra siden. I 
grumsete vann anbefales 
gjerne sterke farger. Finn ut 
hva som tradisjonelt fisker 
bra der du skal fiske under 
ulike forhold, og vær ikke 
redd for å variere ut fra hva 
du har mest tro på. Også 
i disse tilfellene kan fisken 
trigges til hogg dersom 
mønsteret brytes. 

Så litt om de forskjellige artene.
Ørreten er mulig å fange hele året. Ørret fanges på 
agn som sluk, spinner, wobbler, flue og mark. De 
mindre ørretene er lettest å lure, mens de større fis-
kene gjerne må trigges til å ta. Det viser seg at varia-
sjon både i presentasjon og teknikk gir resultater. Når 
vannet er kaldt bør du ikke bruke for høy hastighet 
ved innsveiving. Ved varmere temperatur er det bra  
å variere innsveivingshastigheten. 

Gode sluker til ørret er gjerne Møre-ungen 7 og 12 
gram, Møre-silda 6 til 22 gram, Vibrax spinnere i 
størrelse 6 til 10 gram, Krocodile 7 og 14 gram, og 
Skarpsilda 12 til 18 gram. 

Fluevalg i mai, juni og juli: Superpuppan, Europea 
og Streaking Caddis i tillegg til noen klekkende fjær-

mygg, myggpupper og maur-etterligninger. 

Under dorging fra båt bør du prøve wobblere som 
Rapala Original 9 til 13 cm, X-Rap 8 cm og Rapala 
Husky Jerk 8 til 14 cm. Farge bestemmer du selv.

Røya er en arktisk fisk som ikke liker høye vanntem-
peraturer, og du finner den gjerne i klare fjellvann. 
Røya er ofte småspist og til tider mye vanskeligere å 
lure enn ørreten. Sommerstid er Møre-ungen og små 
Vibrax spinnere populære. Prøv også flue og dupp. 
Fra båt er Briskebydraget meget giftig. Ellers hugger 
røya gjerne på samme sluker og fluer som ørreten. 
Variasjon er stikkordet. 

Gjedda fiskes ofte med agn og dupp, store skjesluker 
av typen Møre-silda og 
Blue Fox Lucius, eller 
med wobblere som Rapala 
Jointed, Rapala X-Rap 
Jointed eller Rapala Tail 
Dancer. Størrelser fra 7 til 
22 cm. Gjedda kan med 
fordel fiskes fra båt da 
den ofte er å finne i tette 
sivbelter, på store grunner 
eller midt ute på vannet. 
I varmere vann er dyptgå-

ende wobblere som Rapala Countdown og Rapala 
Magnum, eller store Storm naturistic Pike virkelig 
noe som trigger gjedda til å ta.

Abboren har et aggressivt og grådig instinkt, og biter 
hele året. Sett på en wobbler i sterke farger av typen 
Rapala Fat Rap eller en Rapala X-Rap 8 cm. Du 
kan også bruke sluker opp til 12 gram. Både slukene 
Krocodile og Møre-ungen er spennende valg til  
abborfisket. Barna kan ha det vel så gøy med vanlig 
mark og dupp.

Laks. Hete fiskeplasser er ofte de punktene i elva 
der laksen tar en kortere eller lengre pause under 
forflytning mot gyteplassen, eksempelvis utløpet av 
en kulp, rundt store steiner, i selve dyphølen, eller 
i innløpsstrømmen. I dype innløp går ofte hoved-
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strømmen sterkt i overflaten, mens det under hoved-
strømmen er roligere strøm. Her slipper laksen å 
bruke mye energi for å oppholde seg, og her kan den 
gjerne bli stående en stund. Merk deg at laksen alltid 
søker ruter der den forbruker minst mulig energi. 
Plasser deg slik at du kan presentere agnet attraktivt 
for laksen. En flue, sluk, spinner eller wobbler som 
går på tvers eller mot strømmen anses sannsynligvis 
for å være levende, og dermed en inntrenger på  
laksens territorium. Dette kan trigge laksen til hogg. 
Variasjon i kastevinkel og fart på redskapen gjør i til-
legg at mønsteret brytes. 
Laksen har på populære 
elvestrekninger sett det 
meste, og kan gjerne trig-
ges av denne variasjonen.
 Laksefiske med mark 
og søkke er ofte effektivt 
dersom dette er lov i din 
elv. Kast ut i strømmen 
og følg snøret med hevet 
stang. La marken følge 
bunnen nedover. Du mer-
ker at søkket dunker etter 
bunnen og lærer deg raskt 
forskjellen på bunnapp og laksenapp. Løft stangen 
ved bunnapp slik at søkket kan ”hoppe” videre. Når 
laksen napper, lar du den får mulighet til å svelge 
agnet før du gir tilslag. Ta med deg skjesluker i for-
skjellige modeller og farger. I liten elv 10 til 20 grams 
sluker. I stor elv fra 20 til 55 gram. Kobber/rødt, 
sølv/sort, fluor-orange, messing/sort i Møre-silda er 
kjente farger som fisker effektivt. Store laksespinnere 
som Vibrax Salmon kan gi deg fangst når laksen ikke 
vil ta noe annet. Wobblere i alle fargevarianter er  
effektive. Velg en wobbler som du klarer å kaste langt 
med! Rapala X-Rap, Rapala Countdown eller Rapala 
Jointed Sinking i 8 til 10 cm er ideelle. Husk polari-
serte fiskebriller!

Torsken fisker man oftest i nærheten av bunnen, 
men på sensommeren og utover høsten er mye av 
torsken på jakt etter sild i de frie vannmassene. 
Sent på høsten kan du finne torsk beitende helt ved 
land, på så grunt vann at ryggfinnene er over vann. 

Torsken spiser det meste og er til tider ikke vanskelig 
å få. Fra land er det sluker som Møre-silda, Inkoo 
Vivid, Skarpsilda, Atomsilda og Elbe Torsk som  
gjelder, men dersom du virkelig ønsker å utvide 
horisonten prøver du med krabber fra Storm Soft 
Plastics, reker eller fiskestrimler som agn. Under  
fluefiske lar du flua synke mot bunnen før du  
begynner inntrekket.

Seien er en fantastisk sportsfisk. Småseien er mulig 
å få over alt. En storsei derimot kan bli over 20 kilo 

og er ikke like enkel å få på 
kroken. Disse tas da også 
helst fra båt, men vær klar 
over at storseien trekker inn 
på grunnere vann høst og 
vinter. Sei fiskes oftest med 
langtkastende sluker som 
Inkoo Vivid, Skarpsilda, 
Atomsilda og Sølvsilda. 
Fisk disse raskt inn midt i 
vannlaget. Prøv også kaste-
wobblerne Rapala X-Rap.

Lyren likner svært mye på 
seien i utseende og jakter nesten likt som seien midt 
i vannmassene. Når lyren beveger seg langs tangbel-
tene eller langs bunnen, er den lik torsken i atferd. 
Lyren får du hele året, men de største fiskene holder 
seg langt ute i havgapet eller på havet når vannet blir 
for varmt. Sensommerfiske på nattetid etter lyr med 
mørke sluker, fluer, jigg eller Rapala wobblere er 
absolutt å anbefale. Lyren fiskes med samme utstyr 
som sei og torsk, men er ofte mer hissig på jigg og re-
ker enn de to andre. Fisk en jigg fra bunnen og opp 
langs svabergene rykkvis med lange spinnstopp. Små 
og mellomstore kunstagn fra Storm Soft Plastics har 
vist seg å være meget effektive.

Makrell og Horngjel er to vidt forskjellige fisker, 
men de kommer ofte på samme tid, jakter på de 
samme byttedyrene og holder til i de samme vannla-
gene. Bruk langtkastende sildesluker som Møre-silda, 
Atomsilda og Skarpsilda i naturlige farger. Både 
makrell og horngjel er stimfisk og går ofte i store eller 

små stimer. Kort sagt, biter det, så skynd deg å kaste 
ut på nytt. Fra båt kan du dorge med forskjellige  
hekler og få mange makrell av gangen dersom du 
treffer en stim.

Sjøørreten lever hele livet sitt i sjøen og går opp i 
elvene for å gyte på høsten. I sjøen kan du fiske etter 
sjøørret hele året. Områder med strøm rundt holmer 
og skjær er som regel giftige plasser. Områder med 
såkalt ”leopardbunn” likeså. Dette er sandbunn med 
områder dekket av steiner og tangklaser. Her finner 
både sjøørreten og dens byttedyr mat og skjul. Gode 
sluker er Inkoo Vivid og Møre-silda. Gode wob-
blere er Rapala X-Rap, Rapala Original og Rapala 
Countdown.

Sjøfiske fra båt har lange tradisjoner i Norge. Fra 
båt pilker man, dorger eller 
fisker med agn. Denne ty-
pen fiske kan normalt deles 
inn i tre grupper: fiske med 
håndholdte harper, båtfiske 
ned til 100-150 
meter og havfiske på dyp 
over 150 meter.  

Fiskeplassene man velger 
når man skal fiske fra båt i 
sjøen avhenger i stor grad 
av værforhold og båttype. 
Dorging fra båt skjer gjerne 
på ”grunnere” vann der fis-
ken enklere ser utstyret som 
presenteres. Mange bruker 
forskjellige typer harpe med 
søkke, gummimakk, blanke 
rykk eller hekler som henger etter båten i laveste fart. 
Mange velger også å ro når de dorger. Man treffer 
gjerne sei, makrell, torsk og lyr med denne metoden. 
Sjøørreten og havabboren kan du også komme i 
kontakt med dersom du dorger med stang og sluk 
eller wobbler. Prøv for eksempel en Rapala Original 
Floater 11 eller 13 cm i farge S og du skal ikke se 
bort i fra nærkontakt med disse to fiskeslagene.
 På pilk, harper og hekler uten agn er det mest 

normalt å fange torsk, sei, lyr, uer, noe kveite  og 
steinbit når man ligger i ro med båten. Bruker du 
agn på kroken i tillegg, vil antall fiskeslag øke. Til 
flyndrefiskene er det nesten alltid best å bruke agn 
sammen med perler og spinnerskjeer.
 Skal du fiske etter de største fiskene av artene 
torsk, kveite, lange, brosme og steinbit må du på 
sommeren ned på dypt vann fra 50 meter eller dy-
pere. Det kan lønne seg å oppsøke en dypskrent, 
en ”fiskegrop”, en markant grunne eller strømkant. 
Forandringer i bunnforholdene vil ofte gir mer mat, 
og bedre beskyttelse for fisken. Spesielt lange og 
steinbit er glade i små grotter og sprekker å gjemme 
seg i. 
 Fisker du på dyp over 150 – 200 meter vil du 
nesten alltid ha best resultat dersom du bruker agn 
og selvlysende slanger, kuler eller lightsticks. Skal 

du pilke eller bruke rene 
gummimakk, bør du 
sette på en liten agnbit. 
Det er svært lite fiskene 
ser på dette dypet så lukt 
og bevegelse øker hugg-
prosenten drastisk. 
 Fiske i grunnere om-
råder eller på store un-
dervannsplatåer er alltid 
spennende. En markant 
grunne midt i et sund eller 
midt ute i havet, vil danne 
strømmer som gjør at mat 
presses over grunnen og 
faller ned i gapet på fisken 
i bakkant. Legg båten 
foran grunna, slipp ned 
og driv over grunna med 

strømmen. Når du passerer høyeste punkt og det be-
gynner å gå nedover vil det normalt skje noe. Samme 
regel gjelder for store odder og andre ujevnheter. 
 Ferdige takler til fiske fra båt finner du her i 
kata logen og i din sportsfiskebutikk.
     Skitt fiske!
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Tradisjonsrike Møre-silda fra Remen Slukfabrikk 
hører hjemme i enhver slukboks, uansett hvor det 
skal fiskes, og er antagelig Norges mest solgte  
skjesluk. Dette er en skikkelig allrounder som passer 
perfekt til alt fra ørretfiske til grovere sjøfiske etter 
torsk og storsei. Til laks- og sjøøretfiske er Møre-
silda for mange uten tvil førstevalget. Stadig flere 
fisketurister har erfart slukens fangstevner under 
ferieopphold i Norge, og i dag eksporteres derfor 
Møre-silda gjennom Rapala-systemet til en mengde 
land over hele verden. Bli derfor ikke overrasket 
om du finner den på ferieturen i Europa, Asia eller 
Australia. Nyhet av året er en kompakt versjon på 
50g. Det spesielle er at overflatestørrelsen er den 
samme som på 27g/32g men at tykkelsen på 
den utstansede messingplaten er økt til hele 5mm! 

Dermed oppnås ekstreme kastelengder og økt 
synkegrad så selv dype høler i store elver kan fiskes 
over mer effektivt. Møre-silda finnes nå i hele 10 
størrelser og 9 tradisjonelle farger. I tillegg kommer 
de holografiske fargene i de samme størrelsene.

har en lang og tradis jonsr ik  h is tor ie 
i  Norge.  S lukene bærer  preg av  meget  høy 
kval i te t  med en f in ish  og gange som v irker 
utrol ig  for lokkende på f isken.  Sort imentet 
inneholder  s luk  og pi lk  t i l  a l l  s lags  f iske 
i  både fersk-  og sal tvann,  fra  le t t 
ørret f iske  på f je l le t  t i l  tungt  havf iske 
på s jøen.
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Art.nr	 Modell		 lengde	 krok	 Pris
504061-9 Møre-silda 6g 48mm VMC 9617 BZ #7 39,-
504101-9 Møre-silda 10g 60mm VMC 9617 BZ #5 39,-
504151-9 Møre-silda 15g 75mm VMC 9617 BZ #3 39,-
504181-9 Møre-silda 18g 75mm VMC 9617 BZ #3 39,-
504221-9 Møre-silda 22g 75mm VMC 9617 BZ #3 39,-
504271-9 Møre-silda 27g 87mm VMC 9617 BZ #2 49,-
504321-9 Møre-silda 32g 87mm VMC 9620 BZ #1 49,-
504401-9 Møre-silda 40g 102mm VMC 9620 BZ 2/0 49,-
504501-9 Møre-silda 50g 87mm VMC 9620 BN 1/0 59,-
504551-9 Møre-silda 55g 102mm VMC 9620 BZ 2/0 59,-

2

3

1

4 9

8

6

5

7

Møre-silda Holographic er en moderne versjon av 
den tradisjonelle Møre-silda, der vi benytter en me-
get effektfull holografisk folie som basis. I tillegg er 
det montert et 3-dimensjonalt øye som ekstra attrak-
tor. Vi bruker svart forniklede (BN) kroker fra 
VMC, ekstra kraftige (2X) på størrelsene fra 27g og 

oppover. Møre-silda Holographic finnes i fargene 
sølv/svart, sølv/rød, gull/rød, sølv/blå og kobber/
svart, alle vektene fra 6 til 55g er tilgjengelige. 

Art.nr	 Modell		 lengde	 krok	 Pris		
508061-5 Møre-silda Holografisk 6g 48mm VMC 9617 BN #7 39,-
508101-5 Møre-silda Holografisk 10g 60mm VMC 9617 BN # 5 39,-
508151-5 Møre-silda Holografisk 15g 75mm VMC 9617 BN #3 39,-
508181-5 Møre-silda Holografisk 18g 75mm VMC 9617 BN #3 39,-
508221-5 Møre-silda Holografisk 22g 75mm VMC 9617 BN #3 39,-

Art.nr	 Modell		 lengde	 krok	 Pris		
508271-5 Møre-silda Holografisk 27g 87mm VMC 9625 BN #2 49,-
508321-5 Møre-silda Holografisk 32g 87mm VMC 9625 BN #1 49,-
508401-5 Møre-silda Holografisk 40g 102mm VMC 9625 BN 2/0 49,-
508501-5 Møre-silda Holografisk 50g 87mm VMC 9625 BN 1/0 59,-
508551-5 Møre-silda Holografisk 55g 102mm VMC 9625 BN 2/0 59,-

Skal du fiske ørret eller annen rovfisk i ferskvann, 
bør Møre-ungen være en naturlig del av innholdet i 
slukboksen. Prøv den også til sjøfiske etter sjøørret, 
sei og makrell. Den lille vippen foran gir Møre-un-
gen den livlige gangen som lokker fisken til hugg. 
Fargealternativene spenner fra det helt tradisjonelle 
til moderne flecto-farger. Under testfiske har Møre-
ungen gang på gang vist sin uovertrufne evne til å 
fange fisk, selv på dager med ”svart hav”. Nyhet av 
året er den lenge etterspurte størrelsen 18g. Denne 
passer perfekt til ferskvannsfiske i større innsjøer, 
elvefiske eller på fjellet der vinden ofte reduserer 
kastelengden ved bruk av mindre størrelser. Møre-
ungen 18g  fungerer også utmerket til dorgefiske fra 
middels til sakte fart, og prøv den for all del også i 
sjøen etter f. eks sjøørret, makrell, sei og torsk. Eller 
til fiske etter gjedde og stor-abbor. Serien finnes nå 

i totalt 4 størrelser og 6 tradisjonelle fargekombina-
sjoner. I tillegg kommer modellene ”Hammer” og 
”X”.

Art.nr	 Modell		 lengde	 krok	 Pris		
506041-8 Møre-ungen 4g 26mm VMC 8650 BZ #10 39,-
506071-8 Møre-ungen 7g 35mm VMC 8650 BZ #8 39,-
506121-8 Møre-ungen 12g 40mm VMC 8650 BZ #6 39,-
506181-8 Møre-ungen 18g 46mm VMC 8650 BZ #4 39,-

5

31

2 4

Ørret Laks Abbor Gjedde  Sjøørret Torsk/Lyr Sei/Makrell
Anbefales	til

Ørret Laks Abbor    Gjedde     Sjøørret Torsk/Lyr 
Anbefales	til

Ørret Laks Abbor Gjedde  Sjøørret Torsk/Lyr Sei/Makrell
Anbefales	til
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Møre-silda
Møre-ungen

Møre-silda 
Holographic

Rem en s luker

SORT/GUL PR.KOBB/GRØNN/RØD

BLÅ HOLO

FLECTO/SORT FLECTO/BLÅSØLV/RØD PR.
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En hamret utgave av Møre-ungen som ble lansert 
ifjor, og ble en umiddelbar suksess. I år utvides se-
rien med to nye spennende farger r, hvor bruk av 
fjellets vår- og høstfarger er fremtredende i dekoren. 
Som ekstra attraktor har vi valgt rød krok fra  
VMC på denne serien. Finnes i 4g, 7g og 12g med  
6 attraktive fargealternativer.

1 SBR

4 SBBO3 CBY2 SBGO
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Nytt og innovativt konsept der tradisjonelle 
grunnfarger kombineres med moderne design. 
Inngraveringene gir god refleks samtidig 
som det dannes pirrende lydbølger i vannet, 
begge er ment å trigge fisken til hugg! 
Møre-ungen X leveres i 3 størrelser 
og 5 fargekombinasjoner.

Art.nr	 Modell		 lengde	 krok	 Pris		
506801-5 Møre-ungen X 4g  26mm VMC 8650 BZ #10 39,-
506811-5 Møre-ungen X 7g  35mm VMC 8650 BZ #8 39,-
506821-5 Møre-ungen X 12g 40mm VMC 8650 BZ #6 39,-

Art.nr	 Modell		 lengde	 krok	 Pris		
506401-6 Møre-ungen Hammer 4g 26mm VMC 8650 TR # 10 39,-
506501-6 Møre-ungen Hammer 7g 35mm VMC 8650 TR # 8 39,-
506601-6 Møre-ungen Hammer 12g 40mm VMC 8650 TR # 6 39,-

Nylansering av klassikeren Skarpsilda, om enn i me-
get oppgradert versjon. Vi har justert balansepunktet 
og trukket mer tyngde mot krokenden, i tillegg 
har sluken fått en svak s-form. Dermed både kaster 
Skarpsilda lengre og har en mer livlig gange enn de 
fleste andre sildesluker på markedet. 

De fem forskjellige fargene har alle holografisk  
effekt, en effekt som også forsterkes av det innstøpte 
skjellmønsteret i kroppen. Skarpsilda er et godt valg 
til alle typer forhold.

Atomsilda er designet av Ertner i Danmark, og er 
en av Skandinavias eldste sildesluker. Den har i en 
manns alder vært en avholdt favoritt til fiske etter 
blant annet ørret, sjøørret, laks, torsk, sei og makrell. 
Atomsilda har fått en ny og mer moderne finish,  
og er i tillegg utstyrt med VMC permasteel krok 
som er 100% saltvannsbestandig. Atomsilda har en 
kompakt kastevekt og en livlig gange som gjør  
den til en stor fristelse for fisken. Atomsilda består 
av fem forskjellige fargekombinasjoner og  
6 ulike vekter, et utvalg som gir deg noe for enhver  
situasjon.

1 2 4 5

7

Art.nr.	 Modell	 krok	 Pris
530071-7 Atomsilda 7g VMC 9617 PS #10 39,-
530121-7 Atomsilda 12g VMC 9617 PS #8 39,-
530201-7 Atomsilda 20g VMC 9617 PS #6 39,-
530251-7 Atomsilda 25g VMC 9617 PS #3 39,-
530391-7 Atomsilda 39g VMC 9617 PS #2 39,-
530501-7 Atomsilda 50g VMC 9617 PS #1 39,-

Art.nr.		 Modell		 krok		 Pris		
507121-5  Skarpsilda 12g  VMC 9617 PS #6  39,-  
507181-5  Skarpsilda 18g  VMC 9617 PS #6  39,-  
507281-5  Skarpsilda 28g  VMC 9617 PS #4  39,-  
507401-5  Skarpsilda 40g  VMC 9617 PS #2  39,-  
507601-5  Skarpsilda 60g VMC 9617 PS 1/0  39,-

SBLU 1

HGRE 3 HSLV 4 HGOL 5

3. PR2. BKR

5. CGR

1. OBK 4. SRB

6 SOR5 SRP

Ørret Laks Abbor    Gjedde     Sjøørret Torsk/Lyr 
Anbefales	til

Ørret Laks Abbor    Gjedde     Sjøørret Torsk/Lyr 
Anbefales	til

Ørret   Sjøørret Torsk/Lyr Sei/Makrell 
Anbefales	til

Ørret Abbor Sjøørret Torsk/Lyr Sei/Makrell
Anbefales	til
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Møre-ungen Hammer

Møre-ungen X

Atomsilda

Skarpsilda
NYHET!NYHET!



Den legendariske sluken som la grunnlaget for Elbe 
i sin tid. Dette har vært en klassiker i mange år, og 
vil selvfølgelig forbli det. Leveres i fire fargekombi-
nasjoner og tre vektklasser. Fisk alltid langs bunnen, 
det er der torsken står!

4

Art.nr.	 Artikkel		 Treblekrok	 Pris
505281-4	 Elbe	Torsk	28g		 VMC	9617	PS	#2	 29,-
505401-4	 Elbe	Torsk	40g	 VMC	9617	PS	#1	 29,-
505601-4	 Elbe	Torsk	60g	 VMC	9617	PS	#1/0	 29,-

21 3

	
Fortsatt den desidert mest solgte sildesluk,  
med første klasses krok. 18g/28g/35g/50g. 
I løssalg selges den i gull og sølv i vektene  
18g/28g/35g/50g med veil. pris kr. 15,-. 
2-pakning Sølv + Gull i 28g/35g/50g til kr. 29,-. 

Variant med farger koster kr. 15,- i løssalg. 
2-pakningene selges i vektene 28g/35g/50g til veil. 
pris kr. 29,- og leveres i følgende fargekombinasjo-
ner: 1. Sort/Sølv + Grønn/Sølv, 2. Gul/Oransje + 
Blå/Sølv, 3. Sølv + Gull.
Art.nr.:	596281-599515

120120
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Helt  s iden s tarten i  1932  har 
produkter  fra  Luhr-Jensen vært 
v iden k jent  for  s in  høye kval i te t 
og  evne t i l  å  fange rekordf isk . 
Al le  komponenter ,  verktøy og  
produksjonsmetoder  har  a l l t id  vært 
s in  t idsepokes  beste .  Denne s tol te 
tradis jonen fra  Hood River , 
Oregon,  USA,  v i l  fortsat t  b idra 
t i l  a t  du lykkes  enda bedre som 
sportsf isker .  Luhr-Jensen e ies 
i  dag 100% av Rapala-gruppen.

Torsk	 Lyr	 Sei	
Anbefales	til
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Elbe Torsk

Sølvsilda
Nyutviklet versjon av legendariske Krocodile, med 
fantastisk holografiske fargekombinasjoner, dobbel 
splitring og spesialkroker. Suksessen med Krocodile 
vil garantert fortsette videre med denne varianten, 
en vinner til all slags fiske fra ørret til laks, gjedde og 
generelt sjøfiske. Krokene er Røde VMC Sure Set 
Scorpic trebler, der den store enkelkroken gir et ek-
stra fortrinn mht krokingsfrekvens. Serien finnes i 5 
attraktive farger og 4 størrelser.

Art.nr	 Modell		 Lengde	 Krok	 Pris		
577101-05	 Krocodile	SS	11g	 55mm	 VMC	8537	TR	#6	 49,-
577201-05	 Krocodile	SS	15g	 55mm	 VMC	8537	TR	#6	 55,-
577301-05	 Krocodile	SS	20g	68mm	 VMC	8537	TR	#4	 59,-
577401-05	 Krocodile	SS	30g	86mm	 VMC	8538	TR	#1	 69,-

Ørret	 Laks	 Abbor	 Gjedde		 Sjøørret	 Torsk/Lyr	 Sei/Makrell
Anbefales	til

Luhr-Jensen

Luhr-Jensen 
Krocodile SS

1 2

3 4 5
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Luhr-Jensen Cast Champ har et kraftig, kompakt og 
enkelt design med unike kasteegenskaper og livaktig 
gange. Konstruksjonen er gjort gjennom å skråkutte 
et massivt messingrør, der vektbalansen blir liggende i 
krokenden. Dette gir ekstreme kastelengder, lav luft-
motstand og en meget livlig gange. Cast Champ er 
en skikkelig allroundsluk som passer til de fleste arter 
rovfisk i både ferskvann og sjø. Den er utstyrt med 
VMC PermaSteel treblekroker og finnes i 4 størrelser 
og 5 farger.

Den legendariske Luhr-Jensen J-Plug er en flytende 
dorge-plug, rigget med et glidende kroksett bestå-
ende av 2stk VMC PermaSteel treblekroker, dacron 
og metallkjede. Med denne riggingen blir wobbleren 
raskt frigjort fra kroksettet etter krokingen, noe som 
reduserer sjansen for at fisk mistes under kjøring. 
Gangen er tett og pirrende, skranglekuler sørger for 
lyd. J-Plug er et godt valg til dorging etter storørret, 
sjøørret, laks og gjedde, samt til alt dorgefiske i sjøen. 
Finnes i kun 1 størrelse og 6 farger.

Williamson Gyro Jig er en unik sluknyhet, utviklet 
for både kasting fra land og lett pilkefiske. Kroppen 
er asymmetrisk og gir dermed en livlig og litt ujevn 
gange. I front sitter en innstøpt kulelagervirvel som 
effektivt hindrer tvinn på snøret. Kroken er selvsagt 
fra VMC, en kraftig rød 6X Sure-Set Scorpic. Gyro 
leveres i 5 størrelser og 5 meget attraktive farger for 
effektivt fiske i sjøen. 

122122

Prisene	er	veiledende
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Luhr-Jensen Krocodile er en legendarisk skjesluk som 
er til gjengelig i vårt sortiment. Gangen kan beskri-
ves som eggende og forholdsvis kraftig, kvaliteten er 
utsøkt. Krocodile er en typisk allrounder og passer i 
utgangspunktet for fiske etter alle slags arter rovfisk 
både i ferskvann, elver og sjøen. Til fiske etter ørret, 
sjøørret og laks er dette en legende, både her hjemme 
og i USA. Av spesielle egenskaper for Krocodile bør 
nevnes at den største modellen er påmontert kraftige 
sveisede ringer, samt at vektene 7, 14 og 20g leveres 
med ekstra enkelkrok i tillegg til treblekroken. Serien 
finnes i 13 attraktive farger og 4 størrelser.

Art.nr	 Modell		 Lengde	 Treblekrok	 Enkelkrok	 Pris		
578101-14	 Krocodile	7g	 33mm	 VMC	9650	PS	#8	 VMC	9170	NI	#4	 39,-
578201-14	 Krocodile	14g	 55mm	 VMC	9650	PS	#6	 VMC	9170	NI	#2	 45,-
578301-14	 Krocodile	20g	 68mm	 VMC	9620	PS	#4	 VMC	9170	PS	3/0	 49,-
578401-14	 Krocodile	29g	 86mm	 VMC	9625	PS	#1	 -	-	 59,-

Ørret	 Laks	 Abbor	 Gjedde		 Sjøørret	 Torsk/Lyr	 Sei/Makrell
Anbefales	til

Luhr-Jensen Krocodile

Luhr-Jensen 
Cast Champ

Luhr-Jensen J-Plug

Williamson GYRO
1. BRASS

1. 
BRASS

2. 
ChROME

3. 
NICKEL/
FIREWING

7. 
RAINBOW/
TROUT

8. 
ChROME
BL/MAK

9. 
ChROME
GR/MAK

10. 
FIRE 
TIGER

11. 
hAMMER/ 
BRASS/FIRE

12. 
hAMMER/ 
ChROME/BLUE

13. 
GLOMOP

5. 
BRASS/
FIREWING

6. 
ChART/
FIREWING

4. 
FIRE/BLACK WING

2. ChROME 3. ChROME/
BLUE PRISM

4. ChROME/
RED PRISM

5. ChROME/GREEN PRISM

6. ChROME/
NEON BLUE

6. 
GLOW 
TORPEDO

1. BATMAN 3. SILVER 
BLUE TOP

4. PEARL/PINK
5. LUD 
WATERMELON

1. PEARL

2. BLUE 
MACKEREL 3. GREEN 

MACKEREL

4. ORANGE 5. BLUE 
SARDIN

Art.nr	 Modell		 Lengde	 Krok	 Pris		
579201-06	 Cast	Champ	9g	 38mm	 VMC	9650	PS	#6	 49,-
579301-06	 Cast	Champ	15g	 49mm	 VMC	9625	PS	#4	 49,-
579401-06	 Cast	Champ	27g	 58mm	 VMC	9625	PS	#2	 59,-
579501-06	 Cast	Champ	37g	 69mm	 VMC	9620	PS	#1	 59,-

Ørret	 Laks	 Abbor	 Gjedde		 Sjøørret	 Torsk/Lyr	 Sei/Makrell
Anbefales	til

Art.nr	 Modell		 Lengde	 Krok	 Pris		
557201-5	 Gyro	Jig	20g	 60mm	 VMC	8537	TR	#6	 49,-
557301-5	 Gyro	Jig	30g	 70mm	 VMC	8537	TR	#4	 49,-
557401-5	 Gyro	Jig	40g	 80mm	 VMC	8538	TR	#2	 59,-
557501-5	 Gyro	Jig	50g	 90mm	 VMC	8538	TR	#1	 59,-
557601-5	 Gyro	Jig	65g	 100mm	 VMC	8538	TR	#1/0	 59,-

Art.nr	 Modell		 Lengde	 Vekt		 Krok	 Pris		
579811-16	 J-Plug	3		 103mm	 16,4g	 2X	VMC	9650	PS	#2	 99,-

Gjedde		 Sjøørret	 Torsk/Lyr	 Sei/Makrell

Ørret	 Laks	 Gjedde		 Sjøørret	 Torsk/Lyr	 Sei/Makrell

Anbefales	til

Anbefales	til

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!NYHET!NYHET!

2. RAINBOW 
TROUT
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Blue Fox Trout Quiver er en slags krysning mellom 
skjesluk og wobbler, bygget opp etter Sandwich 
Construction-prinsippet der bly er støpt inn 
med skumplast på hver side. Til slutt dekkes alt 
med folier, farger og en svært kraftig coating. 
Konstruksjonen gjør Trout Quiver meget langt-
kastende og gangen i vannet er eksepsjonelt god. 
Krokene er fra VMC. Trout Quiver finnes  
i 2 størrelser og 5 meget attraktive farger.

124124

Prisene	er	veiledende

125125

Prisene	er	veiledende

Lucius er en ny supersluk beregnet til laks, gjedde og 
all annen rovfisk i ferskvann og sjø. Det ovale festet 
for fremre splitring og den skarpe formen gir Lucius 
en eksepsjonelt kraftig aksjon med uregel messige, 
søkende utras til sidene. Leveres nå i 3 størrelser på 
henholdsvis 12g, 20g og 36g. De 8 unike og meget 
attraktive fargealternativene er alle utstyrt med 

høyreflekterende inngraveringer. Lucius er en killer 
du aldri før har sett maken til, og vil alltid fange fisk. 

er  først  og  fremst  Rapala-gruppens 
varemerke for  s luk,  spinnere og pi lk , 
men brukes  også på andre utvalgte 
produkter  innen sportsf iske . 
Al l  u tv ik l ing  og produksjon foregår 
g jennom ni t id ig  tes t ing  og kval i te ts-
kontrol l ,  og  dersom denne logoen 
f innes  på et  produkt  garanteres 
dermed kval i te ten umiddelbart . 
B lant  annet  er  enhver  s luk,  spinner 
e l ler  p i lk  fra  Blue Fox fabrikkmontert 
med VMC krok,  verdens  ledende 
produsent  av  treblekroker .

Inkoo Vivid er en meget interessant sluk spesielt 
utviklet for nordisk sjøørretfiske i sjøen, men for all 
del: Prøv den etter all slags rovfisk, de færreste fisk på 
hugget klarer å motstå denne fristelsen! Aksjonen er 
tett, livaktig og tåler svært høy fart. Gi den et stopp 
under innsveivingen og sluken vil synke med en  
lokkende, vibrerende bevegelse. Under innsveiv ingen 
vil alltid den hamrede, lakkerte siden med øye peke 
ned, noe som gir ekstra attraksjon og huggpunkt  
til fisken. Det benyttes også selvlysende attraktor  
av epoxy på kroken, denne lyser blått, grønt eller 
oransje i mørket. Som ekstra forsikring 

mot at kroket fisk skal kunne brekke seg av, har vi 
her laget et oppsett med to splittringer. Meget effek-
tivt! Kasteegenskapene, både distanse og presisjon, 
er imponerende. Nyhet i år er størrelsen 7g, som er 
godt tilpasset ørretfiske og finfiske i både ferskvann 
og sjø når forholdene krever lett utstyr. Inkoo Vivid 
finnes i seks hamrede fargealternativer i vektene  
7g, 12g og 18g.

1. SBO

6. GBRR

4. SBB2. SOY 5. CBR3. GBGG
4. GG

Art.nr	 Modell		 Lengde	 Krok	 Pris	 
664651-6	 Inkoo	Vivid	7g	 50mm	 VMC	8649	BN	#8	 39,-
664661-6	 Inkoo	Vivid	12g	 70mm	 VMC	8649	BN	#4	 39,-
664671-6	 Inkoo	Vivid	18g	 90mm	 VMC	8649	BN	#2	 41,-

Ørret	 		Abbor			 Sjøørret	 Sei/Makrell
Anbefales	til
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B lue Fox

1. S 3. SB 5. GR 6. CBOR 8. Rh 9. P 10. FT

Lucius

NYHET!NYHET! NYHET!NYHET!

1. GFR

2.  BES 5. BR

6. FT 8. BKS
Art.nr.		 Modell		 Krok		 Pris	 
665101-8		 Trout	Quiver	8g	/	5cm		 VMC	9649	BN	#6		 49,-		
665201-8		 Trout	Quiver	16g	/	7cm		 VMC	9649	BN	#4		 59,-		

Ørret	 Abbor	 			Gjedde	 Sjøørret	 Sei/Makrell
Anbefales	til

Trout Quiver

Inkoo Vivid

Art.nr	 Modell		 Lengde	 Krok	 Pris		
673501-10	 Lucius	12g	 55mm	 VMC	8650	BN	#4	 39,-
674001-10	 Lucius	20g	 75mm	 VMC	8650	BN	#1	 49,-
675001-10	 Lucius	36g	 100mm	 VMC	8650	BN	# 2/0	 59,-

Abbor					Ørret					Laks					Gjedde
Anbefales	til

NYHET!NYHET!
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Fiskeslag	 Slukmodell	 Størrelser	 2	sikre	farger

ØRRET

	

LAKS

	

ABBOR

		

GJEDDE

	

Møre-silda

Møre-ungen

Skarpsilda

Atomsilda

Inkoo	Vivid

Trout	Quiver

Lucius

Krocodile

Møre-silda

Møre-ungen

Cast	Champ

Lucius

Krokodile	SS

Salmon	Spinner

Krocodile

Møre-silda

Møre-ungen

Atomsilda

Inkoo	Vivid

Trout	Quiver

Cast	Champ

Krocodile

Møre-silda

Møre-ungen

J-Plug

Lucius

Trout	Quiver

Salmon	Spinner

Krocodile

6g,	10g,	15g

4g,	7g,	12g,	18g

12g	

7g,	12g

7g,	12g

8g

12g

7g,	14g

22g,	27g,	32g,	40g,	50g,	55g

18g

27g,	37g

20g,	36g

20g,	29g

33g

20g,	29g

6g,	10g

4g,	7g,	12g

7g,	12g

7g,	12g

8g

9g

7g,	14g

22g,	27g,	32g,	40g

18g

16g

20g,	36g

16g

33g

20g,	29g

Sluk-Guide ferskvann Sluk-Guide saltvann
Fiskeslag	 Slukmodell	 Størrelser	 2	sikre	farger

SJØØRRET

	

TORSK	/	LYR

	

SEI	/	MAKRELL

	

Møre-silda

Møre-ungen

Skarpsilda

Atomsilda

Inkoo	Vivid

Trout	Quiver

Krokodile	SS

Cast	Champ

Krocodile

Møre-silda

Møre-ungen

Skarpsilda

Atomsilda

Elbe	Torsk

Gyro

Krokodile	SS

Krocodile

Møre-silda

Skarpsilda

Atomsilda

Inkoo	Vivid

Trout	Quiver

Gyro

Krocodile

6g,	10g,	15g,	18g,	22g

7g,	12g,	18g

12g,	18g

7g,	12g,	20g

7g,	12g,	18g

7g,	16g

11g,	15g

9g,	15g

7g,	14g,	20g

22g,	27g,	32g,	40g,	50g,	55g

18g

28g,	40g,	60g

20g,	25g,	35g,	50g

28g,	40g,	60g

20g,	30g,	40g,	50g,	65g

20g,	29g

20g,	29g

15g,	18g,	22g,	27g,	32g

18g,	28g,	40g,	60g

20g,	25g,	35g,	50g

12g,	18g

16g

20g,	30g,	40g,	50g,	65g

14g,	20g,	29g

S
L

U
K

G
U

iD
E

F
e

rs
k

v
a

n
n

S
L

U
K

G
U

iD
E

S
a

ltv
a

n
n



Art.nr	Modell	 Innhold	 Pris	
569890	 Remen	Klassikere	 Bispen	7g										Kobber/Sort	 99,-	
	 	 	 Ørret	3-pak	 Pjakken	12g						Sølv/Grønn	
	 	 	 	 Luringen	7g							Gull/Rød	
569892	 Remen	Klassikere	 Kongen	32g							Kobber/Sort	 149,-	
	 	 	 Laks	3-pak	 Lauparen	28g				Sølv/Rød	
	 	 	 	 Ruggen	40g							Gull/Rød	

128128

Prisene	er	veiledende

129129

Prisene	er	veiledende
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Endelig kan vi lansere disse legendariske klassi-
kerne fra Remen Slukfabrikk. Perfekte til  fiske 
etter ørret, sjøørret og laks i ferskvann, sjø og 
elv. Alle modeller er oppgradert med utsøkt finish 
og kvalitet, dette er god norsk sluktradisjon.

Klare klass ikere
kan være vanskelig, men for å gjøre valget enkelt 
finner du her våre personlige favoritter til  ulike 
typer fiske. Pakkeløsning er rimeligere enn kjøp 
av enkeltsluk, samtidig som du kan være sikker 
på at slukene virkelig fisker godt til  ditt fiske!

Valg  a v  s lu k

569800 569810
569815 569820

569830

569840 569850 569860 569865

569890

569892

569590

569573

569574 569576

569570

569578

569580

569572

Art.nr	 Modell	 Innhold	 Pris	
569570	 Sluksett	Blue	Fox	Ørret	 Mini	5g	 99,-	
	 	 	 	 Flash	Spinner	4g	 	
	 	 	 	 Møre-ungen	7g	
569572	 Sluksett	Blue	Fox	Sjøørret	 Trout	Quiver	16g	 99,	
	 	 	 	 Inkoo	Hammer	12g	 	
	 	 	 	 Møre-silda	Holographic	15g	
569573	 Sluksett	Blue	Fox	Sjøørret	Pro	 Inkoo	Vivid	12g				 99,-	
	 	 	 	 Flutter	18g												
	 	 	 	 Inkoo	Vivid	18g			
569574	 Sluksett	Blue	Fox	Laks	 Inkoo	26g	 99,-	
	 	 	 	 Vibrax	Salmon	Spinner	33g	 	
	 	 	 	 Møre-silda	Holographic	32g	
569576	 Sluksett	Blue	Fox	Gjedde	 Esox	22g		 99,-	
	 	 	 	 Piker	21g	
	 	 	 	 Inkoo	Hammer	26g	
569578	 Sluksett	Blue	Fox	Ferskvann	 Møre-ungen	12g	 99,-	
	 	 	 	 Vibrax	Shallow	8g	
	 	 	 	 Mini	7g	
569580	 Sluksett	Blue	Fox	Kyst	 Skarpsilda	40g	 99,-	
	 	 	 	 Inkoo	Hammer	35g	
	 	 	 	 Møre-silda	Holographic	32g
569590	 Spinnersett	Vibrax	m/boks	 Shallow	Super	Vibrax	1		4g	 149,-	
	 	 	 	 Shallow	Super	Vibrax	2		6g	
	 	 	 	 Shallow	Vibrax	2		6g	
	 	 	 	 Deep	Super	Vibrax	2		6g	
	 	 	 	 Deep	Super	Vibrax	3		8g	 	

Riktig sluk gir fin fangst...

Art.nr	 Modell		 Lengde	 Vekt		 Krok	 Pris		
569800	 Luringen	7g	3-pak	 47mm	 7g	 VMC	9617	BN	#7	 99,-
569810	 Bispen	7g	3-pak	 35mm	 7g	 VMC	9617	BN	#6	 99,-
569815	 Bispen	12g	3-pak	 41mm	 12g	 VMC	9617	BN	#4	 129,-
569820	 Pjakken	12g	3-pak	 60mm	 12g	 VMC	9617	BN	#5	 129,-
569830	 Hølen	27g	3-pak	 86mm	 27g	 VMC	9625	BN	#1	 149,-
569840	 Lauparen	28g	3-pak	 86mm	 28g	 VMC	9625	BN	#1	 149,-
569850	 Kongen	32g	3-pak	 86mm	 32g	 VMC	9625	BN	# 1/0	 149,-
569860	 Ruggen	32g	3-pak	 86mm	 32g	 VMC	9625	BN	#	1/0	 149,-
569865	 Ruggen	40g	3-pak	 86mm	 40g	 VMC	9625	BN	# 2/0	 149,-

Ørret					Sjøørret					Laks			
Anbefales	til

NYHET!NYHET!

Ny pakningsdesign 
Se etter ny oppgradert pakning 

i løpet av sesongen 2008.
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Art.nr.	 Modell	 Pris	
569106	 3-pak	Ferskvannspinnere	 49,-	
569108	 5-pak	spinner	m/boks	 79,-	
569200				 Spinner	laks	sø/rø				 39,-
569400	 Ørret-favoritter	3stk	 89,-	

569405	 Abbor-favoritter	3stk	 69,-	
569410	 Gjedde-favoritter	3stk	 89,-	
569415	 Sjøørret-favoritter	3stk	 89,-	
569420	 Lakse-favoritter	#1	3stk	 89,-	
569425	 Lakse-favoritter	#2	3stk	 89,-	
569426		 2-pak	torsk/lyr	12g		 49,-
569428		 2-pak	torsk/lyr	18g		 49,-
569430	 2-pak	torsk/lyr	28g		 59,-	
569435	 2-pak	torsk/lyr	40g	 59,-	
569440	 2-pak	torsk/lyr	60g	 69,-	
569442	 2-pak	sei/makrell	12g	 49,-
569443		 2-pak	sei/makrell	18g	 49,-
569445	 2-pak	sei/makrell	28g	 59,-	
569450	 2-pak	sei/makrell	40g	 59,-	
569455	 2-pak	sei/makrell	60g	 69,-
569512		 3-pak	Skarpsilda	12g		 99,-		
569518		 3-pak	Skarpsilda	18g		 99,-		
569528		 3-pak	Skarpsilda	28g		 99,-	
569540		 3-pak	Skarpsilda	40g		 99,-		
569560		 3-pak	Skarpsilda	60g		 99,-		

Art.nr	Modell	 Innhold	 Pris
569700	 3-pack	Møre-ungen	4g	 Møre-ungen	4g		Kobber/Grønn/Rød	 99,-	
	 	 	 	 Møre-ungen	4g		Hammer	SBBO	
	 	 	 	 Møre-ungen	4g			Sort/Gule	prikker	
569710	 3-pack	Møre-ungen	7g	 Møre-ungen	7g		Kobber/Grønn/Rød	 99,-	
	 	 	 	 Møre-ungen	7g		Hammer	SBBO	
	 	 	 	 Møre-ungen	7g			Sort/Gule	prikker	
569720	 3-pack	Møre-ungen	12g	 Møre-ungen	12g		Kobber/Grønn/Rød	 99,-	
	 	 	 	 Møre-ungen	12g		Hammer	SBBO	
	 	 	 	 Møre-ungen	12g		Sort/Gule	prikker	
Møre-ungen	Ørret	Innland	
569730	 3-pack		 Møre-ungen	4g			Flecto/Sort	 99,-	
	 	 	 	 Møre-ungen	12g	Hammer	SBGO			
	 	 	 	 Møre-ungen	7g			Kobber/Grønn/Rød	
Møre-ungen	Ørret	Fjell	
569740	 3-pack		 Møre-ungen	7g			Hammer	SBR	 99,-	
	 	 	 	 Møre-ungen	18g		Sølv/Røde	prikker	
	 	 	 	 Møre-ungen	12g		Sort/Gule	prikker	

569400

569415

569405

569420#1

569106

569425#2

569108

569410

596281

569700 569710

569720

569730

569740

569512-60 

569426-40
569442-55

Fotokonkurranse!
Dette er fotokonkurransen for den vanlige sportsfisker, og alle sports-
fiskere kan delta i Elbe Normarks Store fotokonkurranse. Send oss dine 
flotte fiskeopplevelser og bli med i trekning av flotte premier.  

Premiering:	
Bilder brukt på elbe.no blir premiert med en Rapala wobbler og caps. 
Bilder presentert i katalogen blir premiert med et utvalg fiskeutstyr til 
veil.verdi kr. 500,-

Leveringsformat:	
Kun bilder i digital form kan delta 
i konkurransen. Bildene sendes pr. e-mail eller 
på CD i originalformat og merkes med fotografens 
navn og adresse. Bilder tatt med mobilkamera er 
som oftest ikke gode nok. 
Innsendt CD returneres ikke.

Publisering:
Primært vil kun bilder fra fiskesituasjoner med Elbe Normarks produkter bli 
vurdert. Vi forbeholder oss retten til å bruke innsendte bilder til publisering 
på web og katalog. Et utvalg av innsendte bilder blir presentert på vår nettside 
www.elbe.no gjennom sesongen. De beste bildene gjennom året blir plukket ut av 
vår egen jury og presentert i Den Store Fiskekatalogen. En liten tekst til bildene 
er derfor ønskelig. Bildene sendes til foto@elbe.no eller på CD i konvolutt 
merket ”Fotokonkurranse” til Elbe Normark AS, PB 113, 1332 Østerås. 
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 Speed J igs  er  des ignet  for  å  synke så 
hurt ig  som mul ig  g jennom vannlagene, 
samt idig  som avdri f ten  skal  være minimal . 
Minimal  motstand også når  den sveives 
fort  oppover  med rykkete  bevegelser  øker 
ef fekt iv i te ten når  båten dr iver  over  f iske-
plassene.  Speed J igs  har  v is t  seg  utrol ig 
ef fekt ive  under  prakt isk  f iske ,  og  mange 
sverger  t i l  d isse  også i  konkurranser .  

Williamson Assist hooks festes i toppringen til  
pilken, og brukes ofte istedenfor vanlig treblekrok  
nederst. Fordelen er at pilken ikke setter seg fast i  
bunnen, og du vil også raskt oppdage at minst like 
mange fisk krokes ved dette oppsettet. Krokene er 
av typen VMC 9260 BN påmontert kraftig 200lbs 
Dacron, krympeslanger og heavy duty ringer. 

   Både Benthos og Abyss speedjigs  
     leveres  med denne kroken som  
     finnes i 3 størrelser og leveres i pakker á 3stk.

Art.nr	 Modell	 Krok	 Pris
615020	 Assist	Hook	MS	 VMC	9260BN	6/0	 49,-
615022	 Assist	Hook	XLL	 VMC	9260BN	8/0	 59,-
615024	 Assist	Hook	XXLL	 VMC	9260BN	9/0	 69,-

Fantastisk design og unike fangstegenskaper kjenne-
tegner Abyss. Tyngepunktet er trukket ekstremt mot 
halen og pilkens overflate har en kraftig reflekteren-
de holografisk finish. Vi benytter helt nyutviklede 
fargepigmenter som enkelt lades av vanlig dagslys, 
disse lyser oransje, blått eller grønt i mørket. På far-
gen BLY lyser hele undersiden grønt, og ikke bare 

detaljene i hale og hode. Legg merke til at Abyss 
også har et ekstra øye midt på for feste av krok. 
Finnes i vektene 150g, 250g og 400g og i sju farger. 

Art.nr	 Modell	 Krok	 Pris
555150-6	 Abyss	150g	 Assist	VMC	9260BN	8/0		 89,-
555250-6	 Abyss	250g	 Assist	VMC	9260BN	8/0	 99,-
555400-6	 Abyss	400g	 Assist	VMC	9260BN	9/0	 99,-

BLK

Benthos synker like hurtig som Abyss, men har et 
mer moderat tyngdepunkt lagt mer mot midten av 
pilken. Nydelig holografisk finish og bruk av selv-
lysende detaljer gjør også dette til en meget effektiv 
pilk. På fargen Ch er hele kroppen ekstremt selvly-
sende, et skikkelig våpen i det mørke dypet. Benthos 
finnes i fire farger og vektene 150g, 250g og 400g. 

Art.nr	 Modell	 Krok	 Pris
556150-4	 Benthos	150g	 Assist	VMC	9260BN	8/0		 79,-
556250-4	 Benthos	250g	 Assist	VMC	9260BN	8/0	 89,-
556400-4	 Benthos	400g	 Assist	VMC	9260BN	9/0	 99,-

BLPRL

132132

Prisene	er	veiledende

133133

Prisene	er	veiledende

Assist-kroker for middels til lett havfiske. Meget  
attraktive med holografisk folie og kraftig reflek-
terende tråder i sølv, blått og lilla. Rødt hode med 
epoksyforsterket surring. Krokene festes til pilkens 
toppøye. Willamson Dressed hooks er bundet på 
VMC kroker av rustfritt stål. Finnes i 2 størrelser  
og leveres i pakker á 3stk.

Art.nr	 Modell	 Krok	 Pris
615030	 Dressed	Hook	L	3stk	 VMC	8117	SS	3/0	 59,-
615032	 Dressed	Hook	XXL	3stk	 VMC	8117	SS	5/0	 69,-

Meget kraftig dobbel assist-krok med helt nyutviklede 
VMC Dynamic 4X kroker påmontert gul 200lb 
Dacron, krympeslanger og kulelagersvivel. Lengden 
på hvert kroksett justeres enkelt gjennom et dobbelt 
halvstikk i svivelen. Finnes i 3 størrelser og leveres i 
pakker á 2 stk.

Art.nr	 Modell	 Krok	 Pris
615040	 Dynamic	Tandem	Hook	S	2stk	 VMC	7360	BN	4/0	+	6/0			79,-
615042	 Dynamic	Tandem	Hook	M	2stk	 VMC	7360	BN	7/0	+	8/0			89,-
615044	 Dynamic	Tandem	Hook	L	2stk	 VMC	7360	BN	8/0	+	10/0		99,-
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Hurtigsynkende 
pilker fra Williamson

BLY BL O CChP

Abyss

Assist Hooks
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Dynamic 
Tandem Hooks

Benthos

GCh BLK
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Interpilk er en skikkelig Elbe-klassiker. Den tradi-
sjonelle, forniklede utgaven leveres i 9 størrelser 
fra 80g og helt opp til 1000g. De to alternativene 
med farge, Rød/Flash og Gul/Glow, finnes fra 80g 
til 500g. hele serien er utstyrt med kraftige VMC 
PermaSteel treblekroker. Størrelsene fra 500g har 
gjennomgående wire. Nyhet for 2008 er fargen Gul/
Glow, der hele pilkens bakside lyser kraftig. Denne 
modellen er også utstyrt med blekksprut på kroken.

Blank	 Rød/Flash	Gul/Glow	Modell	 Splitring	 Krok	 Pris
567080	 568080	 571080	 Interpilk	80g	 14mm		 VMC	9625	PS	2/0	 49,-
567100	 568100	 571100	 Interpilk	100g	 14mm	 VMC	9625	PS	3/0	 59,-
567150	 568150	 571150	 Interpilk	150g	 15mm		 VMC	9617	PS	4/0	 59,-
567200	 568200	 571200	 Interpilk	200g	 15mm	 VMC	9617	PS	5/0	 69,-
567300	 568300	 571300	 Interpilk	300g	 17mm	+	17mm	hel	 VMC	9617	PS	7/0	 79,-
567400	 568400	 571400	 Interpilk	400g	 17mm	+	17mm	hel	 VMC	9617	PS	7/0	 89,-
567500	 568500	 571500	 Interpilk	500g	 17mm	+	17mm	 VMC	9617	PS	8/0	 99,-
567750	 --	 --	 Interpilk	750g	 17mm	+	17mm	 VMC	9617	PS	10/0	 109,-
567999	 --	 --	 Interpilk	1000g	 17mm	+	17mm	 VMC	9617	PS	10/0	 129,-

	
Når vi reintroduserte Skarpsilda i moderne 
design på markedet, var det med ærbødig stolthet. 
Dette er en sildeformet pilk slik den skal være, 
nemlig ved at tyngdepunkt og vektbalanse er 
plassert mot krok enden. Dermed går pilken fortere 
mot bunnen og muligheten for at pilken henger  
seg opp reduseres kraftig. Serien har innstøpt  
skjell mønster i kroppen, belagt med en utrolig  
reflek terende holografisk folie. I den ene siden er 
det laget en innsenkning, fyllt med fosforiserende 
lakk. Også Skarpsilda har fått tredimensjonale (3-D) 
hologra fiske øyne, kraftige splittringer og 100%  
saltvannsbestandige Perma Steel treblekroker fra 
VMC med rød gummislange.  Pilken finnes  
i vektene 100g, 150g, 250g, 400g og 500g, i 3 ulike 
holografiske farger.

Art.nr.		 Modell		 Splittring			 Krok		 Pris  
551001-3		 Skarpsilda	100g		 10	mm		 VMC	9617	PS	4/0		 59,-		
551501-3		 Skarpsilda	150g		 13	mm		 VMC	9617	PS	5/0		 69,-		
552501-3		 Skarpsilda	250g		 15	mm		 VMC	9617	PS	7/0		 79,-		
554001-3		 Skarpsilda	400g		 15	mm	 VMC	9617	PS	8/0		 89,-		
555001-3		 Skarpsilda	500g		 15	mm		 VMC	9617	PS	8/0		 99,-

hSBR

hSFR hSGR

134134

Prisene	er	veiledende
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Vi har også her børstet støvet av en gammel traver 
på markedet, nemlig vår kjære Elbe Torsk som pilk. 
Mange har gjennom de siste årene ringt og tryglet 
oss om å gjenoppta produksjonen av
denne klassikeren. Nå er tjenesten utført!  
Serien leveres som 100g, 200g og 300g og bare  
i fargen Spesial.

Art.nr.	 Artikkel	 Pris	
501004	 Elbe	Torsk	100g	Spesial	 49,-	
502004	 Elbe	Torsk	200g	Spesial	 59,-	
503004	 Elbe	Torsk	300g	Spesial	 69,-

Klassisk pilk i oppgraderte versjoner som har hatt 
stor suksess etter å ha vært utilgjengelige i flere år. 
De tre beste tradisjonelle fargene produserer vi 
fortsatt, og i tillegg finnes nå Atomsilda med tre 
fantastiske holograf-farger. Serien har tredimensjo-
nale (3-D) holografiske øyne, kraftige splittringer og 
100% saltvannsbestandige Perma Steel treblekroker 
fra VMC. Krokene har sølvfargede flash-fibre som 
er limt og surret opp langs krokskaftet. Kroppen er 
kompakt, har tyngdepunkt mot krokenden og svak 
s-form,  dermed er pilken meget hurtigsynkende 
samtidig som bevegelsen er livlig. Atomsilda finnes 
i 4 forskjellige farger, i  vektene 60g, 100g, 170g, 
250g , 400g og 600g. 600g modellen har selvlysende 
øyne og detaljer, noe som gjør den meget vel egnet 
til fiske på store dyp.

ROY

Art.nr.	 Modell	 Splittring		 Krok	 Pris
530602-6	 Atomsilda	60g	 10	mm	 VMC	9617	PS	4/0	 59,-
531002-6	 Atomsilda	100g	 10	mm	 VMC	9617	PS	5/0	 69,-
531702-6	 Atomsilda	170g	 13	mm	 VMC	9617	PS	6/0	 79,-
532502-6	 Atomsilda	250g	 15	mm	 VMC	9617	PS	7/0	 89,-
534002-6	 Atomsilda	400g	 15	mm	 VMC	9617	PS	8/0	 99,-
536002-6	 Atomsilda	600g	 15	mm	 VMC	9617	PS	8/0	 99,-

REYE

hBRN hBBN

Skarpsilda

Atomsilda

Interpilk

Elbe Torsk Pilk

NYHET!NYHET!
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Prisene	er	veiledende

Holds the world record of world records!
International Game Fish Association (IGFA) registre-
rer verdensrekorder på fisk fra hele verden, og Rapala 
er det merket som har flest verdensrekorder registrert 
hos dem. I 2005 var Rapala også det merket som  
i tillegg hadde flest nye verdensrekorder for det året 
med hele 15 stykker. 

Rapala wobblere kan grovt deles inn tre kategorier:

Flytende wobblere er perfekte til trolling/dorging 
og til fiske på steder med vanskelige bunnforhold. 
Under trolling/dorgefiske med flere stenger er det en 
klar fordel at wobbleren flyter, da unngår man at de 

synker til bunns og setter seg fast hvis man må stoppe 
båten for å kjøre stor fisk eller hvis andre ting skulle 
oppstå. Finfisker du på steder der det er grunt eller 
mye rart som stikker opp fra bunnen, er det en stor 
fordel at du kan stoppe innsveivingen slik at wob-
bleren flyter opp til overflaten og du kan få den trygt 
forbi hindringen. 

Synkende modeller kalles også ”Countdown” fordi 
de kan telles ned til ønsket fiskedybde. Du kaster  
normalt ut og når wobbleren tar vannet starter du 
nedtellingen. De synker ca. 1m pr 3 sekund og hol-
der denne dybden under innsveiving, helt til vinkelen 
på snøret blir så stor at den dras opp mot overflaten. 

Suspending er en måte å si at wobblerne er tilnærmet 
vektløse i vann. hakeskjeen drar den ned til arbeids-
dybden og under spinnstopp står den så å si stille i 
vannet. Når den så skyter fart igjen er det nærmest 
umulig for rovfisk og motstå fristelsen til å sette ten-
nene i den. Suspending wobblere er også populære til 
trolling/dorgefiske. her kan man utnytte vektløshe-
ten med å svinge båten skarpt eller gi ut noen meter 
sene for å oppnå at wobbleren står stille i vannet for 
så og skyte fart igjen.

Rapala 
–  ledende 
s iden 1936 

Rapala  wobblere  s t i l ler  i  en  k lasse  for 
seg  se lv ,  og  har  hel t  s iden den første 
Orig inal  så  dagens  lys  i  de  f inske sko-
ger  i  1936 vært  ledende på nyvinn inger 
innen s luk og wobblerproduksjon. 
For  mange er  wobbler  ensbetydende 
med Rapala ,  de  kal ler  t i l  og  med wob-
blere  fra  andre produsenter  for  det te . 
Nå f innes  det  mange produsenter  på 
markedet ,  men Rapala  l igger  fortsat t 
e t  hestehode e l ler  to  foran disse .  For 

et  par  år  s iden ble  X-Rap introdusert , 
og  for  en mottagelse  denne f ikk ,  sa lget 
og  rapportene fra  f iskerne overgikk 
a l t  hva v i  hadde forventet ,  og  v i  hadde 
forventet  mye!  Nå kommer det  enda 
f lere  X-Rap model ler  som passer  både 
t i l  kast ing  og dorging,  samt  den hel t 
nye Sub Walk  som kommer t i l  å  få  
mange s tore  havabbor,  s jøørret  og  laks  
på samvi t t igheten i  t iden fremover .

Blir det verdensrekord?
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Svømmedyp:	0	til	0,7m																																					Art.	nr.:	594631	-	594638	
Lengde		Vekt		 Treblekrok		 Farger		 Pris		
9cm	 19g	 2	stk	#	3/#	4	 CLN,	GGH,	G,	OG,	OGO,	RH,	S,	SB	 109,-

Nytt og fantastisk tilskudd i X-Rap-serien: Subwalk 
9cm, en helt nyutviklet glider-wobbler til Rapala-
sortimentet. Subwalk kaster meget langt, vekten 
er hele 19g, og den passer for fiske etter all typer 
rovfisk i ferskvann og sjø, men er selvsagt ekstra god 
til sjøørret, havabbor og gjedde. X-Rap Subwalk vil 
bevege seg glidende rett under overflaten, er sakte-
synkende, og fiskes best ved varierende rykk med 
stangtuppen samt varierende innsveivingshastighet 

med ilagte pauser. I krokenden sitter det stabilise-
rende styrefinner på hver side av kroppen, kroken er 
av typen VMC Sure Set Scorpic. Tilgjengelig i 8 at-
traktive farger, alle med velkjent X-Rap design. 

X-RAP SubWalk

GGh

SBS

CLN

OGO

OGG

Rh

VMC	SureSet	med	fjær
Fjærkledd	krok	med	in-line	
design	gir	en	korrekt	og	livlig	
gange	med	ekstra	attraksjon.

Stabiliserende	
styrefinne
Spesialdesign	gjør	
at	SubWalk	får	en	
rett	linje	dit	du	fører	
stangtuppen.

3D	holografisk	øye
Trigger	effekt	og	et	
naturlig	mål	for	rovfisken.

Saktesynkende
Når	du	tar	spinnstopp	vil	SubWalk	
synke	ekstremt	sakte	med	en	
pirrende	bevegelse.	Vær	klar,	for	
fisken	biter	ofte	når	du	begynner	å	
sveive	inn	igjen	etter	spinnstoppet.

NYHET!NYHET!
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X-Rap ble lansert i 2005 og for en suksess det ble! 
Fangstrapportene fra fornøyde fiskere lot ikke vente 
på seg. X-Rap er et resultat av en rekke profesjonelle 
sportsfiskeres ønsker til Rapala. De ville ha en wob-
bler som var: langtkastende og suspending (dvs. at 
wobbleren har samme egenvekt som vann og den 
vil dermed stå helt stille under spinnstopp). Videre 
ble det ønsket at den skulle ha klassisk Rapala svøm-
mebevegelse, men likevel ha muligheten til å gi den 
ekstra aggressiv gange ved hjelp av stangtoppen. 
Wobbleren skulle tirre fisken til hugg med både lyd 
og lysreflektering. Tilslutt var det ønskelig at den 
skulle være solid nok til å tåle stor og brutal fisk. 

Rapala tok utfordringen og ved hjelp av moderne 
teknologi og årelang erfaring ble resultatet X-Rap. 
X-Rap har innebygd Weight Transfer System med 
tungstenkuler for å oppnå lange kast og en pirrende 
lyd. Den har innstøpt folie for maksimale reflekser. 
Den er suspending, med klassisk Rapalagange, men 
man har også muligheter for å gi den ekstreme beve-
gelser. Kort sagt kan man si at Rapala tok det beste 
fra flere av sine wobblere  og satte det inn i X-Rap. 
Saltvannsmodellen har kraftige VMC 3X Permasteel 
kroker og på ferskvannsmodellen er bakerste krok 
dresset med Flash fibre som en ekstra attraktor. 

Svømmedyp:	10cm	1,2	til	1,8m,	12/14cm	1,2	til	2,4m			Art.	nr.:	594101-594210
Lengde		Vekt		Treblekrok		Farger		 Pris
10cm	 13g	 2stk	#5	 AYU,	GGH,	HH,	S,	SB,	SBM,	FT	 109,-
12cm	 22g	 2stk	#2	 AYU,	GGH,	HH,	BSRD,	S,	G,	SBM,	FT,	CLN	 129,-
14cm	 43g	 2stk	#2/0	 AYU,	BNK,	GGH,	HH,	BSRD,	S,	SB,	SBM,	SPM,	FT	 129,-

Svømmedyp:	1,2	til	1,8m																													Art.	nr.:	593901-594009	
Lengde		Vekt		 Treblekrok		Farger		 Pris		
8cm	 7g	 1	#6+1	#7	 CLN,	G,	GGH,	HH,	OG,	P,	S,	SB,TR	 	109,-
10cm	 13g	 1	#5+1	#4	 CLN,	G,	GGH,	HH,	OG,	P,	S,	SB,TR	 109,-

Ferskvann

Saltvann

CLN

G

 GGh

 hh

 OG

 P

S

 SB

TR

SW AYU

SW hh

SW GGh

SW S

SW SB

SW SBM

SW BSRD

SW SPM

SW BNK

SW FT

Svømmedyp:	1,2	til	2,4	meter																									Art.	nr.:	594301-594305
Lengde		Vekt		 Treblekrok		 Farger		 Pris		
13cm	 46g	 2	stk	#2/0	 	BNK,	FT,	HH,	S,	SB	 129,-

Dette er en Jointed Shad wobbler laget med alle  
tekniske finesser fra X-Rap. Denne vil kunne tenne 
selv den tregeste gjedda i kaldt vann, da den har en 
svært fristende ”skadet fisk-gange”, selv ved veldig 
lav fart. Den kan både kastes og dorges, og setter 
man denne på en dyprigg og dorger i sjøen,  
vil nok både torsk og sei takke for tilliten.  
X-Rap Jointed Shad er 13 cm lang og veier 46g.  
Leveres i 5 farger. 

Med X-Rap Magnum kommer man dypt ned i 
vannlagene selv uten dyprigg. Dette er en wobbler 
spesialkonstruert for harde basketak med stor fisk, så 
her vil du aldri oppleve at noe svikter når du kjører 
drømmefisken. Serien består nå av 3 størrelser: Mag 
15, Mag 20 og Mag 30. Tallet beskriver her ikke 
lengden på wobbleren, men omtrentlig svømmedyp 
angitt i fot. X-Rap Magnum er perfekt til sjøfiske 
etter all slags rovfisk, gjedde og storørret i ferskvann. 
Finishen er helt enestående, med en fantastisk 
innvendig struktur av fiskeskjell som gir en 

BNK

utrolig refleksjon. Ekstra kraftige PermaSteel kroker 
fra VMC. X-Rap Magnum tåler faktisk en dorgefart 
på opptil utrolige 13 knop!
X-Rap Mag 15 – 12cm
X-Rap Mag 20 – 14cm
X-Rap Mag 30 – 16cm

Svømmedyp:		MAG-15:	4,5m	/	MAG-20:	6m	/	MAG-30:	9m			Art.	nr.:	594321-68
Lengde		Vekt		 Treblekrok		Farger		 Pris		
12cm	 32g	 2stk	1/0	 BNK,	HH,	S,	FT,	SBM,	SPM	 159,-
14cm	 46g	 2stk	2/0	 BNK,	HH,	S,	FT,	SBM,	SPM	 159,-
16cm	 72g	 2stk	4/0	 BNK,	HH,	RH,	S,	SB,	FT	 159,-

S RhSB hhSBM SPM FTX-Rap™

X-Rap Jointed Shad ®

X-Rap Magnum ®

SFTSBhh

BNK
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141141

Prisene	er	veiledende

Twitchin’ Rap setter en helt ny standard når det 
gjelder ”jerkbaits” for det norske markedet.
Den er laget av balsatre, og er tilnærmet suspending 
i saltvann, mens den er saktesynkende i fersk-
vann. Denne langtkastende wobbleren med VMC 
Pyramid Point kroker, er konstruert for å fiske av 
de aller øverste vannlagene. Med et par polaroid 
(sol)briller kan du følge med på hva som skjer når 
fisken angriper! Dette anbefales dog ikke for folk 
med dårlige nerver, her skjer ting raskt! (og hardt). 

Svømmedyp:	10	til	60	cm								Art.	nr.:	593601-5
Lengde		Vekt		Treblekrok		Farger		 Pris		
8cm	 12g	 2	stk	#3	 BSRD,	CFL,	HO,	OFL		 99,-

CFL

Wobbleren fiskes inn med raske korte rykk, etter-
fulgt av et spinnstopp, slik at wobbleren får tid til å 
slå ut til siden. Twitchin’ Rap leveres i 5 farger. 

BSRD OFL hO

Rapala utvikler X-Rap videre og vi lanserer herved 
X-Rap Deep 8cm. her er alle egenskapene fra  
X-Rap videreført, i tillegg kommer evnen til å kunne 
fiske virkelig dypt. Finnes i hele 13 forskjellige farger 
som dekker alle forhold, legg merke til at bestselger-
fargen TR endelig er tilgjengelig også i denne serien.

Svømmedyp:	1,5	til	4,5	meter																																	Art.nr.	594581-594614
Lengde		Vekt		Treblekrok		Farger		 Pris		
8cm	 7g	 2	stk	#	6	 CLN,	G,	GGH,	HH,	HP,	HS,	OG,	P,	PG,	RT,	S,	SB,	TR	 109,-
10cm	 13g	 2	stk,	#	4	og	#	5	 CLN,	G,	GGH,	HH,	HP,	HS,	OG,	P,	PG,	RT,	S,	SB,	TR	 109,-

GGh
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Wobbleren det hele startet med for Lauri Rapala
 i 1936. Fremdeles er dette bestselgeren, kjent  
verden over for sin fantastiske naturtro gange og  
effektivitet. Dette er wobbleren som er umulig å  
etterligne. Original er en flytende allround-wobbler 
for all slags fiske – for kasting og for dorging, for  
fiske på dypet eller i overflaten. Kast Original over 
det punktet du tror fisken står og la den ligge på 
overflaten et øyeblikk. Når du starter innsveivingen, 
dykker den ned til sitt naturlige fiskedyp og 

holder seg der mens du sveiver inn. hvis du slutter å 
sveive vil Original stige igjen. Slike variasjoner med 
innsveivings hastigheten vekker ofte hugg-instinktet 
hos fisk. Original er også meget god i stilleflytende 
elv, ved at du kan la strømmen føre den til ønsket 
startpunkt for inn sveiving. Ved fiske på grunne plas-
ser med stor vegetasjon er det også lurt å velge en 
Original fordi det er lett å kontrollere arbeidsdyb-
den. Det er mulig å få Original til å gå dypere ved å 
feste litt bly på snøret, men helst ikke nærmere enn 
50 cm fra wobbleren.

Svømmedyp:	0,6	til	2,1	meter	 														Art.	nr.	584418-585093
Lengde		Vekt	Treblekrok	 Farger	 Pris		
3cm	 2g	 2	stk	#12	 RT,	TR,	MD,	BSM,	RFSM,	BTR,	BCF,	BHO,	BOF,	BP	 89,-
5cm	 3g	 2	stk	#10	 B,	FT,	G,	GFR,	MN,	RT,	S,	TR,	MD,	BLM,	BSM,		
	 	 	 	 RFSM,	BTR,	BCF,	BHO,	BOF,	BP	 89,-
7cm	 4g	 2	stk	#7	 B,	FT,	G,	GFR,	MN,	RT,	S,	TR,	MD,	BSM,		
	 	 	 	 RFSM,	BTR,	BCF,	BHO,	BOF,	BP	 89,-
9cm	 5g	 2	stk	#7	 B,	FT,	G,	GFR,	MN,		RT,	S,	TR,	MD,	BSM,		
	 	 	 	 RFSM,	BTR,	BCF,	BHO,	BOF,	BP	 89,-
11cm	 6g	 3	stk	#6	 B,	FT,	G,	GFR,	RT,	S,	TR,	BTR	,	BCF,	BHO,	BOF,	BP	 99,-
13cm	 7g	 3	stk	#5	 B,	FT,	RT,	S,	TR,	BTR,	BCF,	BHO,	BOF,	BP	 99,-

Svømmedyp:	0,6	til	3,9	meter													Art.	nr.	584709-586393
Lengde		Vekt		Treblekrok		Farger		 Pris		
2,5cm	 2,7g	 1	stk	#	 GFR,	MN,	RT,	S,	TR,	MD	 89,-
3cm	 4g	 2	stk	#12	 B,	FT,		GFR,	MN,	RT,	S,	TR,	MD,	BSM,		
	 	 	 	 RFSM,	BTR,	BCF,	BHO,	BOF,	BP	 89,-
5cm	 5g	 2	stk	#10	 B,	FT,		GFR,	MN,	RT,	S,	TR,	MD,	BSM,		
	 	 	 	 RFSM,		BTR,	BCF,	BHO,	BOF,	BP	 89,-
7cm	 8g	 2	stk	#7	 B,	FT,		GFR,	MN,	RT,	S,	TR,	MD,	BSM,		
	 	 	 	 RFSM,	BTR,	BCF,	BHO,	BOF,	BP	 89,-
9cm	 12g	 2	stk	#5	 B,	FT,		GFR,	MN,	RT,	S,	TR,	MD,	BSM,		
	 	 	 	 RFSM,	BTR,	BCF,	BHO,	BOF,	BP	 99,-
11cm	 16g	 2	stk	#3	 GFR,	RT,		TR,	BTR,	BCF,	BHO,	BOF,	BP	 99,-

Twitchin’ Rap

X-Rap Deep ®

Fargekart	gjelder	både	Original	og	Countdown	

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

Original Floater™

CountDown®

Countdown er en synkende versjon av Original, med 
samme effektive svømmebevegelse. Serien er spesial-
designet for å fiske på ønsket dyp, derav  
navnet Countdown. Wobbleren synker omtrent 
30 cm pr sekund, eller ca 1 meter på 3 sekunder. 
Dermed er det lett å avfiske ønskede dybder, 
samtidig som det blir lett å begrense bunnapp. 
Countdown går nemlig stabilt på den dybden du 
starter innsveivingen på.

nytt designkonsept fra Rapala: Bleeding-farger. 
Ideen har vært å utvikle farger som imiterer byttefisk 
som blør, og dermed trigger ekstra for at fisken skal 
hugge. Disse fargealternativene er derfor utstyrt med 

skje av blodrød transparent farge, røde kroker og 
spetter på sidene, noe som kan øke huggfrekvensen 
på ”døde” dager. 

Original

Countdown

RT

TR

MD

BSM

RFSM

BTR

BCF

BhO

BOF

BP

B

FT

G

GFR

MN

S

Countdown 
Bleeding

NYHET!NYHET!
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Prisene	er	veiledende
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Prisene	er	veiledende

Svømmedyp:	2,4	til	7,5	meter			 Art.	nr.:	585207-589817
Lengde		 Vekt		 Treblekrok		 Farger		 Pris		
F	18cm	 40g	 2	stk	4/0	 FT,	P,	RH,	RFSH	 149,-
S	18cm	 70g	 2	stk	4/0	 FT,	RH,	RFSH,	SRD,	RD,	BSH	 149,-
S	22cm	 100g	 2	stk	7/0	 FT,	RH	 169,-

Sinking

	
Magnum er en meget effektiv wobbler for kaste-  
og dorgefiske etter grov gjedde, gjørs, ørret og laks. 
Finnes som flytende eller synkende versjon. Meget 
holdbar kropp av Odum-tre og rustfrie stålkroker. 
Derfor tåler den godt saltvann og angrep fra storfisk. 
Den flytende modellen egner seg for normalt  
allroundfiske i grunne vann, og fisketeknikken er  
i prinsippet den samme som for Original. Magnum  
er lett å kaste og har rolige, jevne bevegelser. Den 
tåler også rask dorging, derfor er den en selvfølge  
for enhver trollingfisker. Den flytende versjonen  
har skje av plast, den synkende av rustfritt stål.

Svømmedyp:	1,2	til	4,5	meter																																Art.	nr.:	593631-593678
Lengde		 Vekt		 Treblekrok		 Farger		 Pris		
7cm	 6g	 2	stk	#	5	 B,	FT,	HT,	S,	SFC,	YP,	RT,	TR	 109,-
9cm	 9g	 2	stk	#	3	 B,	FT,	HT,	S,	SFC,	YP,	RT,	TR	 109,-
11cm	 12g	 2	stk	#	3	 B,	FT,	HT,	S,	SFC,	YP,	RT,	TR	 109,-

Minnow Rap har raskt blitt en meget populær 
Rapala-modell med konstruksjon av balsatre. Ideen 
med wobbleren har vært å overføre gangen fra 
legendariske Shad Rap til en slank og sildeformet 
kropp som vil passe bedre til Europeiske forhold. 
Minnow Rap er dermed en flytende wobbler, der 
svømmedybden vil variere fra 1,2 til 4,5 meter alt et-
ter snøretykkelse, hastighet, fiskemetode og størrelse 
på wobbleren. For 2008 lanserer vi to nye størrelser 
på 7cm og 11cm, dermed er serien ytterligere kom-
plettert. Legg også merke til at bestselgerfargene RT 
(Rainbow Trout) og TR (Trout) endelig er tilgjenge-
lige også for Minnow Rap.
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Tail Dancer kombinerer klassiske 
Rapala-egenskaper med teknologisk 
nyskapning. På grunn av den moderne 
bananformen har modellen en mer følsom bevegelse 
enn noen annen wobbler på markedet; selv ved den 
aller laveste hastighet vil denne allsidige wobbleren 
bevege seg korrekt. Den lange skjeens form tvinger 
elegant Tail Dancer mot dypet og formelig gjør at 
den danser. I tillegg er dette verdens første balsatre-
wobbler som har innebygget skranglekule. Kula, som 
er plassert inni en metallkapsel ”innbakt” i treverket, 
gir fra seg en høyfrekvent lyd som effektivt tiltrek-
ker seg fisken. Krokene er også det beste som finnes, 
nemlig vanadium treblekroker fra VMC. Tail Dancer 
kommer i 5, 7 og 9cm og fem farge varienter, der alle 
er i en fin ish du vil bli overasket over. Wobbleren  
passer for fiske etter ørret, laks, gjørs og gjedde.  
Prøv den også i sjøen etter sjøørret, torsk og sei. 

Svømmedyp:	1,8	til	4,5	meter			Art.	nr.	593051-593256
Lengde		Vekt		 Treblekrok		Farger		 Pris		
5cm		 6g		 2	stk	#7		 SF,	BF,	GPT,	HT,	RTF		 129,-		
7cm		 9g		 2	stk	#6		 SF,	BF,	GPT,	HT,	RTF		 129,-		
9cm		 13g		 2	stk	#4		 SF,	BF,	GPT,	HT,	RTF		 129,-		

Fantastisk Rapala-wobbler, designet for å fiske  
dypere enn du trodde var mulig med en wobbler, nå 
i helt nytt fargespekter. Deep Tail Dancer 11cm vil 
ved dorging dykke ned til ekstreme 9 meters dyp. 
Nyhet i år er en versjon på 7cm som dykker ned til 
ca 4,5m. Serien bygger på samme konstruksjon som 
standard Tail Dancer; med balsatre som materiale, 
innbygget kammer med 
skranglekule og banan -
formet kropp. I tillegg  
til ekstra lengde, er den 
ekstremt lange skjeen den 
mest iøynefallende forskjellen. 
Aksjonen beskrives av Rapala som 
”Wide-Tail Action”, det vil si kraftig 
vrikkende bevegelse med stort utslag i hale-enden. 
Deep Tail Dancer er utstyrt med svart forniklede 
treblekroker fra VMC med Cone-cut krokspisser. 

BF GPT hT NP SF

Fargekartet gjelder både Tail Dancer og Deep Tail Dancer

RTF

Minnow Rap

Floating & Sinking 
Magnums®

SFC YP

RT

TR

hT SFT

Deep Tail Dancer

Tail Dancer™

Svømmedyp:	4,5	til	9	meter		Art.	nr.:		593691-593808
Lengde		Vekt		 Treblekrok		Farger		 Pris		
7cm	 9g	 2	stk	#	5	 BF,	GPT,	HT,	NP,	SF	 129,-
9cm	 13g	 2stk	# 3	 BF,	GPT,	HT,	NP,	SF	 129,-
11cm	 22g	 2stk	# 3	 BF,	GPT,	HT,	NP,	SF	 129,-

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

Sinking

FT Rh SRD 

Floating

FT Rh RFSh P

NYHET!NYHET!

Floating
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Som navnet sier er dette en svært dyptgående variant 
av husky Jerk. Down Deep husky Jerk  er også 
vektløs (suspending) i vannet, men dykker på grunn 
av skjeens form raskt ned mot dypet når innsveivin-
gen starter. Når innsveivingen avsluttes vil den holde 
seg stødig på dette dypet. Down Deep husky Jerk er 
et meget godt valg for trollingfiske, både i sjøen og i 
ferskvann. Et tips kan også være å prøve den på dype 
partier i lakseelven. Fargekartet viser farger og kan 
avvike på skjeens form.

		
husky Jerk har egenskaper i kombinasjon som  
ingen annen Rapala-modell har: Den er lang og 
slank, vektløs i vann (suspending) og er utstyrt med 
skranglekuler. Wobbleren gir dermed gode mulig-
heter for å irritere fisken til hugg. Sveiv inn, stopp 
en stund og la husky Jerken stå stille i vannet, sveiv 
så videre. Dette er naturlig oppførsel for mange arter 
byttefisk, og husky Jerk imiterer dette perfekt.  
Merk deg fargene i denne serien som starter med G. 
G’en foran i fargekodene står for “Glass”, en meget 
naturtro transparent finish som sammen med  
holografiske detaljer på innsiden gir fantastiske  
reflekser i vannet. 

Rapala	3-packs:
Art.nr.	 Artikkel			 Innhold		 Pris		
782203	 Rapala	Ørret			 Countdown	5cm	MN	
		 	 Countdown	5cm	TR
		 	 Countdown	5cm	RT		 199,-		
782204		 Rapala	Sjøørret		 Countdown	7cm	BLM
		 	 Team	Esko	7cm	BF
		 	 Husky	Jerk	8cm	GMN		 199,-		
782205	 Rapala	Laks			 Team	Esko	7cm	SF
		 	 Countdown	9cm	GFR
		 	 Jointed	F	9cm	GFR		 199,-		
782206	 Rapala	Gjedde			 Husky	Jerk	8cm	GP
		 	 Glass	Shad	Rap	7cm	GBSD
		 	 Jointed	Shad	Rap	7cm	BG			 199,-

Vårt ekspertpanel har satt sammen  
Rapalawobblere til 3-packs som  
passer for fiske etter spesifikke arter.  
Dermed er du hjulpet langt på vei.  
Nå er resten opp til deg…

144144

Prisene	er	veiledende
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Prisene	er	veiledende

Jointed er en leddet versjon av Original Floater. Den 
har en kraftig og vrikkende bevegelse som egner seg 
godt om fisken ikke er på hugget og må irriteres 
litt for å bite. På grunn av den meget livlige gangen 
er Jointed et godt alternativ ved dorging i lav fart; 
bevegelsen er der fortsatt. Fisk Jointed etter samme 
mønster som Original Floater. 

En fremragende wobbler utviklet av Lauri Rapala’s 
sønn, Esko. han ønsket en mer lettkastet flytende 
wobbler enn Original, og resultatet ble Team Esko. 
Denne var en godt bevart hemmelighet i hans  
personlige slukboks i mange år, men i 1997 laget 
Rapala en spesialutgave på 100 eksemplarer i for-
bindelse med feiringen av Esko Rapala’s 60-års dag. 
Team Esko har egenskaper som Original i vannet, 
flytende med en fantastisk naturtro gange. Når 
innsveivingen starter dykker den ned til sitt natur-
lige fiskedyp, og holder seg der mens du sveiver inn. 
Den er i tillegg meget lett å kaste med, og har vist 
seg svært effektiv etter blant annet ørret. Serien er nå 
komplett med åtte farger. Skjeen er vinklet, noe som 
er en spesialtilpasning for å tåle sterk strøm under 
elvefiske. 

Svømmedyp:	1,1	til	3,0	meter	                Art.	nr.	587810-587837
Lengde		Vekt		Treblekrok		Farger		 Pris		
7cm	 6g	 2	stk	#6	 BF,	GPT,	RDT,	SF,	HT		 99,-

BF

RDT GPT

SF

hT

Svømmedyp:	0,9	til	2,7	meter													Art.	nr.	586601-587109
Lengde		Vekt		 Treblekrok		 Farger		 Pris		
F	9cm	 7g	 2	stk	#5	 B,	FT,	GFR,	RT,	S,	MD	 99,-
F	11cm	 9g	 2	stk	#5	 B,	FT,	GFR,	RT,	S,	MD	 99,-

BMD FT GFR RT S
Svømmedyp:	1,2	til	2,5	meter											Art.	nr.	588907-589289
Lengde		 Vekt		 Treblekrok		 Farger		 Pris
8cm	 6g	 2	stk	#6	 FT,	S,	SB,	GBM,	GBK,	GFR	 99,-
10cm	 10g	 2	stk	#5	 FT,	S,	SB,	GBM,		GBK,	GFR	 99,-
12cm	 13g	 3	stk	#5	 FT,	S,	SB,	GBM,		GBK,	GFR	 99,-
14cm	 18g	 3	stk	#4	 FT,	S,	SB,	GBM,		GBK,	GFR	 119,-

SFT GBMSB GBK GFR

Svømmedyp:	3,6	til	4,8	meter	             Art.	nr.	588807-89
Lengde		Vekt		Treblekrok		Farger		 Pris	 
10cm	 11g	 3	stk	#5	 FT,	S,	SB,	GBK,	GFR	 109,-

FT

GFR
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Jointed™

Team Esko®

Husky Jerk®

Rapala 3-pakninger

Down Deep 
Husky Jerk®

S GBK

SB



Laks  Countdown 7-11cm B, GFR, BMD

  Jointed 9-11cm GFR, B, S

  Husky Jerk 8-14cm GFR, B, FT

 

 

 

 

 

 

Sjøørret  Original/Countdown 5-11cm GFR, S, BSM

  Husky Jerk 8-10-12cm GFR, SB,GBK

  X-Rap(Deep) 8-10-12cm GGH, SB, S

  Minnow Rap 9cm S, B, FT

        

 

 

 

 

Torsk  Countdown 7-11cm GFR, S, B

  X-Rap 10-12-14cm HH, S, SB

  (Down Deep)Husky Jerk 8-14cm FT, GMD, S

  Jointed 9-11cm GFR, FT, B

        

 

 

 

 

 

Sei/Makrell  Original/Countdown 7-11cm S, B, FT

  Minnow Rap 9cm SFC, S, B

  X-Rap Magnum 12-14-16cm BNK, SBM, FT

  X-Rap 10-12-14cm BSRD, HH, SPM

Ørret  Original/Countdown 3-7cm RT, TR, MD

  Team Esko  7cm BF, SF, HT 

  X-Rap 8cm TR, S, G

  Tail Dancer 5-7cm SF, BF, NP

 

 

 

 

 

Abbor  Original/Countdown 3-5cm FT, MN, GFR

  Twitchin Rap 8cm HO, OFL, CFL

  Team Esko  7cm GPT, RDT, HT

  Tail Dancer 5cm HT, GPT, NP

 

      

 

 

 

Trolling etter stor-ørret og laks 

  (Deep)Taildancer 7-11cm BF, GRB, SF  

  Original/Countdown 7-13cm S, B, GFR 

  (Down Deep)Husky Jerk 8-14cm S, SB, GFR

  Minnow Rap 9cm S, B, HT

  X-Rap Deep 10cm HS, SB, S

  

 

 

 

Gjedde  Original 11-13cm B. FT, S

  X-Rap Magnum 12-14-16cm FT, HH, S

  X-Rap Jointed 13cm FT, HH, S

  X-Rap  14cm FT, HH, S

 

Mange faktorer  som for  eksempel  senetykkelse ,  
innsveiv ingshast ighet  og  dorgefart  v i l  innvirke  på wobblerens 

svømmedyp.  Dybde indikert  her  er  de  forskje l l ige  dybder  en ser ie 
v i l  svømme på under  normale  forhold. 

X-Rap SubWalk 9 0 – 0,7 meter Synkende Plast

Twitchin’ Rap 8 0,1 – 0,6 meter Nøytral Balsatre

Original  3, 5, 7, 9, 11, 13 0,6 – 2,1 meter Flytende Balsatre

Jointed 9, 11 0,9 – 2,7 meter Flytende Balsatre

CountDown 2.5, 3, 5, 7, 9, 11 0,6 – 3,9 meter Synkende Balsatre

Magnum Floater 18 0,9 – 3,3 meter Flytende Balsatre

Team Esko 7 1,1 – 3,0 meter Flytende Balsatre

X-Rap / X-Rap SW 8, 10, 12, 14 1,2 – 2,4 meter Nøytral Plast

Husky Jerk 8, 10, 12, 14 1,2 – 2,4 meter Nøytral Plast

X-Rap Jointed Shad 13 1,2 – 2,4 meter Nøytral Plast

Tail Dancer 5, 7, 9, 11 1,0 – 3,6 meter Flytende Balsatre

Minnow Rap 9 1,5 – 3,3 meter Flytende Balsatre

X-Rap Deep 10 1,8 – 4,5 meter Nøytral Plast

Magnum Sinking 18, 22 2,7 – 7,5 meter Synkende Balsatre

Down Deep Husky Jerk 10 3,6 – 4,8 meter Nøytral Balsatre

X-Rap Magnum 12, 14, 16 4,5 – 9,0 meter Nøytral Plast

Deep Tail Dancer 9, 11 6,0 – 9,0 meter Flytende Balsatre

146146 147147
Modell Str. (cm) Svømmedyp Oppdrift Materiale

Her har  v i  sat t  opp de vanl igste  artene for  sportsf iske  i  Norge  
med t i lhørende Rapalamodel ler .  Det  er  ikke  noe i  ve ien for  å  bruke 
andre typer ,  lengder  e l ler  farger  enn de som er  l i s te t  opp,  husk at 

det te  bare  er  ment  som en ret t ledning.  Særl ig  fargene kunne le t t  vært 
utv idet  t i l  det  mangedobbel te .  Det  beste  du kan g jøre  ved laber 

b i t tv i l l ighet  er  å  byt te  farge,  eventuel t  model l .
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Meget allsidig 
og naturtro modell 
som passer perfekt for 
sjø- og gjeddefiske. Kroppen 
er sterk, fleksibel og myk, med 
effektfull holografisk folie som er 
støpt inn i kroppen. Innvendig finnes også 
et kammer med skranglekule. Halen er innsatt med 
salt som ekstra attraktor. Wildeye Swim Shad leveres 
ferdig rigget med VMC enkelkrok innstøpt i blyho-
det og 3D øyne, og finnes i 2 størrelser 
og 4 flotte farger. 4 stk pr pose.

Storm Soft Plastics

Suspending Wildeye Swim Shad kan fiskes på 
mange måter; Den kan spinnfiskes sakte over 
grunne partier eller når vannet er kaldt og fisken 
er treg. Den kan også fiskes som et jerkbait, og 
kan dorges på dyprigg eller på havfiskebom. Alt 
av rovfisk vil finne denne uimotståelig, og den er 
tidligere også blitt kåret til årets sluk i Finland av Era 
Magasin. Den leveres med VMC kroker, innebygd 
flash folie og rasle kuler. Suspending 
Wildeye Swim Shad leveres i 3 størrel-
ser. 11 cm har 3 stk i hver pakke, og 14 
cm og 16 cm har 2 stk i hver pakke. 

148148

Prisene er veiledende
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Prisene er veiledende

MB BG TS 

P 

BSD

Wildeye Giant Jigging Shad er en shad jigg for det 
tunge havfisket, og har den samme livaktige 
bevegelsen i vannet som alle Storm Softbaits er 
kjent for. Den største av dem tåler faktisk dybder 
ned mot 150m. Farge GT (Glow Tiger) er en selv-
lysende utgave som synes ekstra godt på dypt vann. 
Hver pakke inneholder en ferdig rigget 
shad og 2 ekstra shads. Wildeye Giant 
Jigging Shad leveres i 4 farger og 
3 størrelser; 135g, 264g og 385g.

BSD 

GT

Art. nr. Modell Lengde Vekt Farger Pris 
667601-4 Wildeye Giant Jigging Shad  15cm 135g BSD, FLM, GT, FM 89,-
667621-4 Wildeye Giant Jigging Shad  18cm 264g BSD, FLM, GT, FM 99,-
667901-4 Wildeye Giant Jigging Shad  23cm 385g BSD, FLM, GT, FM 99,-

Storm Soft Plastics er et suksesskonsept med produkter til alt  
slags fiske i både ferskvann og saltvann. Med et fantastisk naturlig utseende 

og utrolig gange skulle alt ligge til rette for fast fisk.  
Når de i tillegg har holografisk finish, skranglekuler, luktestoffer m.m er 

det kanskje ikke så rart fisken lar seg fascinere og bite på gang  
etter gang etter gang etter gang etter...

Det er bare én ting som gjelder, 

tenk som en fisk – alltid!

FM

RT

RH

SRD 

MU

Art. nr. Modell Lengde Vekt Farger Pris 
667001-4 Wildeye Swim Shad  13cm 43g RT, RH, SRD, MU 69,-
667101-4 Wildeye Swim Shad  15cm 57g RT, RH, SRD, MU 79,-
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Art. nr. Modell Lengde Vekt Farger Pris 
666612-4 Suspending Wildeye Swim Shad 11 cm 22g MB, BSD, BG, TS 69,-
666622-4 Suspending Wildeye Swim Shad 14 cm 40g MB, P, BSD 69,-
666632-4 Suspending Wildeye Swim Shad 16 cm 54g MB, P, BSD 79,-

WildEye® 
Swim Bait Shad

Suspending  
WildEye® Swim Shad

WildEye® 
Giant Jigging Shad

FLM
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Wildeye Rippin’ Shad har vært en bestselger gjen-
nom flere år, rett og slett fordi den fanger fisk under 
alle forhold. Modellen er utstyrt med både enkel-
krok som er støpt inn i blyhodet, samt en sylskarp 
treblekrok på undersiden. Krokene er selvsagt fra 
VMC. Wildeye Rippin’ Shad har videre alle finesser 
som salt innstøpt i halen, kammer med skrangle-
kule, innvendig holo grafisk folie, 3D 
øyne osv.  
Finnes i 2 størrelser og 6 farger. 
Det er 2 stk i hver pakke.

Storm Naturistic Series består av sju forskjellige 
modeller der målsetningen har vært å produsere et-
terlikninger av naturens fiskearter, og det har Storm 
lykkes med! Hver modell imiterer sin art helt ned på 
detaljnivå hva gjelder farger, prikker, finner og 
generell kroppsfasong. Også oppførselen i vann 
under innsveivingen er forbløffende lik en ekte fisk. 
Alle modellene er utstyrt med VMC enkelkrok som 
er støpt inn i blyhodet, og bortsett fra Minnow har 
alle også påmontert en treblekrok på undersiden. 
Serien har innstøpt holografisk folie, 3D øyne og 
er satt inn med anis luktstoff. Her er det bare å velge 
modell ut fra hva fisken du jakter på foretrekker. 
Hver modell finnes i to størrelser og leveres 
i pakninger a 2 stk.

Storm Soft Plastics

150150

Prisene er veiledende

151151

Prisene er veiledende

Art. nr. Modell  Lengde Vekt Farger Pris 
668801 Naturistic Perch  6 cm 10g Abbor 49.-
668802 Naturistic Perch  8 cm 15g Abbor 49.-
668811 Naturistic Pike  10 cm 15g Gjedde 49.-
668812 Naturistic Pike  12 cm 25g Gjedde 49.-
668821 Naturistic Roach  6 cm 10g Mort 49.-
668822 Naturistic Roach  8 cm 15g Mort 49.-
668831 Naturistic Trout  6 cm 5g Ørret 49.-
668832 Naturistic Trout  8 cm 12g Ørret 49.-
668841 Naturistic Herring  4 cm 3g Sild 49.-
668842 Naturistic Herring  6 cm 6g Sild 49.-
668851 Naturistic Mackerel  9 cm 12g Makrell 49.-
668852 Naturistic Mackerel  11 cm 18g Makrell 49.-
668861 Naturistic Minnow  6 cm 6g Ørekyte 49.-
668862 Naturistic Minnow  9 cm 12g Ørekyte 49.-

MACKEREL

PERCH

MINNOW

HERRINGTROUT ROACH
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Storm Soft Plastics

FMC

TR

P

BG

BSD

GFR

RO

Art. nr. Modell Lengde Vekt Farger Pris 
666001-6 Wildeye Rippin’ Shad 6cm 7g P, TR, RO, BG, BSD, GFR 39,-
666101-6 Wildeye Rippin’ Shad 10cm 21g P, TR, RO, BG, BSD, GFR 49,-

Swimming Crab er en svært naturtro krabbe som 
fisker torsk på en oppsiktsvekkende effektiv måte. 
Krabbene er satt inn med olje som inneholder skall-
dyrekstrakt, dette trigger fisken ytterligere til hugg. 
Kroppen er fylt med bly, og leveres ferdig rigget med 
VMC enkelkrok som alltid peker oppover. Dermed 
reduseres sjansen for bunnfast betraktelig. Merk at 
fargen GC har selvlysende effekt, og også at den nye 
vekten på 31g er spesialtilpasset norsk 
torskefiske. Swimming Crab finnes i 
2 vekter, 4 farger og leveres i poser á 
4 stk.

Art. nr. Modell Lengde Vekt Farger Pris 
668001-4 Swimming Crab  7cm 13g FMC, GC, BC, RC 39,-
668101-4 Swimming Crab  7cm 31g FMC, GC, BC, RC 49,-

Swimming Crab

WildEye® 
Rippin’ Shad Swim Bait

Naturistic 
WildEye® Series

GC

BC

RC

Tips:
Visste du at torsken ofte 
tar Swimming Crab selv 
uten at du sveiver den inn? 
Tilbakemeldinger til oss 
forteller om fantastisk 
torskefiske med disse 
krabbene ved bruk av 
ståsnøre. Grunnen er nok 
den distinkte krabbeformen, 
at bena beveger seg selv i 
svak strøm og at krabben er 
innsatt med luktstoff basert 
på skalldyr. Neste gang du tar 
en pause i fisket, kast ut en 
krabbe. La den stå og se hva 
som skjer...
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Spinnere fra  BlueFox representerer  en rekke 
innovat ive  produkter  fordel t  på ul ike  ser ier 
som dekker  a l t  fra  det  le t tes te  ørret  og 
abborf isket ,  t i l  tyngre  laks-  og g jeddef iske . 
Fe l les  for  dem al le  er  deres  unike  des ign! 
I  t i l legg  t i l  roterende spinnerblad har  a l le  
model lene en to-del t  kropp der  b je l len  og 
den innvendige  rotoren danner  en lydki lde 
som ef fekt iv t  t i l t rekker  seg  rovf isk . 
Kroppen roterer  motsat t  ve i  i  forhold t i l 
sp innerbladet ,  og  faren for  tv inn  
på senen under  f isket  reduseres .

   
Shallow Super Vibrax fra Blue Fox er en eksklusiv 
Vibrax spinner med et fargespekter som tar norsk 
ferskvannsfiske på alvor. Her møtes tradisjon og 
moderne design; tradisjonelle farger og høyreflekte-
rende inngraveringer på spinnerbladene. Anti-twist 
øyet forhindrer tvinn på snøret og svart forniklet 
treblekrok fra VMC. Typisk svømmedyp er 0,2-0,5 
meter. Shallow Super Vibrax finnes i 10 attraktive 
farger i vektene 4g, 6g og 10g.
Art.nr.: 663801-10 / 663811-10 / 663821-10 
Pris kr. 45,-

GR

YR
SR

CGR

BYR

Hot Pepper er tradi sjonelle Vibrax-spinnere med 
prikker. Disse er malt i to sjikt, og virker derfor  
ekstra forlokkende. Hot Pepper finnes i 4, 6 og 8g,  
i 10 forskjellige farger. 
Art.nr.: 662010-19 / 662110-19 / 662210-19
Pris kr. 4g 39,- / 6g 45,- / 8g 45,-

GR

Deep Super Vibrax har de samme egenskapene og 
fargevariantene som Shallow-modellen bortsett fra 
bladets utforming og dermed også svømme dybden. 
Deep-versjonen går selvsagt dypere i vannlagene og 
typisk svømmedyp er 1,2-1,5 meter.  
Finnes i vektene 4g, 6g og 8g.
Art.nr.: 663851-60 / 663861-60 / 663871-60
Pris kr. 45,-

152152

Prisene er veiledende

153153

Prisene er veiledende
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Uslål ige  spinnere

Shallow Super Vibrax®

Vibrax® Hot Pepper

Deep Super Vibrax®

SR BY CGR

FT

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

BYY CYR GYR SYB SYR

CLN RBS GYBL SYBL

NYHET!NYHET! NYHET!NYHET!



CT

Meget flotte spinnere med høyreflekterende finish. 
Lekre fargealternativer der kroppen er dekorert med 
øyne, gjeller og fiskeskjell. Vibrax Shad finnes i 6g 
og 8g. 2 fargealternativer. 
Art.nr.: 661706- /661806- 
Pris kr. 6g: 45,- /8g: 49,- 

G

SC

TR

P

Vibrax størrelser/vekt.
1 2 3 4 5
4g 6g 8g 10g 13g 

FT OCW

SFR GFR

RT

   
En skikkelig laksespinner for det norske markedet. 
Vibrax Salmon er en dyptgående og kraftig spinner 
til laks, men heller ikke gjedda vil si nei takk til  
en slik godbit. Spinneren har selvfølgelig Vibrax 
teknologi, noe som bidrar til å redusere snøretvinn,  
samtidig som det sender ut en lavfrekvent lyd  
som tirrer fisken ekstra. Vibrax Salmon kommer i 6 
velprøvde farger. I tillegg har den rød gummislange 
på den ekstra kraftige VMC kroken som et ekstra 
huggpunkt. 
Art. nr. 667201-06

Modell	 Vekt	 Treble	krok	 Pris
Vibrax Salmon Spinner 33g VMC 9625 BN #1 59,-

BS

GFR

Dette er den opprinnelige Vibrax-spinneren  
som aldri svikter. Meget lett å kaste.  
Vibrax Original roterer livlig allerede ved lave  
hastigheter. Finnes i 4, 6, 8 og 10g. Tre farger.
Art. nr.: 661101-03/661201-03/661301-03/661401-03    
Pris kr. 4 og 6g: 39,-/8 og 10g 45,-

 
3-pakning med Vibrax spinnere til en meget for-
delaktig pris. Vi har plukket ut de mest populære 
modellene og laget 4 forskjellige sett. Her har du 
muligheten til å fylle opp slukboksen for en billig 
penge. PS! Bildene er referanse til pakning, og viser 
ikke korrekt innhold. Se tabeller nedenfor for inn-
hold i hver pakke. 
Pris kr. 99,-

Art.nr.	:	660910	
Vibrax	Hot	Pepper	4g	3-pk
1. Hot Pepper 4g CYR
2. Hot Pepper 4g BYY
3. Hot Pepper 4g SYB

Art.nr.	:	660920	
Vibrax	Hot	Pepper	6g	3-pk
1. Hot Pepper 6g CYR
2. Hot Pepper 6g BYY
3. Hot Pepper 6g SYB

Art.nr.	:	660940Vibrax	
Mix	8g	3-pk
1. Foxtail 8g RTX
2. Foxtail 8g FTX
3. Shad 8g RS

Art.nr.	:	660930	
Vibrax	Mix	6g	3-pk
1. Original 6g C
2. Fluorecsent 6g BT
3. Foxtail 6g RBSX

154154

Prisene er veiledende

155155

Prisene er veiledende
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Vibrax® Original Vibrax® 

Vibrax®  
Salmon Spinner

Fisking med bålkos er topp!

Vibrax 3-pak
Vibrax-serien kommer også med en rekke flotte 
flouriserende farger, noe som er effektivt i svært 
kaldt eller grumsete vann. Vibrax Fluorescent  
finnes i vektene 4g, 6g og 8g. 5 fargealternativer.
Art.nr. 661801-/ 661901- / 662407- / 663018-
Pris kr. 4g og 6g: 39,- /8g: 45,-  

Vibrax® Fluorescent

Alltid gøy på fisketur...
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Denne duppen kan ligne på andre bombedupper, 
men det er bare ved første øyekast. Blue Fox Patriot 
er unik og holder perfekt balanse uansett hvilken 
synkegrad man velger. Synkegrad og kastevekt juste-
res enkelt ved å fylle vann i det store luftkammeret 
til ønsket nivå. Duppen vil være saktesynkende når 
kammeret fylles helt opp, og tas litt av vannet bort 
blir den intermediate. Fra helt tomt kammer til 
omtrent to tredjedels fullt er duppen flytende, men 
selvsagt forandres vekten. Duppens kastevekt jus-
teres dermed lett til stangens. Patriot er konstruert 
på en slik måte at den bestandig vil ligge vannrett 
i vannet, og dermed gi fiskeren full kontakt med 
agnet hele tiden, selv etter et spinnstopp. Videre 
går den helt rett i vannet, dermed får man ingen 
”wobbling” som skaper små bølger, og kan skremme 
sky fisk på stille vann. Slike dupper monteres gjerne 
ved å træ hovedsenen gjennom røret (merk at røret 
skal peke mot deg), deretter settes en duppstop-

Art.nr.	 Modell	 Lengde	 Pris
852210 Patriot 12-16g 190mm 39,-
852215 Patriot 17-25g 240mm 39,-
852220 Patriot 21-31g 260mm 39,-

per på senen og til slutt en hvirvel. Duppstopperen 
reduserer slitasjen på knuten mellom dupp og hvir-
vel. En fortom knytes så til hvirvelen. Typisk skal 
lengden på denne være en tanke kortere en stangen 
det kastes med, men med litt trening kan fortom-
mer opptil 6-7 meter benyttes. Fordelen da er at 
et slags rullekast kan brukes uten at agnet forlater 
vannet, og sjansen for at noe henger seg opp i kastet 
reduseres. Husk at Patriot ikke er en ren dupp, men 
en kastevekt som hjelper deg til å transportere lette 
agn ut til der hvor fisken står. Patriot har meget gode 
kasteegenskaper både med hensyn til distanse og 
presisjon, og leveres i 3 størrelser.  

Driva-duppen er en av Norges aller mest  
populære dupper. Den er solid, gir lange presise 
kast, samtidig som det er meget enkelt å vektjustere 
den. Som ekstrautstyr til duppen kan du anskaffe 
Driva fortomsavviser. Fortomsavviseren gir god  
kontroll over fortommen og forhindrer floke ved 
bruk av lang fortom, samtidig som du slipper å  
demontere fortom hvis du forflytter deg.  
– Bare ta av duppen, og fortommen sitter fortsatt. 
Drivaduppen egner seg spesielt godt til fiske etter 
blant annet laks, sjø- og fjellørret. Driva-duppen 
fåes i fargene gul, rød, hvit og rød/hvit.

Art.nr			 Modell		 	 Pris		
850006  Driva-duppen Hvit  39,-  
850007  Driva-duppen Rød  39,-  
850008  Driva-duppen Gul  39,-  
850009  Driva-duppen Rød/Hvit m/fortomsavviser  49,-  
850010  Driva fortomsavviser  20,-

3stk. Blue Fox ovale bobledupper i plast. Fylles med 
ønsket mengde vann.

Art.nr.	 Modell	 Pris
851065  Bobledupp 3-pak, oval 50mm   39,-
851066  Bobledupp 3-pak, oval 60mm   39,-

 
Kastedupp laget av tre og fortynget med bly. 
Gjennomgående wire. De letteste vektene passer 
perfekt til ørret og sjøørretfiske.  
20g og 35g passer godt til laksefiske. 

Art.nr.	 Modell		 Pris
851049 Jupiter 10g 39,-
851050 Jupiter 15g 39,-
851051 Jupiter 20g 39,-
851052 Jupiter 25g 39,-
851055 Jupiter 35g 39,-

Blue Fox Foam Dupp er en solid og hold-
bar blyfortynget dupp av EVA foam med 
glidende feste for sene. Med denne 
duppen er det enkelt å kaste både 
langt og presist. Den er like god til 
sjøfiske som til ferskvannsfiske, altså 
en skikkelig allround duppserie som 
finnes i vektene 15g,  
25g og 35g

Art.nr.	 Modell	 Størrelse	 Pris
852115 Foam Dupp BF 15g 51 x 36mm 29,-
852125 Foam Dupp BF 25g 58 x 39mm 29,-
852135 Foam Dupp BF 35g 67 x 42mm 29,-

Duppstopper

Hvirvel

Duppstopper

Illustrasjonen viser eksempel på oppsett med Patriot.

156156

Prisene er veiledende

157157

Prisene er veiledende
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Driva-duppen

Blue Fox Foam Dupp

Bobledupp 3-pakning

Kastedupp Jupiter

Blue Fox Patriot
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3-pakning med dupper  
av isopor 35mm, 45mm  
og 60mm. Duppene  
leveres med light-sticks.
Art.nr 850280   
Veil kr. 30,-

Isopordupp, 10 meter 0,30 mm  
snøre, krok og splitthagl.  
Ferdig montert på vinne.  
En god løsning når du  
skal ta med barna på tur.
Art. nr. 850110  Kr. 19,-

Art.nr.		 Modell		 Størrelse		 Vekt		 Pris		
852040  Tredupp m/bly  40x25mm  8g  29,-  
852050  Tredupp m/bly  50x29mm  14g  29,-  
852060  Tredupp m/bly  60x32mm  22g  39,-  

Tredupper av meget høy  
kvalitet med innlagt bly.  
Serien har flott lakkert  
finish, med oransje topp, gult  
midtfelt og svarte markørstreker. Senen træs  
gjennom duppen; bruk splitthagl, duppstoppere  
eller hvirvel for å bestemme avstanden til kroken.  
Leveres i tre forskjellige størrelser.

Dette er en pakning 
med tre små 
isopordupper.  
Her kan man 
lage meget  
følsomme 
dupptakler uten 
bruk av veldig mye  
søkker. Disse passer godt til abbor og ørret, samt 
fiske etter småvokste karpefisk.

Art.	Nr.	 Modell	 Størrelse	 Pris		
850216 Isopordupp 3-pak 16x20mm 29,-

Art.nr.	 Modell	 Pris
851009 Atomduppen 12g rød/hvit   39,-
851035 Atomduppen 25g rød/hvit  39,-

En av de mest vanlige 
dupper i markfiskerens 
fiskeveske. Marken ligger 
inni duppen under kastet, 
og synker ned til ønsket 
dyp når den har landet på  
vannet.  
Finnes i 12g og 25g.

Art.nr.	 Modell	 Pris
851010 Kastedobb 2 stk. 12g/18g 49,-

 
Kastedobb i plast 
fortynget med bly.

Art.nr.	 Modell	 Pris
851040  "Magnetique" 12g 45,-
851045  "Magnetique" 18g 45,-

Fluedupp med magnet som holder fast  
fluen under kastet. Når duppen  
har landet trekkes fluen  
løs med et bestemt  
drag i stangen.

Tradisjonelle dupper av isopor med rødfarget topp. 
Finnes i tre  
størrelser.

Art.nr.		 Modell		 Størrelse		 Pris		
850235  Isopordupp   35x23mm  9,-  
850245 Isopordupp   45x28mm  9,-  
850260  Isopordupp   60x43mm  9,-  

Duppstoppere brukes til glidene dupp- og bunn-
meitetakkeler. Med vårt duppstoppersett får du flere 
forskjellige typer duppstoppere som alle er uvurde-
lige å ha under forskjellige  
fiskesituasjoner, blant  
annet en mikrosvivel  
som man setter på  
hovedsena med to  
gummistoppere.  
Denne er perfekt til  
for eksempel å feste  
en opphengerflue over  
sluken.

Art.nr.	 Modell	 Pris
852080 Duppstoppere 29,-

Dette markdraget er utviklet i nært samarbeid med 
erfarne fjell- og ørretfiskere. Det har fått spinner-
blader med hamret overflate for å avgi maksimalt 
med lokkende reflekser, selv under dårlige lysfor-
hold. På styreplaten er det et ekstra hull hvor man 
kan feste et søkke dersom man har behov for å fiske 
dypere, for eksempel når vannet er varmt og fisken 
står dypt. Videre har Briskebydraget et nyutviklet 
kroksystem som består av 2 kroker; En enkeltkrok 
og en treblekrok. Enkeltkroken er flyttbar på for-
tommen og man bestemmer hvor denne skal være 
ved og flytte en glidende gummistopper på snøret. 
Treblekroken er montert i enden av snøret. Man 
agner enkeltkroken og plasserer denne slik at treble-
kroken ligger helt i bakkant av agnet, dette gir en 
veldig sikker kroking.  
Leveres i to farger; Sølv og kobber.
Art. nr.:089000 Kobber / 089001 Sølv 
Veil.kr. 119,-

158158

Prisene er veiledende

159159

Prisene er veiledende
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Isopordupp 
– 3 pakning

Tredupp  
m/bly

Guttesnøre 
m/isopordupp

Atomduppen

Kastedobb

Magnetique fluedupp

Hvilken dag på fjellet...!

Duppstoppere

Isopordupper

Briskebydraget

Isopordupper  
assortert 3stk
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En oter kan brukes både fra båt og land. Biter det 
ofte på et mønster kan det lønne seg å sette på flere 
av samme variant. Forsøk gjerne å dra oteren i for-
skjellige hastigheter, og merk deg hastigheten fisken 
biter under. Et annet alternativ er å dra inn de første 
10 meterne av oterstrengen og slipp alt, strengen 
blir slakk og krokene synker litt, fisken biter ofte når 
strengen strammes opp igjen. På sensommeren og 
i mørket kan du heve oterstrengen slik at krokene 
striper på vannoverflaten.

Fossekallen stangparavan, er ypperlig for fiske i 
vann/elver hvor ulendt terreng gjør fremkomst 
langs bredden vanskelig. Den er 25cm lang og veier 
0,3kg. Bruk 1 – 2 fortommer. Her kan du (samme 
prinsipp som ved oterfiske) slakke lina - trekke i  
ønsket retning - snu Fossekallen - og fiske frem og 
tilbake parallelt med bredden. Kan også benyttes  
fra båt.
Valdresfjøla Junior er en mindre utgave av 
Valdresfjøla, og godt egnet på små vann ved fiske fra 
land eller båt. Dette er en lettere fjøl, ikke hengslet  
– lengde 50cm , vekt ca. 0,75 kg. (Valdresfjøla er 

60cm og ca. 1,3 kg) Juniorfjøla er derfor et godt  
alternativ hvis  sekken skal bæres over avstand, og  
er ypperlig til barn eller voksne som skal prøve  
oterfisket for første gang. 
Vinstervinna med Rapala, nyheten som ble en 
umiddelbar suksess. Med 6stk Original 3cm er dette 
en ordentlig storfisker etter ørreten. Hvis du selv  
ønsker å montere Rapala på oter, så pass på å bruke 
Rapalaknuten. 

Skitt fiske!

Nr.	Modell		 Art.nr.		 Pris		
1. Valdresfjøla, i oljet tre  441060  399,-   
 Valdresfjøla Sjø-Oter  441062  399,-   
 Valdresfjøla Junior  441350  299,-  
2. Juniorsett m/5 fluer  441355  499,-  
3. Stag for valdresfjøla  442060  69,-
 Stag for sjøoter 442061 79,-    
4. Fossekallen stangparavan  442225  169,-   
 Valdresvinna m/ribber  444000  49,-   
 Valdresvinna m/8 fluer  444108  299,- 
 Valdresvinna m/10 fluer  444310  299,-  
5.  Valdresvinna m/5 fluer +3 spinnere 444508  349,-
 Vinstervinna, oljet furu  445000  99,-   
 Vinstervinna m/5 fluer, Junior  445005  299,-   
 Vinstervinna m/8 fluer  445108  349,-  
6. Vinstervinna m/10 fluer  445310  379,-  
7. Vinstervinna m/6 Rapala wobblere   445311  589,-  
8.  Vinstervinna sjø-oter  445312  399,-
9. Strimler for krokfeste 2stk  442062  39,-  

Rudi  oterprodukter  har  en lang og 
god tradis jon i  Norge.  Produktene 
er  k lass iske  eksempler  på godt 
gammelt  hånd arbeid,  og  mange har 
forsøkt  å  kopiere  de med vekslende 
hel l .  Oteren har  fra  første  s tund 
bl i t t  anset t  for  å  være en av  de 
mest  ef fekt ive  f iskeredskaper 
i  norske innsjøer ,  og  s tadig 
oppdager  f lere  hvor morsomt 
og spennende oterf iske  v irkel ig  er .   

1. Valdresfjøla

2. Juniorsett med 5 fluer

3. Stag for Valdresfjøla

4. Fossekallen Stangparavan

5. Valdresvinna med 5 fluer + 3 Spinnere

6. Vinstervinna med 10 fluer

7. Vinstervinna med 6 Rapala wobblere

8. Vinstervinna Sjøoter

160160 161161

Prisene er veiledende

9. Strimler for krokfeste 2stk 
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Norsk 
f i sketradis jon

Tips og råd

Spesielle produkter

Flott røyefangst.



F
IS

k
E

S
E

t
t

K
o

m
p

le
tt

e
 s

e
tt

F
IS

k
E

S
E

t
t

S
h

im
a

n
o

 
Tradisjonell krokspiss, den aller mest 
produserte og solgte. På VMC- 
kroker vil dette si at spissen er svært 
skarp og har en fantastisk holdbarhet.

Mange krokprodusenter påstår at  
deres kroker er “superskarpe”, men  
få kroker er supereffektive når det 
kommer til penetreringsevne. Cone 
Cut krokspiss er konisk formet ved en 
mekanisk valseprosess som kutter stå-

let. Deretter spisses kroken kjemisk, dermed oppnås 
ekstreme egen skaper for penetrering og kroking. 

 
Med denne revolusjonerende teknik-
ken har VMC utviklet den første 
nye spissingsprosessen på flere tiår. 
Teknikken samler metallfibrene og 
presser dem mot sentrum av spissen. 

Ved å bruke høyt trykk istedenfor å kappe stålet,  
oppnås det en krokspiss som er mye sterkere og  
skarpere enn noe annet på markedet.

 
VMC’s standardstål for kroker. Karbon 
stabiliserer jern gjennom høy tempe-
ratur og temperatur forandringer. Jo 
større mengde karbon, jo sterkere stål. 
Alle VMC-kroker er resul tatet av 200 

års erfaring og streben mot det perfekte.

  
VMC er først i verden med å bruke 
det kostbare vanadium i en del av sine 
kroker. Legeringen av vanadium og stål 
gjør krokene til det sterkeste som fin-
nes på markedet. 

Perfection... Produksjon i helauto-
matiske maskiner sikrer at alle  
VMC Perfection har perfekt form, 
størrelse og krokspiss.

kroker  i  verdensklasse

COMPLETELY 
AUTOMATED
PERFECTION

Beskrivelse: Forniklet enkelkrok uten mothaker 
Bruksområde: Sjøfiske
Overflate/farge: Blank forniklet
Krokspiss: Cut Point 

Stål: Hi Carbon
Pakning: 25 stk
VMC Produktkode: 9255 NI
Art. nr.: 640101-14
Pris: Fra kr 69,-

Størrelse 1:1

162162 163163

Prisene er veiledende

VMC er  antakel ig  verdens  mest  moderne krokfabrikk , 
og  a l l  produksjon fore  går  på helautomat iske  maskiner . 

Fra  1995 har  VMC vært  s tørst  i  verden på produksjon av 
treblekrok,  og  mange forbinder  net topp VMC med 

fantast iske  treble  kroker  og kroker  for 
ferskvanns f iske ,  men se lvsagt  er  også de andre typene 

kroker  i  det  absolut te  toppsj ik tet .  Den brune ferskvanns
kroken med mothaker  regnes  av  mange her  t i l  lands 

for  å  være den k lart  beste  t i l  vanl ig  agnf iske . 
Uanset t  hva du skal  f i ske  f innes 
det  enVMCkrok for  d i t t  behov.
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5/0

4/0 3/0

2/0

8/0

7/0 6/0

1/0

10/0 9/0

1 2 4 6

Beskrivelse: Allroundkrok for agnfiske i sjøen. 
Ekstremt korrosjonsbestandig.
Bruksområde: Saltvannsfiske  
med agn. Kan også brukes  
istedenfor treble bak sluk. 
Overflate/farge:  
Stainless Steel
Krokspiss: Cone Cut
Stål: Stainless steel
Pakning:10 stk
VMC Kode: 8255 SS
Art.nr: 640701-6
Pris: 
fra kr 45,-

Rustfri enkelkrok for sjøfiske VMC 8255 SS

Needle Cone

Cone Cut

Cut Point Hi Carbon

Vanadium

Completely 
Automated

VMC enkelkrok NI



Beskrivelse: Brun enkelkrok  
med mothaker
Bruksområde: Ferskvannsfiske
Overflate/farge: Brun bronzed
Krokspiss: Cut Point
Stål: Hi Carbon
Pakning: 25 stk
VMC Produkt- 
kode: 9292 BZ

Art. nr.: 640301-12
Pris: Fra kr 49,-     

Beskrivelse: Aberdeen enkelkrok med 
langt skaft 
Bruksområde: Ferskvannsfiske
Overflate/farge: Svart

Krokspiss: Cut Point
Stål: Hi Carbon
Pakning: 25 stk
VMC Produktkode: 9149 BK

Art. nr.: 640401-10
Pris: Fra kr 49,-

Rustfri enkelkrok m/mothaker VMC 9291 PS
Beskrivelse: Enkel og rustfri krok  
m/mothaker for sjøfiske
Bruksområde: Velegnet krok for fiske 
med agn i sjøen. Mothakene holder  
agnet på plass.

Overflate/farge: Matt Permasteel
Krokspiss: Cut Point
Stål: Hi Carbon
Pakning:10 stk 

VMC Kode: 9291 PS

Art.nr: 640260-67
Pris: fra kr 39,-

Størrelse 1:1

5/07/08/0 4/0

3/02/01/0

6/0

164164

Prisene er veiledende

165165
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VMC  
enkelkrok BZ

VMC  
aberdeen BK

Beskrivelse: Rød m/mothaker til agnfiske.  
Formen gir utrolig bra krokfeste. 
Bruksområde: Ypperlig markkrok til  
laks og ørret, men også til andre arter. 
Overflate/farge: Rød forniklet
Krokspiss: Needle Cone
Stål: Vanadium
Pakning:10stk
VMC Kode: 7054 TR

Art.nr: 640721-25
Pris kr 39,- 41 2

3/0 1/0

2/0
4/0

6

Rød agnkrok med mothaker VMC 7054 TR

Størrelse 1:1 Prisene er veiledende
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Beskrivelse: Rustfri treblekrok
Bruksområde: Sjøfiske
Overflate/farge: Matt permasteel

Krokspiss: Cut Point
Stål: Hi Carbon
Pakning: 5 stk 
VMC Produktkode: 9617 PS

Art. nr.: 641001-08
Pris fra kr 40,-

Beskrivelse: Brun roundtreble, ekstra sterk
Bruksområde: Ferskvannsfiske
Overflate/farge: Brun bronzed
Krokspiss: Cone Cut
Stål: Hi Carbon
Pakning: 10 stk/5stk. str. 1/0 - 3/0
VMC Produktkode: 8650 BZ

Art. nr.: 641100-08
Pris kr. 59,-

Beskrivelse: Rustfri roundtreble, ekstra sterk
Bruksområde: Sjøfiske
Overflate/farge: Matt permasteel 
Krokspiss: Cone Cut
Stål: Hi Carbon
Pakning: 10 stk/ 
5stk. str. 1/0 - 3/0
VMC Produktkode: 8650 PS

Art. nr.: 641200-08
Pris kr. 69,-

Størrelse 1:1

166166

Prisene er veiledende

167167

Prisene er veiledende

Beskrivelse: Brun treble med innbøyde  
krokspisser, ekstra kort skaft.
Bruksområde: Wobbler- og slukfiske. 
Overflate/farge: Brun bronzed
Krokspiss: Cut Point
Stål: Hi Carbon
Pakning: 10 stk
VMC Produktkode: 9632 BZ

Art. nr.: 641501-04
Pris kr. 49,-

211/0 4 6

8 10

211/0 4 6

8 10

Beskrivelse: Treblekrok av ypperste kvalitet
Bruksområde: Alle slag fiske
Overflate/farge: Svart forniklet
Krokspiss: Needle Cone
Stål:Vanadium
Pakning: 5 stk
VMC produktkode: 7541 BN

Art. Nr.: 641601-07
Pris kr. 59,-
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Beskrivelse: Kraftig rustbestandig krok i 2X styrke. 
Bruksområde: Kan plasseres bak sluker og 
wobblere for å øke styrke, levetid og krokings-
egenskap betraktelig.
Overflate/farge: Svart forniklet
Krokspiss: Cut Point
Stål: Hi Carbon
Pakning:10stk (2/0 5stk)
VMC kode: 9625 BN

Art.nr: 641641-45
Pris kr. 49,-

VMC Roundtreble BZ

VMC Treble PS

VMC Roundtreble PS

VMC 
Perfection 7541 
Vanadium Needle 
Cone treble

VMC 
Faultless Treble BZ

VMC 9625 BN

Supersterk (2X)  
treblekrok til alle  
fiske slag 
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168168

Prisene er veiledende

169169

Prisene er veiledende

Geniale ferdigknyttede fortommer for meitefiske 
etter ørret og all annen mindre fisk. Hver pakke 
inneholder 10stk der hver fortom m/krok er pakket 
i separat pose. Dermed er det enkelt å holde system 
i sakene. Det finnes to modeller, Trout og Worm, 
der bruksområde og spesifikasjoner er beskrevet i 
tabellen under. Begge leveres i 3 krokstørrelser. 

Art.nr Modell  Lengde fortom Krokst. Type Fiske Pris
642601-3 VMC Perfect Trout 10stk 200 cm #6, #8, #10 Fiske med dupp 59,-
642701-3 VMC Perfect Worm 10stk 60 cm #6, #8, #10 Bunnmeite 59,-

VMC Sparkpoint 
Treble BN
Beskrivelse: VMCs toppmodell med  
Spark Point- og Inline-teknologi
Bruksområde: Spesialkrok for wobblere + Alle slag fiske
Overflate/farge: Svart forniklet
Stål: Vanadium
Pakning: 5 stk
VMC produktkode: 7545 BN

Art. Nr.: 641661-65
Pris kr. 69,-

Øyet på treblekroken roteres etter at dobbelkrok og  
enkelkrok er sveiset sammen. Dermed vil kroken alltid ha 
korrekt posisjon på undersiden av en wobbler, dvs med en  
av krokene pekende loddrett nedover og de to andre  
utover på hver side. 
 • Sjansen for at kroken lager skader på wobbler-
  kroppen elimineres. 
 • Krokingsfrekvensen øker dramatisk 

Spark Point er det siste innen produktutvikling fra VMC, 
der krokspissen går gjennom en avansert forherdings-
prosses for deretter og skjerpes kjemisk. Dette sikrer en 
unik og varig skarphet. Ribber på begge sider garanterer 
krokspissens stivhet og styrke, og på hver side av disse 
igjen er det plassert energikanaler som vil øke hastigheten 
for krokens gjennomtrenging og ytterligere optimalisere 
krokingsegenskapene.

Tradisjonell Inline
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VMC Perfect Trout / 
Perfect Worm

Beskrivelse: Treblekrok med oppoverbøyd øye, ekstra langt skaft
Bruksområde: Fluebinding laksefluer
Overflatefarge: Svart
Krokspiss: Cut Point
Stål: Hi Carbon
Pakning: 10 stk
VMC Produktkode: 
9613 BK

Art. nr.: 642201-05
Pris kr.  59,-

Beskrivelse: Dobbelkrok med oppoverbøyd øye
Bruksområde: Fluebinding laksefluer
Overflate/farge: Svart
Krokspiss: Cut Point
Stål: Hi Carbon
Pakning: 10 stk
VMC Produktkode: 9909 BK

Art. nr.: 642101-05
Pris kr. 49,-

Beskrivelse: Treblekrok med smalt øye, ekstra lett
Bruksområde: Laksefiske med tubefluer
Overflatefarge: Svart
Krokspiss: Cone Cut
Stål: Vanadium
Pakning: 10 stk

VMC Produktkode: 9001/8544 BK

Art. nr.: 642300-07
Pris kr. 79,-

VMC Treble Tube BK

VMC Double Fly BK

VMC Treble Fly BK

Størrelse 1:1
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170170

Prisene er veiledende

171171

Prisene er veiledende
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Vi  lanserer  et  hel t  nyt t  sort iment  med 
hemper,  hempevirv ler ,  kule lagervirv ler 
og s tå l fortom fra  Rapala .  Høy kval i te t , 
bruddstyrke,  funksjonal i te t  og  orden 
har  s tåt t  i  høysetet  under  utv ik l ingen 
av  denne kategorien.  Produktene l igger 
pakket  i  små g jennomsikt ige  plastbokser 
som kan k l ikkes  sammen,  dermed s ik-
res  orden i  sakene.  I  boksen er  sv iv lene 
festet  på en s ikkerhetsnål ,  tanken er  ig jen orden,  og  at  en  del 
f i skere  ønsker  å  ta  ut  nåla  med sv iv ler  for  enda enklere  t i lgang. 
Al le  boksene er  v iser  tydel ige  spes i f ikas joner  om produktene. 
Pr isen er  kr  39 ,-  uanset t  produkt  e l ler  s tørrelse .

Rapala Terminal 
Tackle

Rapala Duolock 
Hempe

Rapala Stålfortom

Rapala 
HempevirvelRapala 

Kulelagervirvel

•	Meget	sikker	hempe	med	høy	
 bruddstyrke
•	Erstatter	tidligere	
 ”Rap Snap”
•	Gir	perfekt	gange	til	
 sluk og wobbler
•	6	størrelser

•	Flettet	stålfortom	med	coating,	påmontert	Duolock	hempe
•	Gir	perfekt	gange	til	sluk	og	wobbler
•	2	størrelser

•	Virvel	påmontert	
	 Duolock	hempe
•	Gir	perfekt	gange	til	
 sluk og wobbler
•	6	størrelser

•	Virvel	påmontert	
	 Duolock	hempe
•	Gir	perfekt	gange	til	
 sluk og wobbler
•	5	størrelser

Art. Nr Modell Bruddstyrke Antall pr pakke
882501 Rapala Duolock Hempe #000 4 kg 12 stk
882502 Rapala Duolock Hempe #00 5 kg 12 stk
882503 Rapala Duolock Hempe #0 8 kg 12 stk
882504 Rapala Duolock Hempe #1 9 kg 12 stk
882505 Rapala Duolock Hempe #2 11 kg 12 stk
882506 Rapala Duolock Hempe #4 23 kg 12 stk
882521 Rapala Hempevirvel #14 4 kg 8 stk
882522 Rapala Hempevirvel #12 5 kg 8 stk
882523 Rapala Hempevirvel #10 8 kg 8 stk
882524 Rapala Hempevirvel #8 8 kg 8 stk
882525 Rapala Hempevirvel #6 9 kg 8 stk
882526 Rapala Hempevirvel #4 11 kg 6 stk
882541 Rapala Kulelagervirvel #0 8 kg 3 stk
882542 Rapala Kulelagervirvel #1 9 kg 3 stk
882543 Rapala Kulelagervirvel #2 11 kg 2 stk
882544 Rapala Kulelagervirvel #3 18 kg 2 stk
882545 Rapala Kulelagervirvel #4 23 kg 2 stk
882561 Rapala Stålfortom 15cm 13 kg 2 stk
882562 Rapala Stålfortom 30cm 17 kg 2 stk

 14   12     10        8           6            4             1 1/0 3/0

En	av	markedets	mest	populære	hempe
hvirvler! Topp kvalitet! Sikker lås. 
Pakning med 14 stk. str.12 til 1, og 
5stk. str.1/0 og 3/0. 
Str.nr. 3/0, 1/0, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14.  

Art. nr. 881001-1300  Kr. 35,-

Sørberg 
hempehvirvler

Stille stund ved fjorden.

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!
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Svart versjon av Sørberg hempehvirvler.
Pakninger à 10stk
Str.nr. 16, 14, 12, 10, 8, 6 og 3.

Art. nr. 882203-16  
Pris kr.  35,-

 19 16 14 

3  6 8 10 12

Art.nr. Modell Pris
480701 Lukko B str.1 19,-
480702 Lukko B str.2 19,-
480703 Lukko B str.3 19,-

172172

Prisene er veiledende

173173
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Topp kvalitet, sviver uproblematisk selv 
under høyt press. Se Sørberg hempehvirvler 
for størrelsereferanse. 5stk. i pakning  
str. 1, 4, 6, 8, 10, 12. 
3stk. i pakning. str. 1/0, 3/0 

Art. nr. 881501-1630 Pris kr. 39,-

10stk. i pakning. Meget høy kvalitet. 
Str.19-16-14-12-10-8-6-3mm

Art. nr. 819003-19  Pris fra kr. 29,-

Solid hvirvel som brukes til oppheng av  
forskjellig slag, bl.a. på oterliner. 10stk.  
i pakning. Str.nr. 1/0, 1, 4, 6, 8, 10, 12

Art. nr. 883500-12  Pris kr.  29,-

Enkel	hvirvel	for	ferskvann	og	saltvann.	
10stk. i pakning. Str.nr. 3, 6, 8, 10, 12, 14

Art. nr. 883003-14   Pris kr. 29,-

Elbe	Tønnehvirvler	er	sterke,	forniklede	
spesialhvirvler som passer meget godt til 
sjøfiske.  
10stk. i pakning.  
Størrelser: 1, 1/0, 2/0, 3/0, 5/0

Art.nr. 883301-50   Pris fra kr.35,-

Fluesnappere er et nyttig 
hjelpemiddel for feste av fluer, 
små wobblere og isfiskepilker  
til snøret/fortommen.  
Leveres i tre størrelser.

Oterhvirvler

Rustfrie splittringer  

Sørberg hempe- 
hvirvler, Ferskvann

Sørberg m/kulelager

Messinghvirvler

Tønnehvirvel

Lukko B 
Fluesnapper

Human avliving er viktig.

Skulle gjerne hatt opp denne.

D e n  sto re 
s jø ø r retk o n k u r ra n se n  20 0 8

Suksessen fra i fjor fortsetter og gjennom ett døgn langt sportsfiske-
maraton kommer sjøørretfiskere over hele landet til  å konkurrere om 
å fange den største sjøørreten. 
Bli med på denne flotte masse-
mønstringen og konkurrer om 
mange flotte premier du også.  

Dato: 26. – 27. april 2008.

Alt om konkurransen finner du på 
www.elbe.no eller www.njff.no

– bare ett kast til...

Emil Fiske, vinner av Sjøørretkonkurransen 2007. 
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er  nøye sat t  sammen av  vårt 
ekspert  panel  for  å  h je lpe  deg 
som f luef isker  t i l  å  ve lge 
r ik t ig  f lue .  Her  f inner  du al t 
fra  le t t  ørret-  og  harrf iske 
t i l  laksef iske .  F luene som 
er  valgt  ut  er  i  det  a l t  vesent-
l igs te  tradis jonel le  mønstre , 
men v i  har  også nye topp 
moderne mønstre  som har 
v is t  seg  å  være meget 
populære de s is te  årene. 
Al le  Vangen-f luene er  av 
meget  høy kval i te t 
og  bundet  på VMC,  Dai ichi 
og  Dohi tomikrok. 

Ørretfluer m.m.

1. Tørrfluer enkelkrok #14 2. Våtfluer enkelkrok #12 3. Våtfluer dobbelkrok #8/ 10/ 12/ 14

4. Nymfer & imitasjoner #14 5. Ørretfluer pro tørr/våt 6. Parachutes #14

7. Marflo/goldheads

10. Tørrfluer nr.2 11. Tørrfluer nr.3 #14

13. Våtfluer nr.1 #12 14. Våtfluer nr.2 #12

174174 175175

9. Tørrfluer nr.1 #148. Maur tørr/våt #14

15. Ørretfluer spesial

12. Våtfluer nr.3
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Vangens 
f luesort iment 
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176176 177177

Prisene er veiledende

Nr. Artikkel Art. Nr. Pris  
Ferskvann  
1  Tørrfluer enkelkrok #14 8 stk  480114 99,-
2 Våtfluer enkelkrok #12 8 stk  480212  99,-
3 Våtfluer dobbelkrok #8 8 stk  480308  149,-
  Våtfluer dobbelkrok #10 8 stk   480310  149,-
  Våtfluer dobbelkrok #12 8 stk 480312  149,-
  Våtfluer dobbelkrok #14 8 stk  480314  149,-
4 Nymfer & imitasjoner #14 8 stk  480409  99,-
5 Ørretfluer pro tørr/våt 10 stk  480410  139,-
6 Parachutes #14 8 stk  480412  99,-
7 Marflo/goldheads 4 stk  480414  79,-
8 Maur tørr/våt #14 4 stk  480418  79,-
9 Tørrfluer nr.1 #14 4 Stk  480601  79,-
10 Tørrfluer nr.2 #14 4 Stk  480602  79,-
11 Tørrfluer nr.3 #14 4 Stk 480603  79,-
12 Våtfluer nr.3 #14 4 Stk 480605  79,-
13 Våtfluer nr.1 #12 4 Stk 480606 79,-
14 Våtfluer nr.2 #12 4 Stk 480607 79,-
15 Ørretfluer spesial 4 stk 480609  69,-
16 Gamle norske favoritter #12 8 stk  480612  99,-
17 Fjellørretfluer #12/14 8 stk  480614  99,-

Nr. Artikkel Art. Nr. Pris  
18 Ørretfluer klekkere 4 stk 480615  69,-
19 Ørretfluer vårfluer 4 stk  480616  69,-
Sjøørretfluer  
20 Sjøørretfluer børstemark 4 stk  480620  79,-
21 Sjøørretfluer sild 4 stk  480621  89,-
22 Sjøørretfluer streamer 4 stk  480622 79,-
23 Sjøørretfluer reker 4stk  480623  79,-
Laksefluer  
24 Tubefluer sunray shad 3 stk 480408  99,-
25 Laksefluer revehår #6 4 stk 480504  139,-
26 Laksefluer holografisk #6 4 stk 480505  139,-
27 Laksefluer klar elv 4 stk 480507  139,-
28 Laksefluer farget elv 4 stk  480508  139,-
Favorittfluer  
29 Favorittfluer vpt ørret 6stk 480631  129,-
3o Favorittfluer vpt sjøørret 6stk 480633  139,-
31 Favrittfluer vpt laks 6 stk  480635  149,-

Vangen ProTeam Favoritter
Sjøørretfluer

Laksefluer

19. Ørretfluer vårfluer 20. Sjøørretfluer børstemark

21. Sjøørretfluer sild 22. Sjøørretfluer streamer 23. Sjøørretfluer reker

24. Tubefluer sunray shad 25. Laksefluer revehår #6

30. Favorittfluer vpt sjøørret 31. Favrittfluer vpt laks

26. Laksefluer holografisk #6

27. Laksefluer klar elv 28. Laksefluer farget elv

29. Favorittfluer vpt ørret
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16. Gamle norske favoritter #12 17. Fjellørretfluer #12/14 18. Ørretfluer klekkere
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Prisene er veiledende

179179

Prisene er veiledende
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481001-BROWN GOLDHEAD #14 481002-DE WIT #14 481003-DØGNFLUENYMFE #14 481004-ERIK BUSK #12 481005-HARRIET #12

481008-OLIVE GOLDHEAD #10 481009-ZULU NYMFE #14 481010-TWEED #14

481011-CZECH BROWN #10

481006-HARRY #12 481007-MARFLO #12

481012-CZECH OLIVE TUNGSTEN #10

Nytt  f luekonsept  fra  Vangen med best-
selgerne innen de ul ike  f luetypene,  Al le 
model lene se lges  kun som 2-pakninger . 
Sort imentet  er  sat t  sammen av  tradis jo-
nel le  f luemønstre ,  favori t ter  fra  vårt 
eget  Proteams f luebokser  og krydret 
med noe lokale  var ianter  fra  f lere 
s teder  i  Norge.  Al le  våre  f luer  er  av 
høyeste  kval i te t ,  hovedsakel ig  bundet 
på kroker  fra  VMC.  Der  ikke VMC produserer  ønsket  krokmodel l , 
benyt ter  v i  kroker  fra  andre ledende krokprodusenter .  Informasjon 
som bruksområde,  f luemønsterets  h is tor ie  e l ler  f i sket ips  er  skrevet 
på baksiden av  hver  pakning.  Av  mi l jø-  og legal i te tshensyn brukes 
ikke  ekte  f jær fra  Jungle  Cock i  vårt  f luesort iment ,  d isse  er  erstat te t 
av  meget  gode og sol ide  a l ternat iver . 

Vangen 
2-pakninger  F luer

•	12	forskjellige	bestselgere	for	ørret	og	harr
•	Tradisjonelle	og	moderne	mønstre
•	2	like	fluer	av	samme	størrelse	i	hver	pakning

Pris kr. 39,-

•	24	forskjellige	bestselgere	for	ørret	og	 
 harr, kun bundet på VMC krok
•	Tradisjonelle	og	moderne	mønstre

•	2	like	fluer	av	samme	størrelse	 
 i hver pakning

Pris kr. 39,-

Nymfer 

Våtfluer 

481101-ALEXANDRA #12

481106-GLOMMASPESIAL RØD #12

481105-GLOMMASPESIAL LILLA  #12481104-GLOMMASPESIAL GRØNN #12481103-FEMUNDFLUA #12481102-BUTCHER #12

481108-HEGGELI #12

481112-MARCH BROWN SILVER #12

481107-HECKHAM PECKHAM GREEN #12

481111-MARCH BROWN #12

481110-SKRUKKEFYLLA #12481109-REKORDFLUA #12

481118-TEAL & RED #12

481113-MONTANA #12

481117-RED TAG #12481116-PÅLSBU #12

481115-OLSEN #12481114-MOSQUITO #12

481124-COACHMAN #12

481119-TROLLFLUA #12

481123-ZULU SILVER #12481122-ZULU #12481121-VI MENN-FLUA #12

481120-VERRE ENN MINKEN #12

Tørrfluer 

481208-GREENWELLS GLORY #14481207-FRILAND PARACHUTE #14 481210-GUL ENKE #12481209-GRÅ CDC SEDGE #12

481201-BLACK GNAT #14

481206-FRILAND KLINKHAMMER #14

481205-EUROPEA 12  #12481204-ELVEGRIS #14481203-COCK-Y-BONDHU #14481202-BLACK GRIZZLY PARACHUTE #14

•	24	forskjellige	bestselgere	for	ørret	 
 og harr
•	Tradisjonelle	og	moderne	mønstre

•	2	like	fluer	av	samme	størrelse	 
 i hver pakning

Pris kr. 39,-

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!
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Prisene er veiledende

181181

Prisene er veiledende
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481218-SOLBRUDEN #14481217-ROYAL COACHMAN #12481216-MYGGPUPPE #12

481224-DØGNFLUE DUN #12

481219-SUPERPUPPA GREY/YELLOW/
               DUN #12

481223-DØGNFLUEKLEKKER #12481222-AKSELSENS HATCHING 
               CADDIS #12

481221-VERRE ENN MINKEN #14

481220-SUPERPUPPA GREY/RED/
               GRIZZLE #12

Laksefluer Treblekrok 

Laksefluer Dobbelkrok 

•	3	forskjellige	bestselgere	for	laks	kun	 
 bundet på VMC treblekrok

•	2	like	fluer	av	ulik	størrelse	 
 i hver pakning

Pris kr. 79,-

•	17	forskjellige	bestselgere	for	laks	kun	 
 bundet på VMC dobbelkrok

•	2	like	fluer	av	ulik	størrelse	
 i hver pakning (#4 / #6)

Pris kr. 79,-

481301-2-PK ORANGE SHRIMP 481302-2-PK SCHEFTES 
THUNDER & LIGHT VAR.

481303-2-PK BHBT-REKA

481413-PETER ROSS

481417-MIKKELI BLUE481416-ROTENON

481415-KLUDDEN481414-HEGGELI  

481408-SILVER DOCTOR

481412-GULLNØKKEN

481407-BLUE DOCTOR

481411-SILVER GREY

481410-GENERAL PRACTITIONER481409-GREEN HIGHLANDER

481401-LERPOLDS BLUE

481406-BLACK DOCTOR

481405-SWEDISH SERGEANT481404-PHATAKORVA481403-GRØNNKUKEN481402-LERPOLDS ORANGE

Streamere 
•	10	forskjellige	bestselgere	for	sjøørret	/	 
 sjøfiske

•	2	like	fluer	av	samme	størrelse	 
 i hver pakning #8 (Børstepetter #4)

Pris kr. 59,-

481501-LITTLE FAT FISH

481506-WOOLY WORM

481505-BØRSTEPETTER481504-GLIMMERREKEN LIGHT481503-EGRAS RABBIT SHRIMP481502- NOBODY

481508-POLAR SHRIMP481507-SILVER STOAT 481510-EGGSUCKING481509-COMET BLUE

481212-KLINKHAMMER GREEN #14481211-KLEKKENDE FJÆRMYGG #12 481213-KLINKHAMMER YELLOW #14 481215-MOSQUITO PARACHUTE #14481214-MOSQUITO #14

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!
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Prisene er veiledende

er  mest  sannsynl ig  verdens  s tørste  f luesnøre-
produsent  og produserer  100% av f luesnørene  
s ine  se lv .   Cort land har  i  en  årrekke også  
produsert  hele  ser ier  av  anerkjente  f luesnører  
for  andre merker ,  også f lere  på det  norske  
markedet .

Spiss Fronttapering Kropp Baktapering Skyteline / Bakline (ca 20m)

KLUMP (ca 10m)

Luftkanaler
(bare i flyteliner)

Slitesterk 
ytterkjerne

Mono kjerne

Spesialtilpasset 
tapering

Coating med
mikroporer

Flytesnøre

Sinktip - Intermediate

Sinktip - Sink

Under fluekasting er det vekten og formen på flue-
snøret, som ved riktig teknikk, gjør at man får ut 
snøret. Det finnes flere typer utforminger, materialer 
og synkegrader på fluesnører, og det er viktig at 
ytterkjernen	eller	coatingen	er	glatt,	vanntett	og	
slitesterk. I tillegg skal snøret ha lite minne slik at 
det ikke tvinner seg. Tykkelsen har også mye å si for 
kastet.	En	synkeline	er	mye	tynnere	enn	en	flyteline,	
og	skjærer	luften	lettere	enn	den	flytende.	Dette	
er grunnen til at det er lettere å kaste med flyte-
snører, da disse flyter bedre i luften. Innerkjernen 
i et fluesnøre lages enten av monofilament eller 
mulitfilament line. Monofilament er stivere og gir 
bedre overslag under kasting, samtidig som den er 
det eneste alternativet for å lage helt gjennomsiktige 

fluesnører. Mulitfilament gjør snørene mykere og 
sterkere. Disse er i tillegg lettere å lage egne løkker 
på. De aller fleste fluesnører i dag har WF-profil 
(Weight	Forward,	kalles	for	Rocket	Taper	hos	
Cortland) og er uten tvil det letteste og mest riktige 
snøret for en nybegynner. De fleste fortsetter å fiske 
med dette, men mange foretrekker å gå over til 
skyte snører, noe som er en slags ”formel 1” utgave 
av	et	WFsnøre,	da	det	kaster	svært	langt	uten	særlig	
energibruk. Lengden på klumpen, og hvordan  
denne er tapert (avsmalet) er det som utgjør den 
største forskjellen under et kast. Klumpen er mye 
tykkere enn baklinen og veier mer, noe som gjør at 
den drar med seg baklinen under kast.

Her får du et snøre som tilbyr det beste innen snøre-
tapering	og	coating	egenskaper.	Duraslik	coatingen	
er tofarget for å skille klumpen fra skytelinen slik 
at fiskeren hele tiden har full kontroll over kastet. 
Duraslik er ekstremt smidig og lettkastet. Hver snø-
reklasse har spesialtilpassede taperinger for å oppnå 
det	perfekte	resultat.	Cortland	444SL	Precision	TR	
leveres i flyt fra klasse 3 til 7. 

Art.nr  Farge Klasser Synkegrad Lengde Pris
750603-7 Grønn/gul  WF-F 3-7 Flytende 27m/30yds 799,-

444SL Precision TR Floating

182182 183183

Cortland har spesialutviklet skyteklumper for det 
norske markedet, der snøreklassene er tilpasset  
moderne skandinavisk fluefiske. Pakningene er  
tydelig merket med lengde i meter og vekt i antall 
gram. Om lavere vekt er ønskelig kan snørene  
kappes	ned	i	bakkant	(ca	4	gr.	pr.	m). Perfekt tapering 
og skyteegenskaper helt i toppklasse. Disse klumpene 
setter syltrange bukter, ruller jevnt over, og er testet 
og utviklet gjennom et samarbeid mellom 
mange dyktige tohåndsfiskere i Norge.  
Tre snøreklasser er tilgjengelige, hver av 
dem finnes som rent flytesnøre, flyt med 
synk 1 (intermediate) spiss og flyt med 
synk 3 spiss.

Art. Nr Artikkel   Synkegrad Farge Lengde Vekt Pris
753309 Precision Shooting Head #8-9 F Flyt Grønn 13m 40g 599,-
753311 Precision Shooting Head #10-11 F Flyt Grønn 14m 45g 599,-
753312 Precision Shooting Head #11-12 F Flyt Grønn 15m 50g 599,-
753409 Precision Shooting Head #8-9 F/S1 Flyt/Synk 1 Grønn/Blå 13m 40g 599,-
753411 Precision Shooting Head #10-11 F/S1 Flyt/Synk 1 Grønn/Blå 14m 45g 599,-
753412 Precision Shooting Head #11-12 F/S1 Flyt/Synk 1 Grønn/Blå 15m 50g 599,-
753509 Precision Shooting Head #8-9 F/S3 Flyt/Synk 3 Grønn/Brun 13m 40g 599,-
753511 Precision Shooting Head #10-11 F/S3 Flyt/Synk 3 Grønn/Brun 14m 45g 599,-
753512 Precision Shooting Head #11-12 F/S3 Flyt/Synk 3 Grønn/Brun 15m 50g 599,-

Produktbildene viser snøreprofil og ikke nødvendigvis korrekt farge.
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Cortland Precision Trout

Precision 
Shooting Head
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Med Spey Line har Cortland utviklet et snøre for 
tohåndsstenger som man kan speykaste langt og 
kontrollert med. Klumpen er lang og relativt tung 
med en snøreprofil som gjør at den lett slår over selv 
tunge store fluer under kast. Skytelinen er tynn og 

svært	glatt	slik	at	man	oppnår	større	kastelengder.	
Klumpvekter	fra	ca	32	til	44	gram.	Snøreklasse	
9/10, 10/11 og 11/12. 

184184

Prisene er veiledende

185185

Prisene er veiledende
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L ange kast  og  lang  levetid
444 SL  (Special ized f ly  L ine)  er  spes ia lsnørene innen 
Cort land-fami l ien .  Snørene er  verdenskjente  for  s ine 
spes i f ikke  egenskaper  og fantast iske  kasteegenskaper . 
En  smule  s t ivere  enn s tandard f luesnører ,  noe som 
fører  t i l  lengre  kast  og  bedre kontakt  med f isken. 
I  ser ien f inner  man g jennomsikt ige  snører ,  s inkt ip-
snører  og andre spes ia l  snører  som er  skreddersydde 
for  sky f isk .  Snørene har  en hard coat ing  som øker 
levet id  og kaste lengde.

Art. nr. Farge Klasser Synkegrad  Lengde Pris
752610-12 Lys Grønn  WF 9/10-11/12  Flytende  41m/45yds  799,

Klart intermediate snøre. Perfekt til sjøørret og hav-
abborfiske da man får snøret under bølgetoppene 
og har kontakt med flua hele tiden. Snøret fungerer 
også meget godt til nymfefiske i elver og vann, samt 

til laksefiske i de mindre elvene der fisken er sky og 
lett å skremme. 

Art. nr. Farge Klasser Synkegrad  Lengde Pris
753205-8  Klar  WF 5-8  Intermediate  32m/35yds  799,-

Med Ghost Tip skremmer man ikke fisken så lett. 
De fem første meterne er gjennomsiktig inter-
mediate, og bortimot usynlig under vann. Resten av 
snøret er flytende. Snøret er et perfekt alternativ for 
dem som ønsker å få flua litt lenger ned, uten at hele 

snøret går under vann. Skal man fiske på grunne 
saltvannsområder eller på fisk som står høyt i vann-
lagene, er dette et ypperlig alternativ.

Art. nr. Farge Klasser Synkegrad  Lengde Pris
753004-08  Mint Grønn/Klar  WF 4-8  Flytende/Interm. spiss  32m/35yds  799,-

 444 SL® Ghost Tip

444 SL® Clear

444 SL® WF Spey Line

444	Rocket	Taper	Classic	er	Cortlands	mestselgende	
snøre gjennom tidene, kåret til århundrets fluesnøre 
av	Engelske	sports	fiskere.	Ekstremt	glatt	overflate	
og	en	litt	mykere	coating	gjør	Classic	til	et	behagelig	

snøre	å	kaste	med.	Et	rimelig	toppkvalitets	allround	
fluesnøre som anbefales av vårt fluefisketeam.444® Rocket Taper

Art. nr. Farge Klasser Synkegrad  Lengde Pris
754204-10 Fersken  WF 4-10 Flytende  27m/30yds  599,-

333+er et snøre av høy kvalitet til en meget fordel-
aktig pris. Snøret har lite minne og gir deg god  
snørekontroll. 

333+® Rocket Taper
Art. nr. Farge Klasser Synkegrad  Lengde Pris
756105-08 Grønn   WF 5-8  Flytende  27m/30yds  459,-

Cortlands snøre for nybegynnere. Lettkastet og 
holdbart. Med en klumplengde på rundt 10m vil det 
være	lett	for	selv	uerfarne	å	holde	snøret	i	luften.	

Fairplay
Art. nr. Farge Klasser Synkegrad  Lengde Pris
758005-07 Oransje  WF 5-7  Flytende  25m/28yds  299,-
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Et	altiettverktøy	av	høy	kvalitet	
for sportsfiskeren! 
Snøreklipper, nåleknuteverktøy 
og krokbryne. 

Art.nr. 719504 Veil.pris 199,-

 
Fest den ene magneten i D-ringen 
på jakkeryggen og den andre 
i håven. Når fisken skal landes 
drar du i håven og den er fri. 
Sikkerhetsstrikken sørger for 
at du ikke mister håven når 
du forflytter deg.  

Art.nr. 719506 Veil.pris 359,-

186186

Prisene er veiledende

187187

Prisene er veiledende

Verdensberømt	backing	fra	Cortland.	
Lang levetid. 
Leveres som 12, 20 og 30lb versjoner. 

Art.nr.  Modell  Lengde  Pris  
719364  Greenspot Dacron 20lb  100yds/91m  149,-  
719365  Greenspot Dacron 30lb  100yds/91m  169,-  
719367  Greenspot Dacron 20lb  2500yds/2286m  2760,-  
719368  Greenspot Dacron 30lb  2500yds/2286m  3290,- 
719369  Greenspot Dacron 50lb  2500yds/2286m  3680,-

Verdensberømt IGFA-godkjent flettet trollingline. 
Snøret	er	av	mange	også	foretrukket	som	backing	
på fluesneller fordi den bygger lite på snellen og 
har	liten	evne	til	å	skjære	ned	i	underliggende	lag.	
Konstruksjonen  
gir snøret  
minimum  
strekk og  
maksimal styrke.

Art.nr.  Modell  Lengde  Pris  
719370  Cobra Plus Mono Running Line 20lb  50yds/45m  159,-  
719372  Cobra Plus Mono Running Line 30lb  50yds/45m  189,-  
719374  Cobra Plus Mono Running Line 50lb  50yds/45m  199,-

Teflonbelagt monofil skyteline med flat profil. 
Null minne, glatt, høy styrke og 
svært	lav	friksjon	gjør	dette	
til et førstevalg for fluefiske 
med skyteklump. Anbefales 
av vårt fluefisketeam. 
Finnes som 20, 30 og 
50lb versjoner, fargen 
er Hi-Vis gul.

Art.nr.  Modell  Lengde  Pris  
719380  444 SL Floating Running Line 0,027’’ Gul  100’/30,4m  299,-  
719382  444 SL Floating Running Line 0,031’’ Rød  100’/30,4m  299,-  

Flytende skyteline med sterk multifilament kjerne 
omgitt	av	meget	glatt	og	holdbar	coating.

Cortlands berømte flettede løkker i transparent 
farge. 4 stk pr pose, krympeslange medfølger.  
Tips: Krymp ferdigmontert løkke/slange 
over	en	varm	lyspære.	Forsterk	even-
tuelt med superlim. Bruk 
30lb-versjonen opp t.o.m. 
snøreklasse 8. Bruk 
50lb fra klasse 9 
og oppover.
Art.nr. 
719386-88
Veil kr. 99,-

Art.nr.  Modell  Lengde  Pris  
719350  Micron Hi-Vis 12lb orange 50yds/45m  99,-
719352  Micron Hi-Vis 20lb orange 50yds/45m  99,-
719354  Micron Hi-Vis 20lb orange 100yds/91m  149,-
719356  Micron Hi-Vis 30lb orange 100yds/91m  169,-
719358  Micron Hi-Vis 30lb orange 150yds/135m  239,-
719360  Micron Hi-Vis 20lb hvit 2500yds/2286m  2375,-
719362  Micron Hi-Vis 30lb hvit 2500yds/2286m  2375,-
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Greenspot® Dacron

Micron® Backing

SlipOn Leader Loops

Cobra Plus Mono 
Running Line

444 SL® Running Line

Art.nr Modell  Lengde Synkegrad Farge Pris
719402 Polyleader Trout 9’#12S  9fot  Synkende  Dark  129,-
719410 Polyleader Salmon 12’#24F  12fot  Flytende  Clear  129,-
719411 Polyleader Salmon 12’#24I  12fot  Intermediate  Clear  129,-
719412 Polyleader Salmon 12’#24S  12fot  Synkende  Dark  129,-

 
For deg som ønsker å montere intermediate eller 
sink-tip på fluesnøret ved behov. 
Fortommene har løkke 
i enden som festes 
til fluesnøret. 
På tynneste del 
fester man vanlig 
fortomsmateriale 
i ønsket lengde. 

Enkel,	råsterk	og	lett	seneklipper.	

Art.nr. 719500 Veil.pris 99,-

Originalen. Med dette nåleknuteverktøyet 
lager du raskt den viktige 
nåleknuten.  

Art.nr. 719502 Veil.pris 99,-

Cortland Line Clipper

Cortland Polyleaders

Tie Fast Knot Tyer

Tie Fast Combo Tool

Cortland Magnetic 
Net Realease
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Flaskeholder i skinn til å
feste i fluevesten.
Art.nr. 719508   Pris kr. 99,-

Brukes til å rette ut fluefortommen 
med dersom den har minne.
Art.nr. 719510   Pris kr. 99,-

Påføres med en papir- eller stoffbit 
for at fortom eller sink tip skal 
trenge gjennom vannoverflaten. 
Passer til Leather Bottle Holderen. 
Art.nr. 719518   Pris kr. 79,-

Alle typer flytesnører bør renses 
minst en gang pr. fiskedøgn. 
Middelet gir snøret lenger 
levetid, lenger kast og sist men 
ikke minst – bedre 
flyteegenskaper. Fukt en liten 
papir- eller stoffbit og dra 
fluesnøret gjennom et par 
ganger, og snøret er som nytt igjen!
Art.nr. 719514   Pris kr. 99,-

For å holde tørrflua tørr under fisket, 
påføres geleen på flua med finger-
tuppene. Ikke overdriv, og flua vil 
flyte lenge oppå vannfilmen. 
Passer til Leather Bottle Holderen.
Art.nr. 719520   Pris kr. 79,-

En liten dupp som festes til fluefortommen slik at  
det skal være lettere å oppdage fisk som napper  
under vanskelige forhold. For 
oppstrøms fiske med våtfluer 
og nymfer er det nesten umulig 
å se om du har et napp før 
fisken spytter ut fluen. 
4stk. i pakken.
Art.nr. 719512   Pris kr. 89,-

Cortland Leather 
Bottle Holder

Cortland Leader 
Straightener

Cortland 
Pro Liquid Sink

Cortland XL Fly Line 
Dressing & Cleaner

Thames- og Vangen  
tilbehør

Vangen 
Taperte Fortommer

Vangen Flue-
impregnering

Cortland Pro Float Gel

Cortland 
Strike On Indicator

Silica gel tørrflue ristepulver. Bruker 
du fluer av CdC eller andre 
materialer som fungerer best med 
pulver blir fluen lettere og ser mer 
ekte ut enn med gele. I tillegg fungerer  
pulveret til å trekke ut vann av ”druknede” fluer.
Art.nr. 719522   Pris kr. 99,-

Cortland 
Pro Float Dust

Smøre- og rengjøringsmiddel 
for delvis eller hele synkende 
snører.
Art.nr. 719516   Pris kr. 89,-

Cortland Pro Line 
Cleaner

En gelebasert tørrfluegel som påføres 
med fingertuppene for å holde 
flua flytende. 
Art.nr. 719524   Pris kr. 79,-

Cortland DAB Fly 
Floatant

1

2

Art.nr.	 Artikkel	 Pris
740005 1. Thames Tørrflue-impreg. Timeglass 79,-
800202 2. Vangen “Pin on Reel” 49,-

Silicone-basert impregnering for  
tørrfluer, som leveres i meget  
hendig pumpespray flaske.  
Spray direkte på fluen og blås av  
overflødig væske. Innhold 20ml.
Art. nr. 740000   Pris kr. 129,-

Settet inneholder AA Vise bindestikke, floss, tinsel, 
bindetråd, kroker og verktøy. Vesken gjør det enkelt 
å ta med seg settet på tur. Den perfekte gaven  
til fluefiske entusiastene. 
Art.nr. 800210.   Pris kr. 499,-

12 fots ferdig taperte fortommer i høy kvalitet til 
alt fra lett finfiske til tungt laksefiske. Skjøt på med 
fortom fra Vangens 25m spoler ved behov. 

SOFT: Art.nr. 019023-27 Diameter spiss: 0,12mm / 0,14mm /  
0,16mm / 0,18mm / 0,20mm 
HARD: Art.nr. 019117-26 Diameter spiss: 0,14mm / 0,16mm / 
0,18mm / 0,20mm / 0,22mm / 0,24mm / 0,26mm / 0,32mm / 
0,38mm / 0,45mm
Pris kr. 39,-

Vangen Fluebindersett
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Sundrigde flyteoverall er utviklet  for sportsfiskere,  
jegere og for profesjonelt bruk i yrker der kulde og 
iskaldt vann er en del av hverdagen. Flyteoverallen 
er lett, varm og vindtett – samtidig følger den krop-
pens bevegelser og er komfortabel i alle værtyper. 
Sundrigde flyteoverall gjør at du holder deg varm 
mye lengre i iskaldt vann. Flytematerialet er fordelt 
slik at du flyter med ansiktet opp, og den kraftige 
kragen holder nakke og bakhode i riktig posisjon. 
Flytematerialet er av celleplast med høy densitet,  
stor flyteevne og høy isolasjons evne. Overallen er 
utstyrt med en stor inner lomme, brystlomme og 
to lommer med klaff på hoftene. I tillegg er det to 
utenpåliggende stikklommer, foret med tricot  

fleece, og neoprenemansjetter rundt håndledd. Den 
kraftige kraven er også foret med vannavvisende 
fleece, kraven lukkes med både glidelås og trykk-
knapper. Dressen har også vind- og vannlåser som 
strammes med borrelås rundt håndledd og ankler. 
Det kraftige beltet har hurtigspenne og ligger fritt 
rundt hele kroppen. Ytterstoffet er av rivsikker og 
vanntett nylon, vevd i 210 denier. Sømmer er sydd 
med supersterk polyester tråd og deretter tapet for 
100% vann tetthet. Det er også refleksbånd på hette, 
skuldre og håndledd. 
Størrelse XS, S, M, L, XL, XXL og Giant 
Art.nr. 861001-7     Veil.pris kr. 1299,-

- Vannavvisende 
fleece

- Vind og vannlås

- Neoprenemansjett

- Rivsikker og 
vanntett nylon

- Stor flyteevne 

- Høy  
isolasjonsevne

- Vind og vannlås

- Refleksbånd

Endelig kan vi tilby flytejakke i løssalg fra 
Sundridge. Som vanlig er topp kvalitet din viktig-
ste garanti når Sundridge utvikler nye flyteplagg. 
Denne modellen er selvsagt CE-sertifisert og vann-
tett. Oppdriften er garantert til minst 50N ved 
hjelp av de velkjente flyteelementene som er umu-
lige å punktere. Jakken har en mengde funksjonelle 
detaljer som 2 store utenpåliggende lommer, 2 
fórede varmelommer, god passform, høy fóret krave, 
hette med skygge (innsydd ståltråd for justering) og 
snor for justering i livet. Av direkte sikkerhetsmessi-
ge detaljer bør nevnes fløyte, stropp som festes mel-
lom bena (hindrer at jakken glir opp ved opphold  
i vannet) samt en mengde reflekser av høyeste  
kvalitet, plassert på de riktige stedene.

Str.: S, M. L, XL, XXL og Giant (XXXL)
Art.nr.: 863001-6   Pris kr. 999,-

En etterlengtet nyhet i år er en flytende fiskevest fra 
Sundridge. Topp kvalitet er som alltid her en garanti 
når Sundridge utvikler nye flyteplagg. Vesten er 
CE-sertifisert og har en oppdrift på minimum 50N. 
Mange funksjonelle detaljer er integrert i denne 
vesten: 
• Mange store og lett tilgjengelige lommer med 
regnsikkert klaffesystem og borrelås • To av  
lommene har glidelås • YKK hoved-glidelås  
• Flere d-ringer plassert på de riktige stedene  
• Utsøkt stoffkvalitet; vanntett, behagelig og mykt 
• For av fleece i kragen • Sundridges velkjente 
flyteelementer som er umulig å punktere • Fløyte 
for varsling i nødsituasjoner • Integrert belte og 
sikkerhets stropper • Leveres i 3 størrelser
Str.: M (85kg/60N), L (90kg/65N) og XL (100kg/70N)
Art.nr.: 863050-52   Pris kr. 699,-

Sundridge Flyteoverall

Sundridge 
EN-tec Flytejakke

Sundridge Flytende 
Fiskevest

NYHET!NYHET!

- Kraftig krage
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840000 Fiskecaps m/myggnett 99,-
841000 Fiskehatt m/myggnett 119,-
841099 Myggnett universal 49,-

Finmasket myggnett  
med strikk i toppen  
slik at det kan tres på  
en vanlig caps eller  
fiskehatt.

Art.	nr.	 Modell	 Pris
871038-47 Elka vadestøvler 38-47 599,-

 
Elka er en dansk vader av topp  
kvalitet. Tykt og godt PVC  
materiale som er foret  
innvendig med et kondens- 
dempende vev som gjør  
den svært komfor tabel  
å ha på. Prisen tåler  
sammenligning!

Caps med finmasket myggnett, justerbar til for-
skjellig hodestørrelse. Mygghatt med brem som går 
helt rundt og finmasket nett.

Tradisjonell fiskevest av  bomull/polyester med  
funksjonelt design. Mange lommer i front, rygg og 
på innsiden gir god oversikt og system på utstyret. 
Øvre del av ryggparti har innfelt nettingstoff for 
bedre lufting. 

Størrelser:  
Junior (XS)
Art.nr. 886050
Veil kr.  399,- (Junior)

Dette er Team Elbe Normark og mange erfarne 
sportsfiskeres førstevalg. Årsakene til at de velger 
denne vadebuksen er mange, og noen mener at det 
viktigste er det unikt robuste og smidige 4 lags pus-
tende materialet buksene er laget av. Andre mener 
det kraftige beltet med innsydd ryggstøtte er med 
på å skille denne ut fra alt annet på markedet i dag. 
For dem som er redde for lekkasje kan vi forsikre at 
hvert eneste par blir individuelt testet før de forlater 
fabrikken. Ekstra vide modeller er tilgjengelig i stør-
relse XL og XXL. Med en vadebukse med så unik 
høy kvalitet som denne er vi ikke redde for å anbe-
fale denne til alle – uansett hvor den skal brukes. 
Bag for oppbevaring og transport medfølger.

Vangen Fiskevest

Universal 
Myggnett

Elka vade-
støvler

Pro Wear Aqualex 
Chest Wader

Vangen fiskecaps og  
fiskehatt m/myggnett

Ra p a la  P ro  We a r

Materiale:
Seam Sealed Aqualex 4 lags pustende materiale 
med 3mm neoprene sokk. Vannsøyle på 
imponerende 19000mm og en fukttransport 
hele på 8000g/m2/24h.
Størrelser: S-XXL   Art.nr.: 830301-7    Pris kr. 2999,-

er  Rapalas  eget   k lesmerke.  Utv ik l ingen av  det te  tøyet  har 
foregåt t  over  lang t id  i  samarbeid med sportsf iskere  over 
hele  verden.  Målet  med bekledningen er  å  g i  sportsf iskere 
en god f iskeopplevelse ,  enten man s tår  på et  svaberg 
i  Norge i  desember,  e l ler  man bef inner  seg  i  t ropiske 
farvann på jakt  e t ter  eksot iske  f iskearter .

Værmeldingen for  en Pro Wear-f isker  b l ir  derfor :  Tørt ,  varmt  og komfortabel t !

- Kraftig  
ryggstøtte inn-
sydd i beltet gir 

god støtte under 
lange og tunge 

fiskedager.

- Utvendig 
forsterket  
 for bedre  
holdbarhet

- Formsydd 
3mm neo-

prene sokk 

- Formsydde
knær

- Frontlomme 
av ”flip up” 
modellen

NYHET!NYHET!
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I denne rimeligere vadebuksemodellen fra Rapala er 
antall sømmer holdt nede slik at risikoen for lekkasje 
er kraftig redusert. I tillegg har buksen fått et nytt 
og kraftig 3 lags pustende materiale, X-Protect, som 
sørger for at du ved rett valg av undertøy alltid 
holder deg tørr. Formsydde knær gir også liten 
slitasje i stoffet samtidig som det gjør buksene 
behagelige å bruke. Frontlommen er en ”flip up” 
modell og er festet på innsiden av vadebuksene. 
Grusbeskytterne er fastsydde, festes i skolissen og 
holder sand og grus ute fra skoen. 
Bag for oppbevaring og transport medfølger.

Denne midjevaderen har samme høye kvalitet, spesi-
fikasjoner og utforming som X-Protect Chest Wader, 
men disse rekker bare opp til livet. For deg som ten-
ker på vekt i tursekken eller ikke trenger å vade dypt, 
er disse buksene helt klart vårt førstevalg. Buksene 
er også supre for deg som forflytter deg over lange 
avstander mens du fisker. 

X-Protect Chest 
Wader

X-Protect Waist 
Wader

Materiale:
Seam Sealed X-Protect 3 lags pustende materiale 
med 3mm neoprene sokk. Vannsøyle på 10000mm 
og en fukttransport på 3000g/m2/24h.
Størrelser: S-XXL    Art.nr.: 830311-15    Veil.kr 1899,-

Materiale:
Seam Sealed X-Protect 3 lags pustende materiale 
med 3mm neoprene sokk. Vannsøyle på 10000mm 
og en fukttransport på 3000g/m2/24h.
Størrelser: S-XXL    Art.nr.: 830321-25    Veil.kr 1199,-

- Formsydd 
3mm neo-

prene sokk 

- Filtsåle
på støvel

- Formsydd 
3mm neo-

prene sokk 

- Formsydde
knær

- Ekstra 
utvendig 

beskyttelse

- Formsydde
knær

- Justerbart 
belte med 

klikklås  
i livet

- Justerbart 
belte med 

klikklås  
i livet

- Fastsydde 
grusbeskyttere

- Fastsydde 
grusbeskyttere

- Frontlomme 
av ”flip up” 
modellen

- Frontlomme

- Justerbare 
seler

- Justerbare 
seler

Pustende 3-lags skrittvadere fra 
Rapala. Justerbare stropper for 
feste i beltet, lyn-kobling mellom 
krok og D-ring. Neoprene sokker 
og grus beskyttere. Den perfekte 
vadeløsning for fiskere som beveger 
seg mye under varme forhold. Eller 
som vadebukse for fisketurer der 
det er et stykke å gå til fiske plassen. 

Størrelser: 40/41, 42/43, 44/45 & 46/47 
Art.nr.: 830660-63   Pris kr 799,-

Solid, varm, behagelig og meget funksjonell vade-
bukse av neoprene. Stor utvendig brystlomme med 
glidelås og vanntett innerlomme. 4mm neoprene 
av høy kvalitet med ekstra forsterkning på knærne 
sørger for lang levetid. Buksene har faste støvler 
med filtsåle, samt solide, justerbare skulderstropper. 
D-ring til feste av håv på ryggen. Fargen er mørk 
grønn med svarte detaljer. Reparasjonssett inkludert.

Størrelser: #40/41    #42/43    #44/45    #46/47 
Art.nr.: 830331-34   Veil.kr 999,-

Vadesko fra Rapala i kunstlær. Disse bør være før-
stevalget for deg som ønsker en lett, stabil og solid 
vadesko som varer mange sesonger. Skoen er først og 
fremst en behagelig og formsydd sko med god plass 
til neoprenesokken. Alle sømmer er ekstra sterke og 
metalldelene er av solid messing, noe som egner seg 
utmerket for bruk i saltvann. Det som skiller disse 
skoene fra de fleste andre sko i dag er det gummierte 
frontpartiet av filtsålen på undersiden av skoen. 
Gummipartiet gir bedre feste i noen situasjoner, 
men den er først og fremst plassert der for å øke 
skoens (sålens) levetid betraktelig. I tillegg er skoene 
utstyrt med meget solide lisser samt løkke over an-
kelpartiet for enklere påkledning.

Størrelser: #41-47     
Art.nr.: 830361-67   Veil.kr 899,-

Pro Wear Skrittvadere

Pro Wear 
Neoprene Wader

Pro Wear 
Wading Shoes

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET! NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!



Kort fiskevest i Rapala Pro 
Wear-serien med mange smarte 
løsninger. Hovedmaterialet er av 
vannavvisende nylon. Fronten 
har 2 store lommer av neo-
prene spesielt tilpasset 
Plano utstyrsbokser i 
størrelse 3400, lommene 
har også hvert sitt utenpå  
liggende rom med  
glidelås. I tillegg er vesten 
utstyrt med avtakbar plate av foam for lett feste og 
tilgang til fluer og sluk, samt 2 stk fleksible spiral-

fester for saks, senekutter etc. 
Vesten er foret med netting-
materiale i ryggen innvendig,  
her er også 2 stk innerlommer 
m/glidelås. Skulderpartiet er av 

neoprene, dette gir god 
vektavlastning og ekstra 
varme. Av andre detaljer 
er vesten selvsagt utstyrt 
med D-ring på ryggen og 
løkker/festestropp for feste  

       av fiskestang til vesten.
Størrelser: S-XXL Art.nr.: 820690-94 Pris kr 599,-
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Jakke i parkasmodell laget av Aquavent og er forster-
ket på utsatte områder. Den har vanntette glide låser, 
varmelommer, justerbar hette med brem og juster-
bare gummimansjetter på ermene. Inne i lommene 
finnes det D-ringer hvor man 
kan feste verktøy og etc. 
Rapala Pro Wear  
Fleece Jakke (Art. nr.  
820621-5) kan festes 
og brukes som fôr  
i denne jakken. 

Str.: S-XXL 
Farge: Grå og mørkegrå
Art. nr.: 820601-5
Pris kr. 1499,-

Denne buksen leveres i samme fargekombinasjon 
som jakken; Grå og mørkegrå. Også i Rapala Pro 
Wear Bukse er det benyttet Aquavent, med  
forsterkninger på utsatte områder.  
Buksen har høyt ryggstykke og glidelåser 
i bena som går helt opp til knærne. 
Fleeceforede varmelommer 
og avtakbare, elastiske 
bukseseler er med 
på gjøre dette til 
et virkelig 
praktisk plagg. 

Str.: S-XXL  Art. nr.: 820611-5  
Pris kr. 999,-

Funksjonell og varm fleecejakke med avtakbare 
armer. Jakken er utstyrt med varmelommer og in-
nerlomme, glidelåsen i front er av typen YKK.  
Justerbar, elastisk snøring i livet. Denne jakken kan 
også benyttes som for inni Rapala Pro Wear Jakke. 
Fargen er grå med sorte detaljer.

Størrelser: S-XXL   Art.nr.: 820701-05   Veil.kr 499,-

Pro Wear 
Vest Kort

Lett, vanntett og pustende vadejakke av X-ProTect 
2-lags materiale. Jakken har god passform og de 
formsydde armene gir utmerket bevegelighet. 
2 store brystlommer med smarte detaljer 
for organisering av utstyr og store 
varmelommer med vanntette glide-
låser. Varmelommene fungerer også 
som ventilasjon. Lomme på venstre 
arm med vanntett glidelås. Hetta 
har 2-veis justering samt sol- og 
regnskjerm i front.  Gode, juster-
bare ermemansjetter. Oliven lys/
mørk farge.  Vannsøyle: 10000mm / 
Fukttransport: 10000g/m2/24t.

Størrelser: S-XXL   
Art.nr.: 830381-85   Pris kr. 1499,-

X-Protect Short 
Jacket

Pro Wear JakkePro Wear Bukse

Pro Wear Vaderbag
Spesialbag for oppbevaring og transport av vadebuk-
ser og vadesko. Bunndelen er vanntett mens toppen 
og deler av siden består av kraftig nettingmateriale. 
Dette gir 
god lufting. 
Art.nr.: 830670 
Pris kr 149,-

Genial fiskehatt i solid bomull fra Rapala. Bremmen 
er ovalt formet, omtrent som 
en sydvest, noe som gir 
god fleksibilitet mot 
sjenerende sol 
eller regn.  

Størrelser: M & L 
Art.nr.: 830680-1   Pris kr 149,-

Pro Wear Fleece 
Jacket

Pro Wear 
Rotator Fiskehatt

NYHET!NYHET!
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Vindtette fleecevanter med slitesterk og varm  
neoprene inni håndflaten. Vantene har ett innlegg  
av stretch fleece mellom fingrene, samt formsydde 
fingre for en komfortabel passform. 
Str.: M-XL   Art. nr.: 820671-3   Pris kr. 179,-

198198

Prisene er veiledende

199199

Prisene er veiledende

Kombinasjon mellom fiskevest og fiskeveske. 
Materialet er vanntett 600D nylon, skulder stroppen 
polstret. Under fisket opp bevares tyngden av 
utstyret på ryggen. Vesken roteres enkelt fra 
rygg til front når man trenger tilgang til det. 
Vesken består av en 2-delt formstøpt 
lomme tilpasset slukbokser i stør-
relse 3600, 2 slike bokser er inkludert. 
Boksene er festet med borrelås inni rom-
mene, og rommet med bokser vippes ned.  
I tillegg er Rapala Sling Bag utstyrt med 
ekstra lomme m/glidelås, D-ring og fleksibelt 
spiralfeste for tilleggsutstyr. 
Art.nr.: 820698   Veil. kr 349,-

• Magebelte med 4 lommer • Stropper for feste av 
stang • Klips for feste av tilleggsutstyr • Vanntett 
nylon • Volum: Ca 10 liter • Mål: 74 x 11 x 13cm
• Leveres i flott gaveeske med 4-fargers trykk 
Art.nr.: 843500     Pris kr 99,-

• Liten, klassisk fiskeveske • Totalt 4 rom • Uttakbar 
bag av PVC i hovedrom • Beltefeste på baksiden
• Justerbar skulderstropp • Vanntett nylon
• Volum: Ca 12 liter • Mål: 35 x 15 x 25cm 
•Leveres i flott gaveeske med 4-fargers trykk 
Art.nr.: 843510     Pris kr 159,-

• Klassisk fiskeveske • Stort hovedrom med uttakbar 
bag av PVC • Utenpåliggende rom av netting foran
• Lomme med glidelås på baksiden • Justerbar skul-
derstropp • Vanntett nylon • Volum: Ca 13 liter
• Mål: 38 x 11 x 29cm  • Leveres i flott gaveeske 
med 4-fargers trykk 
Art.nr.: 843520     Pris kr 199,-

• Perfekt sekk for dagsturer i skog og mark med eller 
uten fiskestang • Fester for fiskestenger på sidene
• Ytre rom med glidelås • Elastisk stropp for feste av 
utstyr på utsiden av sekken • Komfortabelt, juster-
bart bæresystem • Vanntett nylon • Volum: Ca 25 
liter • Leveres i flott gaveeske med 4-fargers trykk 
Art.nr.: 843540     Pris  kr 199,-

• Stor fiskebag med stort hovedrom • Ytre rom som 
inneholder mange smålommer, god mulighet for 
organisering av utstyr • Lomme med glidelås på bak-
siden • Justerbar skulderstropp • Vanntett nylon
• Volum: Ca 31 liter • Mål: 44 x 24 x 30cm
• Leveres i flott gaveeske med 4-fargers trykk 
Art.nr.: 843530     Pris kr 249,-

Tettsittende hansker av beste kvalitet, per-
fekte for både jakt og fiske under kalde forhold. 
Hovedmaterialet er ultratynn 0,5mm neoprene, der 
innsiden er dekket med titanium som høyeffektivt 
reflekterer kroppsvarmen. Tommel, pekefinger og 
langfinger er kuttet. Stramming rundt håndledd.
Str.: M-XL    Art.nr.: 820677-9    Pris kr 299,-

Solide og varme hansker av 2mm neoprene med 
anatomisk formsydde fingre. Tommel, pekefinger 
og langfinger er kuttet åpne og kan brettes opp. 
Håndflate av grepsikkert materiale. Stramming 
rundt håndledd.
Str.: M-XL Art.nr.: 820674-6    Pris kr 199,-
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Sling Bag

Pro Wear 
Fleecevanter

Sportsman’s 
10 Magebelte Sportsman’s 

12 Fiskeveske

Sportsman’s 
13 Fiskeveske

Sportsman’s 
25 Dagstursekk

Sportsman’s 
31 FiskebagPro Wear Beaufort 

Neoprenehansker

Pro Wear 
Titanium HT Hansker
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Prisene er veiledende
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Prisene er veiledende

Flott stolsekk for fiske og jakt i polyester/pvc med 
sterk aluminiumsramme. Sekken har lett justerbare 
bærestropper med tynn polstring. Alle lommer har  
ergonomiske klikk-låser og enkel justeringsmulighet, 
samt justerbar brystrem. Sekken har stort hovedrom 
med justerbart kompri merings   trekk. To store side-
lommer og frontlomme som gir god plass til utstyr, 
samt glidelås lomme i lokket. 
Spesiell mobil telefonlomme 
(avtagbar) på bærestroppen som 
gir enkel tilgang ved behov. 
Volum 40 liter. Vekt 1,9kg. 
Art.nr. 843300     Pris kr. 598,-

 
Den store Perfection Smartsekk kan deles rett under 
sekkens hovedrom og sekken blir til to; En dagstur-
sekk og en fiskeveske/rumpetaske. Denne sekken er 
kjekk å ha når man vil bevege seg litt 
rundt og la matpakka få ligge kjølig 
i skyggen, i sekken. På 
denne sekken er det 
også mulig å feste 
teleskopstenger og 
etc. på utsiden.
Art. nr.: 843220 
Pris kr.  399,-

Art. nr. Modell Pris  
843230 Smartveske Liten 149,-
843240 Smartveske Medium 249,-

Perfection Smartvesker finnes i to størrelser; liten og 
medium. Den lille vesken rommer 4 stk. Plano 3500 
bokser, og størrelse Medium rommer 4 stk. Plano 
3600 bokser i hovedrommet. Veskene er fôret for å 
beskytte innholdet mot 
støt og slag. Veskene 
kan også benyttes 
som en enkel kjøleveske
og de er enkle å holde rene innvendig.

Vangen Fiskeslange er laget av EK godkjent plast, 
det vil si at den er godkjent for oppbevaring av mat-
varer. Fremgangsmåte: Man trer fisken inn i slangen 
og kapper den slik at den blir litt lengre enn fiskens 
lengde. Deretter lukker man slangen med klips eller 
frysetape. Man får på denne måten fryst fisken i full 
lengde og den blir da lettere å ta opp igjen når man 
skal tilberede den, og ikke minst vil fisken også se 
mye finere ut da man skal skryte 
til fiskekompisene!
Art. nr.: 843250
Pris kr.  119,-

Praktisk koffert for oppbevaring og sikker transport 
av dine dyrebare sneller. Kofferten er bygget i pol-
stret materiale rundt en hard ramme. Innvendig er 
den utstyrt med fleksibel løsning 
for inndeling av størrelse og 
antall rom. Lokket har også 
4 separate rom av netting, 
alle med glidelås. Polstret 
bærehåndtak og skulderrem. 
Størrelse: 43 x 30 x 16 cm.   
Art. nr.: 719550    Pris kr. 398,- 

Vangen Snellekoffert

Perfection Smartvesker

Vangen Fiskeslange

Perfection  
Smartsekk Stor

Stolsekk Normark

Art.nr.  Modell  Lengde  Diam  Dybde nett  Pris   Bilde
400126  Hytt stor   50,5cm      89,-   1
400127  Hytt medium  37,5cm     79,-   1
400128  Hytt liten  27cm      69,-   1
400129  Garnhytt  17,5cm      79,-   1
400130  Hytt ekstra stor  72cm      99,-   1
400201  Teleskophåv ørret  65 – 150cm  39x48cm  69cm  299,-   3 
400205  Teleskophåv ørret  54 – 130cm  40x40 cm 67cm  199,-   3
400303  Ørrethåv m/alu. ramme  52cm 36x28 cm 52cm  99,-   5 
400511  Strand / sommerfugl håv  145cm  23x23cm  45cm  39,-   2
400140  Krabbeteine    62x45cm    79,-   4
334082-170 Vangen stangtuber 75cm – 160cm 5,5 – 7,5cm  Fra 189,- 6
334198 Stangtube Pulse  95cm 55mm  239,- 6
334200 Stangtube Pulse  102cm 55mm  239,- 6
003506-10 Stangtrekk  6-10’   Fra 69,- 7

1.

2. 3. 4.

7.5. 6.

Art.nr. Modell Farge Pris  
400620 Ferskvannsgarn 20mm/32omf Grå 299,-
400622 Ferskvannsgarn 22mm/28omf Grå 299,-
400624 Ferskvannsgarn 24mm/26omf Grå 299,-
400626 Ferskvannsgarn 26mm/24omf Grå 299,-
400629 Ferskvannsgarn 29mm/22omf Grå 299,-
400631 Ferskvannsgarn 31mm/20omf Grå 299,-
400635 Ferskvannsgarn 35mm/18omf Grå 299,-
400639 Ferskvannsgarn 39mm/16omf Grå 299,-
400645 Ferskvannsgarn 45mm/14omf Grå 299,-
400652 Ferskvannsgarn 52mm/12omf Grå 299,-
400720 Ferskvannsgarn 20mm/32omf Rød 299,-
400722 Ferskvannsgarn 22mm/28omf Rød 299,-
400724 Ferskvannsgarn 24mm/26omf Rød 299,-
400726 Ferskvannsgarn 26mm/24omf Rød 299,-
400729 Ferskvannsgarn 29mm/22omf Rød 299,-
400731 Ferskvannsgarn 31mm/20omf Rød 299,-
400735 Ferskvannsgarn 35mm/18omf Rød 299,-
400739 Ferskvannsgarn 39mm/16omf Rød 299,-
400745 Ferskvannsgarn 45mm/14omf Rød 299,-
400752 Ferskvannsgarn 52mm/12omf Rød 299,-
400600 Garnpinne -- 29,-

Ferskvannsgarn Vi tilbyr nå et utvidet og opp-
gradert utvalg av ferskvannsgarn, 
med både flere maskevidder 
og røde garn i tillegg til de grå. 
Vi fører nå 10 ulike 
maskevidder fra 20mm 
(32 omfar) til 52mm 
(12 omfar). Alle garn er 
produsert i 0,20mm monofilament 
nylon. Lengden er 25m og høyden 1,5m. 
Inkludert er også garnpinne og plastpose for 
oppbevaring. Garnpinne kan også kjøpes løst. 
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Prisene er veiledende

203203

Prisene er veiledende

r
E

D
s

K
a

p
s

K
r

IN
P

la
n

o
r

E
D

s
K

a
p

s
K

r
IN

P
la

n
o

Plano er  verdens  ledende produsent  av  uts tyr-
skr in  og oppbevaringsløsninger  for  sportsf iske . 
Med over  50 års  erfar ing  kan du være s ikker  på at 
når  du velger  e t  P lanoskrin  får  du høy kval i te t  og 
prakt iske  løsninger  t i lpasset  deg som sportsf isker .

Orden i  f i skesakene

Planos flaggskip: Guide Series 777. Fantastisk design 
kombinert med supersterkt materiale gjør dette til  
det ultimate redskapsskrin for den mest kresne  
sports fiskeren. 2 stk 4700 Guide Series Stowaway er 
inkludert. 1 stk 3504 Spinner/ Wormbox er inkludert. 
3 stk avtakbare slukhyller plassert under solid separat 
lokk. Stort hovedrom i topplokk i supersterk  
Plano Crystal View™ materiale. Stort ergonomisk  
bærehåndtak med perfekt grep. Farge: Mørk grå  
metallic/ Sandstone. 
Størrelse 53x30x30cm
Art.nr. 842209 
Pris kr. 1299,-

Plano 757 Four Drawer

Stort skrin med DuraViewTM topp- og front-
lokk. Modellen har 3 skuffer og 3 stk Plano 3500 
ProLatch slukbokser bak frontlokket. Rommet i top-
pen inneholder 3 stk uttagbare plater for hengende 
opp bevaring av sluk og  
wobblere. Solid  
håndtak med mykt  
ergonomisk grep.
Størrelse 54x30x30 cm
Art.nr. 842210
Pris kr.  799,-

Plano feiret 50-års jubileum, og ga i den forbin-
delse ut en oppgradert versjon av klassikeren 1155. 
Materialene er av Planos supersterke kvalitet, med 
lokk produsert av Amber Crystal View™, et nytt 
patentert materiale med fantastisk styrke og fleksi-
bilitet. Skrinet har 2 store separate etasjer,  
med kombinasjon av faste  
men også  
fleksible rom.
Størrelse  
42x13x30cm
Art.nr. 842257 
Pris kr.  399,-

Plano 1155 Jubileum Plano Guide Series™ 777

Plano 737 Drawerbox

Romslig skrin med 4 skuffer med faste og fleksible 
rom, stor midtseksjon og 2 rom  
i toppen med 
separate lokk. 
Lokkene er  
produsert av  
DuraViewTM for  
ekstra styrke.  
Størrelse 45x24x30 cm
Art.nr. 842300
Pris kr.  599,-

Disse Planoskrinene innholder fire bokser i forskjel-
lig størrelse. Den minste, 1354 Four By inneholder 
4 stk. Plano 3500 bokser. Dette er en fin størrelse 
for ustyr til lett ferskvannsfiske. 
1364 Four By er den mellomste størrelsen og inne-
holder 4 stk. Plano 3600 bokser. Denne passer godt 
til sjøørret- og lett kystfiskeutstyr. 
Den største, 1374 Four By har all plassen du trenger 
til det tunge sjø- og havfisket eller gjedde- og lakse-
fisket i ferskvann. Alle tre modellene har i tillegg et 
stort oppbevaringsrom under lokket.

Kompakt og solid koffert, mange  
rom med plass til  
stort og smått. 
Art.nr. 842256  
Pris kr. 699,-

Stort skrin med mange mulig heter. Fire skuffer  
med fleksible rom. Midtseksjonen har plater for 
hengende sluk og plass til 6 stk bokser av modell 
3500. Lett tilgjengelig  
rom i lokket for småting. 
Størrelse 53x29x39 cm
Art.nr. 842208   Pris kr. 1299,-

Meget funksjonelt skrin som fungerer som et kom-
plett oppbevaringssystem. Gjennomsiktig lokk over 
toppseksjonen. Romslig midtseksjon for diverse 
utstyr inkludert fire skiver for hengende sluker. 
Foran har skrinet to 
uttrekkbare skuffer og 
to løse slukbokser. 3 stk.  
3500 er inkludert.
Størrelse  
52,5x29x38,5 cm
Art.nr. 842201 
Pris kr. 999,- 

Art.nr Modell Størrelse(BxDxH) Pris  
842335 Plano 1354 For By 27,5x17,5x26,0cm 399,-
842336 Plano 1364 For By 33,0x25,0x35,0cm 599,-
842337 Plano 1374 For By 41,5x29,5x40,0cm 899,-

Plano Guide Elite 7592

Plano 1444 

Plano 759 Plano Four By 
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Utstyrskrin med en hylle, faste og fleksible rom. 
Stort rom i bunnen. Mulighet for hengelås. 
Størrelse 35x21x16 cm
Art.nr. 842294
Pris kr. 179,-

Nyutviklet, genialt skrin for sikker og tørr oppbe-
varing av verdisaker, elektronikk, mobiltelefon og 
andre ting som ikke tåler vann. Skrinet har patentert 
lukkemekanisme med trykkutløser og er låsbart 
med hengelås (lås ikke inkludert). Kraftig innlegg 
av TPR, dette fungerer som tetningslist mot lokk 
og sikrer i tillegg myk og friksjonsfri oppbevaring av 
innhold. Produsert i sterkt polykarbonat materiale, i 
praksis gjør dette boksen nærmest uknuselig.
Størrelse 25 x 19 x 10cm
Art.nr. 842309
Pris kr. 399,-

Utstyrskrin med to hyller, faste og fleksible rom. 
Stort rom i bunnen. Mulighet for hengelås.
Størrelse 35x21x17,5 cm
Art.nr. 842296
Pris kr. 199,-

Utstyrskrin med en hylle, faste og fleksible rom.  
Stort rom i bunnen.  
Mulighet for  
hengelås.
Størrelse  
35x21x19 cm
Art.nr. 842298
Pris kr.  279,-

Plano 5100 1-Tray Plano Guide 1435 
Extreme

Plano 3215 2-side 
Storage

Plano 1404 Reel 
Storage Case Plano 2-3705  

Prolatch Stowaway

Plano 3449 
Pocket Stowaway

Plano 5200 2-Tray Plano 1041 Round Box

Plano 3378 Flip Sider

Plano 5300 3-Tray

Dobbeltsidig skrin med 
23 rom av ulike størrelser. 
Størrelse 31x18x8 cm
Art.nr. 842302
Pris kr.  199,-

Snellekoffert med innlegg av skumplast. Skrinet 
rommer normalt 6-8 sneller,  
og passer også godt til 
oppbevaring av f.eks 
fotoutstyr. Mulighet 
for hengelås. 
Størrelse  
42x37x15 cm
Art.nr. 842304
Pris kr.  349,-

NYHET!NYHET!

Unik meget solid teleskopisk  
stangtube, perfekt for  
transport av stenger på fly.  
Variable lengder fra  
120 til 220cm, minste  
diameter er 12cm.
Art.nr. 842314
Pris kr. 999,-

Rund boks for fluer, svivler og annet tilbehør. 6 rom.
Størrelse 10,5x3 cm
Art.nr. 842282
Pris kr. 69,-

Plano 1070 
Side by Side Box

Plano 4588  
Airliner  
Rodcase

Genial 2-sidig boks for fluer, svivler og annet  
tilbehør. Den ene siden har fleksibel rominndeling  
under et stort lokk.  
Den andre har faste  
rom med separate  
lokk. 
Størrelse 11,5x10x3,5 cm
Art.nr. 842284
Pris kr. 89,-

Mellomstor slukboks med fleksibel 
rominndeling. 3 ekstra sett 
Prolatch låsemekanismer 
medfølger, alle med 
ulike farger. 
Størrelse 23x17,5x5 cm
Art.nr. 842286
Pris kr.  89,-

Liten slukboks med 7 rom; 4 små 
og 3 store.
Størrelse 16,5x10x2,7 cm
Art.nr. 842288
Pris kr. 69,-

Genial og eksklusiv nyhet fra Plano med patentert 
FlipSiderTM rominndeling, det vil si et integrert 
rom med 3 stk harde hyller som kan vippes ut. 
Perfekt for systematisk oppbevaring av sluk og 
wobblere. Dette produktet er egentlig en hybrid 
mellom et redskapsskrin og bag, og fremstår 
heretter som Planos flaggskip i tillegg til Guide 
777.  Hovedmaterialet er solid EVA foam, med 
HardbottomTM støpt bunndel og 3 store  
utenpåliggende rom. De forseglede glidelåsene  
er vanntette. Plano 3378 Flip Sider leveres med  

3stk ProLatch 3700TM slukbokser og justerbar  
polstret skulderstropp.
Størrelse: 52x34x26 cm
Art.nr. 842340
Pris kr. 1499,-
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Solid og stor bag av nylon, med mange av de samme 
løsningene som den mindre 3364. Hovedrommet 
inneholder 4stk Plano 3700 Stowaway bokser, i til-
legg finnes 3 ytre rom m/glidelås.
Størrelse: 48x34x33 cm
Art.nr. 843198   Pris kr.  399,-

Solid bag av nylon. Stort hovedrom m/borrelås der 
2stk 3700 Stowaway bokser er inkludert. 1 mindre 
rom av netting på hver side som inneholder hver 
sin 3600 Stowaway boks. Kortsidene er utstyrt med 
festeanordning for tang på den ene siden og rom for 
drikkeflaske på den andre.  
Størrelse: 37x20x23 cm
Art.nr. 843196   Pris kr. 399,-

Plano Bag 3348 
Cinch

Plano Bag 3375 
Softsider

Plano Double-Sided 
Stowaways

Solid bag av nylon. Bagen har 3 utenpåliggende rom 
med glidelås i tillegg til det store hovedrommet. Til 
dette rommet passer hele 4 stk Plano ProLatch 3600 
slukbokser som er inkludert i prisen.
Størrelse: 35x23x23 cm
Art.nr. 843194
Pris kr. 349,-

Plano Bag 3364 
Softsider

Plano Guide Bag 3336

Plano 3311 Tackle Bag

Plano CDS Stowaways

Sterk, praktisk og meget funksjonell bag i Guide-
serien til Plano. Hovedrommet inneholder 4stk 
Plano 3600 Prolatch slukbokser, i tillegg finnes 
3 siderom m/glidelås. I lokket sitter enda et rom, 
forsterket med hardere materiale som støtsikring for 
kamera, mobiltelefon etc. 
Størrelse: 48x20x28 cm
Art.nr. 843200   Pris kr.  499,-

Mappe for oppbevaring av fortommer, fluesnører, 
hekler, oppheng, havfiskeslep etc., produsert 
i kraftig nylon materiale. Inkludert er 8 poser av 
beste kvalitet, med solide øyenagler av metall og 
lynlåser som tåler utallige åpninger og lukkinger.

Størrelse 25 x 30 x 1,5cm
Art.nr. 843202 
Veil kr. 199,-

Dette er et skrin som er en ekstra dyp utgave av 
Plano 3700 og kommer med Pro Latch låsesystem. 
Det har 4-15 regulerbare rom og et stort skrin som 
passer godt til store wobblere, dupper og etc. 
Art. nr.: 842324
Størrelse: 36x23x8,3cm
Pris kr. 149,-

Dette er de mest brukte størrelsene til ”lomme-
bruk” fra Plano. Nytt er at de nå også finnes i doble 
versjoner, men fortsatt passer like godt i lomma! 
Rommene er selvfølgelig justerbare.

Art.nr Modell Antall rom Str. (BxDxH) Pris  
842325 Plano 3449 Double Stowaway 10 til 20 16,5x10x5,5cm  79,-
842326 Plano 3450 Double Stowaway 9 til 18 21x11,5x6cm 89,-
842327 Plano 3500 Double Stowaway 7 til 23 23x13x6,5cm 99,-

3449 3500 3450

Plano CDS Stowaways er en serie bestående av  
tre bokser i størrelsene 3500, 3600 og 3700. Det 
geniale med disse boksene er at skilleveggene kan 
skråstilles, slik at man får en maksimal utnyttelse  
av plassen. Art.nr Modell Størrelse Pris  

842318 Plano 3570 CDS Stowaway 23x13x3cm 89,-
842319 Plano 3670 CDS Stowaway 27,5x18,5x4,5cm 99,-
842320 Plano 3770 CDS Stowaway 36x23x5cm 139,-

Plano 3730  
Pro Latch Deep

NYHET!NYHET!
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Mellomstor slukboks med 6 rom.
Størrelse 21x11,5x3 cm
Art.nr. 842290
Pris kr. 79,-

Gjennomsiktig boks i 3600-størrelse med 12 faste 
rom, 6 store og 6 små.
Størrelse 28 x 18cm
Art.nr. 842276
Pris kr. 69,-

Størrelse 23x12,5x3cm 
Art.nr. 842270 
Pris kr. 99,-

Størrelse 27,5x18x4,3cm 
Art.nr. 842272 
Pris kr. 119,-

Størrelse 22,5x17,5x5,6cm 
Art.nr. 842274 
Pris kr. 119,-

Solid, liten slukboks med fleksibel rominndeling. 
3 ekstra sett Prolatch låsemekanismer  
medfølger, alle med ulike farger. 
Størrelse 23x13x3 cm
Art.nr. 842310
Pris kr. 79,-

Solid, stor slukboks med fleksibel rominndeling. 
3 ekstra sett Prolatch låsemekanismer  
medfølger, alle med ulike farger.
Størrelse 36x23x5 cm
Art.nr. 842312
Pris kr. 139,-

Størrelse 27,5x4,3 cm 
Art.nr. 842292
Pris kr. 89,-

Plano 3450 
Pocket Stowaway

Plano 3612 Stowaway

Plano 3540 
Waterproof 

Plano 3640 
Waterproof 

Plano 3645 
Waterproof 

Plano 2-3500 Prolatch 
Stowaway

Plano 2-3700 Prolatch 
Stowaway

Plano  
2-3600 Prolatch

NYHET!NYHET!

Slukboks grønn 5 rom 
liten / med./ stor

(844105/845105/846105) 
49,-/59,-/59,-

Slukboks ”MW” dobbel 
(084017) 99,-

Slukboks dobbel orange  
10 rom (848001) 59,- 

Markboks med trykklokk 
(084012) 39,-

Markspann 0,5l m/lokk 
(084813) 49,- 

Markspann 1,0l m/lokk 
(084814) 59,-

Flueboks m/foam ”Fisker” 
(845135) 79,-

Flueboks m/foam liten 
(844140) 79,-

Flueboks m/foam + flat/
ribb (844306) 149,-

Flueboks mini 12 rom 
klar (844308) 59,-

Flueboks Lux liten m/
foam (845003) 99,-

Flueboks Lux L tube/flat 
(845010) 99,-

Flueboks mini ribber
(844207) 99,-

Flueboks mini rille
(844206) 99,-

Plano Fly Boxes 
3282/3284/3286
Meget funksjonelle og lette fluebokser fra 
Plano. Materialet er EVA foam, og er derfor 
flytende. Boksene er utstyrt med kraftig, 
rustfri glidelås og klips for feste i beltet.
Størrelser:  S: 14x8x5 cm  M: 18x13x5 cm  L: 21x15x5 cm
Art.nr. 842400-4
Pris fra kr. 149,- 
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Prisene er veiledende

Essensen i  Rapala  Vis ion Gear kan enkel t 
kokes  ned t i l  to  hovedprins ipper : 
Funksjonal i te t  og  des ign,  der  førstnevnte  se lvsagt 
kommer først .  Bare høykval i te tsmater ia ler  brukes 
i  Rapala  Vis ion Gear br i l leg lass ,og dermed 
oppnås en polar i  ser ingsef fekt iv i te t  på hele  99%. 
Glassene er  behandlet  med et  polymerlag,  og 
fungerer  som en pers ienne der  b lendene s tråler 
enkel t  avvises .  Bare horisontale  s tråler  s l ipper 
g jennom.  Glassene f i l trerer  dermed også vekk 
en s tørre  del  forstyrrende sk inn,  dvs  s tråler  fra 
vannoverf laten,  enn de f les te  andre br i l ler , 
noe som gjør  at  f i skeren kan oppdage og se 
f lere  f isk  k larere . 
Al le  model ler  oppfyl ler  følgende opt iske 
s tandarder :  Opt ical  Class  1 ,  European Standard 
(EN:  1836:  1997) , 
American Nat ional  Standard (ANSI  Z80.3-2001) , 
Austral ian Standard (AS/NZS 1067:  2003)

Bare få solbriller, om noen, kan konkurrere med 
Vision Gear Sportman’s Series i dette prissegmentet, 
både hva angår design, funksjonalitet og tilbehør. 
UV-beskyttende polariserende glass, innfatninger av 
støtsikker polykarbonat samt nesepute og 

002A 002B 003B 001C

beskyttelse på brillestengene av Nonslip gummi 
gjør dette til det beste alternativet i det lavere pris-
segmentet. Inkludert er også oppbevaringspose av 
vinyl, justerbar brillestropp og pusseklut av mikro-
fiber. Serien finnes i 4 modeller.

011B 013B 052B

Art.nr. Modell Farge Glass Materiale Glass Farge Innfatning Materiale Innfatning Etiu og tilbehør Pris
Sportman’s® Series

888000 RVG-002A Grå Lightweight Polaarizer Grå Metallic Støtsikker Polykarbonat Vinylpose, stropp og klut 399,-
888002 RVG-002B Brun Lightweight Polarizer Svart Metallic Støtsikker Polykarbonat Vinylpose, stropp og klut 399,-
888004 RVG-003B Grå Lightweight Polarizer Gummiert Matt Blå Støtsikker Polykarbonat Vinylpose, stropp og klut 299,-
888006 RVG-001C Gulbrun Lightweight Polarizer Matt Svart Støtsikker Polykarbonat Vinylpose, stropp og klut 399,-

Shadow™ Series
888010 RVG-011B Brun Hardcoated Polarizer Matt Brun Optisk Metallegering m/coating EVA etui, stropp og klut 599,-
888012 RVG-013B Grå Hardcoated Polarizer Matt Sølv Optisk Metallegering m/coating EVA etui, stropp og klut 599,-

ProGuide® Series
888020 RVG-052B Brun CR-39 Lens Polarized Matt Brun Aluminium EVA etui, stropp og klut 1199,-

Vision Gear
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Rapala Vis ion Gear 

Sportman’s® Series

Eksklusive solbriller der designen er like mye  
fashion-preget som relatert til sportsfiske. Men  
selvsagt er disse brillene ypperlige når du fisker, du 
slipper bare å skifte dem om du tar en tur ut blant 
folk etterpå. Her benyttes kun kostbare og  
funksjonelle komponenter av beste kvalitet:  
UV-beskyttende polariserende glass, innfatninger  
av optisk metallegering med coating, nesepute og 
beskyttelse på brillestengene av Nonslip gummi. 
Etui av EVA, justerbar stropp og pusseklut av  
mikrofiber er inkludert. Serien finnes i 2 modeller.

Shadow™ Series
Toppmoderne og eksklusive solbriller med en utrolig 
design, finish og passform. Disse solbrillene kunne 
lett kostet det dobbelte om utsalget foregikk hos en 
optiker. Modellen er helt ypperlig som fiskebrille, 
samtidig ivaretas ditt moteriktige utseende helt og 
holdent! Kun de aller beste komponenter benyttes 
her: UV-beskyttende polariserende glass, innfatnin-
ger av aluminium (vekt kun 27g + glassene) og  
”1-piece Saddle Bridge” nesepute. Neseputen og  
beskyttelsen på brillestengene av Nonslip gummi. 
Etui av EVA, justerbar stropp og pusseklut av  
mikrofiber er inkludert. Serien finnes i kun  
1 eksklusiv modell.

Pro Guide® Series

• GULBRUN: Øker kontrasten vesentlig, og er  
 uunnværlig når du først har brukt slike under 
 dårlige lysforhold. Brukes når det ikke er direkte  
 sollys, under regnvær, tåke, og ved morgen og 
 kveldsfiske.
• BRUN: Den mest allsidige fargen. Øker  
 kontrasten og gir et dempet mykt lys som er 

 svært behagelig for øyet over lang tids bruk.  
 Fungerer bra både i svakt lys og i solskinn.
• GRÅ: Gir maksimal beskyttelse ved solskinn og  
 åpent vann. Fargegjengivelsen gjennom grå linser  
 er uendret, slik at kontraster og farger oppleves  
 naturlig.

Fargevalg fiskebriller



Effektivt myggmiddel. Enkel å påføre. 
Middelet klisser ikke og har en mild 
duft. Uknuselig flaske, i
nneholder 60 ml.
Art.nr. 990074  
Pris kr. 50,-

Effektiv krem som lindrer svie etter 
insektbitt. Inneholder 20 ml.
Art.nr. 990077 
Pris kr. 44,-

Engangsservietter med mild duft. 
Gir ikke uønskede merker på 
tekstiler. 10 stk i pakken.
Art.nr. 990076   
Pris kr. 50,-
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Den f#&##%&$ myggen!

Mygg- og 
flåttspray

Mygg-
servietter

Radar 
Myggspiral 

Trebent 
stol

Røkspon

Rapala Røkovn

Roll-on

Afterbite

Meget effektivt middel på 
lettbetjent pumpeflaske.
Mild duft. 
Inneholder 50 ml. 
Art.nr. 990073  
Pris kr. 60,-

Stopper effektivt mygg, 
knott og andre insekter. 
Hver pakke 
inneholder 6 spiraler 
og 2 holdere.
Art.nr. 990079
Pris kr. 54,-

Trebent sammenleggbar 
turstol til en meget gunstig 
pris. God kvalitet. 
Trekk følger med.
Art.nr. 997501 
Pris kr. 79,-

Røkspon til bruk ved røking av 
fisk, og gir fisken den virkelig 
gode smaken. Velg mellom to 
typer spon.
Bøk naturell 500g 
Art.nr. 995060   Pris kr. 69,-
Bøk m/einer 500g  
Art.nr. 995061    Pris kr. 69,-

Praktisk, mellomstor røkovn fra Rapala. Den 
ovale formen gir god utnyttelse av plassen. Leveres 
klar til bruk med ramme, brenselskål, håndtak, 
rengjøringsskrape, rist og fettoppsamler. Røkspon 
og brennstoff er ikke inkludert. Røkovnen kan også 
brukes direkte over åpen flamme, på grillen eller  
ved bruk av primus. Materialet er rustfritt stål,  
der rammen og selve ovnen er emaljerte.  
Dette sikrer lett rengjøring og lang levetid. 
Størrelse: 33 x 17 cm Vekt: 1,8kg  Vekt: 1,8kg.  
Art.nr.: 802480    Pris kr. 599,-

Snøspade Teho 
Sammenleggbar
Genial sammenleggbar snøspade med lett og sterk 
konstruksjon, vekten er kun 940g. Bladet er av alu-
minium, perfekt formet for bruk i snø. Spaden har 
et godt grep og er enkel å montere ved hjelp av en 
skrumekanisme. Den lave transportlengden på kun 
310mm gjør den enkel å lagre og frakte, den passer 
dermed også godt i de fleste mindre dagstursekker. 
Et ypperlig produkt for skituren, pilketuren på isen, 
graving av snøhuler eller sitteplasser i snø. Tenk også 
sikkerhet; ha alltid en slik spade liggende i bilen.
Art.nr. 803050    Pris kr. 199,-

Friluftsovn 
Sammenleggbar
Genial, sammenleggbar friluftsovn som er meget 
enkel i bruk. Varmen tilføres fra et åpent bål eller 
annen åpen varmekilde, denne reflekteres og akku-
muleres inni ovnen som blir varm umiddelbart. 
Støtte for kokekar og stekeplate medfølger. I denne 
ovnen kan du tilbrede det meste: Gryteretter, kjøtt, 
fisk, supper, brød, pizza, boller, muffins osv. ved bå-
let. Perfekt for jakt- og fisketuren, genial for familier 
på tur ute. Utviklet i Finland, nøye testet for beste 
resultat. Utførlig bruksanvisning på norsk medfølger.
Art.nr. 803060    Pris kr. 399,-

NYHET!NYHET! NYHET!NYHET!

Fangsten kan godt røkes og nytes på stedet.
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Rask og human avlivning av 
fisk er viktig, hvis man ikke 
skal sette den ut igjen. 
En priest er det mest effektive 
verktøyet til dette. 
Pro Guide Priest er laget i 
et stykke messing, med et tungt 
hode. Rem til håndleddet og 
Non Slip grep på håndtaket 
gjør den meget brukervennlig.
Art.nr. 400330    Pris kr. 199,-
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Art. nr. 990050    Pris kr. 29,-

Art.nr. 840014   Pris kr. 99,-

Art.nr. 840013   Pris kr. 99,- 

 Art.nr. 840012   Pris kr. 99,-  

Våre fiskecapser er laget i mykt bomullsmateriale, 
og gir svært god passform og er behagelig i bruk. 
Justering m/borrelås bak.

Meget varm øreklaff-lue av høy kvalitets fleecemate-
riale. Øreklaffene kan knytes  
fast på hodet eller 
under haken med 
en elastisk stropp. 
Et perfekt 
hodeplagg for alle 
som oppholder 
seg utendørs  
under kjølige 
forhold. 
Art.nr. 840030   
Pris kr. 199,- 

Art. nr. 990051    Pris kr. 29,

215215

Prisene er veiledende
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Shimano  
tøymerke

Rapala  
tøymerke

Rapala Pro Guide 
Klepp og Miniklepp

Rapala Pro 
Guide Priest

Varm og god strikket vinterlue med Rapala logo  
i front. God å ha på både fiske- og skituren. 
Art. nr.: 840026 
 Pris kr. 149,-

Rapala  
Strikket Vinterlue

Shimano® Siberian Lue Capser

Rapala Vinterlue

Pro Guide Vadehåv

Vindtett fleecefôret lue. Luen har enhåndsjustering 
av passform på øreklaffen. Øreklaffene kan også 
brettes opp. Bremmen har innlagt ståltråd for mak-
simal justering. 
Art. nr.: 840028     Pris kr. 169,-

Praktisk kvalitetshåv perfekt til turer der du må 
trå vannet. Fast ramme og skaft produsert i fly-
aluminium, nylon nett og justerbar festestropp.

– Spesia l t i lbehør for  Sportsf iskeren!  
Rapala  har  med ProGuide-ser ien sat t  en 
hel t  ny  s tandard for  verktøy og t i lbehør 
for  sportsf iske .  Det te  er  uunnværl ige 
redskaper ,  utv ik let  av  f iskere  for  f iskere , 
der  produktene har  vært  g jennom lange 
per ioder  med ”f ie ld-test ing”  over  hele 
verden før  lanser ing .  Hele  spekteret  av 
produkter  er  spes ia ldes ignet  for  å  møte 
dagens  f iskeres  krav t i l  så  vel 
funksjonal i te t  som kval i te t .  Pr isene v i 
t i lbyr  på disse  pro duktene er  ikke  annet 
enn fantast iske . 

Rapala ProGuide 

Pro Guide kleppene er solide klepper med rustfri 
krok og solide håndtak. Minikleppen er det perfekte 
valg når du beveger deg langs lakselva, da den 
tar liten plass og lett kan oppbevares. Begge  
kleppene har håndleddrem for å forhindre  
at man mister kleppen i kampens hete.
Art.nr. 400310 / 20   Pris kr. 299,-

Art. nr Modell Lengde Bredde Dybde nett Pris
400400 ProGuide Vadehåv S 57 cm 38 cm 65 cm 299,-



216216

Prisene er veiledende

r
a

p
a

L
a

 t
o

o
L

s
P

ra
k

ti
sk

 t
il

b
e

h
ø

r

217217

Prisene er veiledende

Ny serie Pro Guide håver av høy kvalitet fra Rapala. 
Serien består av totalt 5 modeller, 1 vadehåv og 4 
størrelser for båt-, sjø- og laksefiske med fast ramme 
og et skaft som skyves inn over rammen. Skaft og 
ramme er produsert i flyaluminium, nett av kraftig 
nylon. Soft Grip håndtak med justerbar festestropp. 
Praktisk trekk m/bæresele medfølger.

Art. nr Modell Lengde utslått Lengde sammenslått Max bredde Dybde nett Pris
400410 ProGuide Båthåv M 106 cm 69 cm 43 cm 68 cm 399,-
400420 ProGuide Båthåv L 125 cm 76 cm 48 cm 70 cm 499,-
400430 ProGuide Båthåv XL 189 cm 121 cm 59 cm 86 cm 599,-
400440 ProGuide Båthåv XXL 217 cm 133 cm 76 cm 86 cm 699,-

Pro Guide Håver

Oppgradert foldbar håv fra Rapala av velkjent høy 
kvalitet. Den forenklede og forsterkede åpne- og 
lukkemekanismen håndteres nå enkelt med en hånd. 
Svart high-grade aluminium og ergonomisk hånd-
tak av grepssikkert materiale sikrer holdbarhet og 
funksjonalitet. Håvene er også utstyrt med justerbar 
festestropp og festeklips for belte. 
Finnes i 3 størrelser S, M og L.

Praktisk mekanisk fiskevekt fra Rapala som takler 
vekter opp til 10kg. Vekten er utstyrt med stor 
skive for enkel avlesning og god 
synbarhet ved fotografering.  
Håndtaket er av EVA, 
krok og innvendig fjær av 
stainless steel. 
Et vannavvisende etui 
er inkludert.

Art.nr. 802342   Pris kr. 199,-

Art. nr. Modell Leng. skaft Dybde nett Pris
400380 ProGuide Teleskophåv M 50-90cm 70cm 399,-
400390 ProGuide Teleskophåv L 60-110cm 80cm 399,-

Art. nr. Modell Leng. skaft Dybde nett Pris
400460 Pro Guide Foldbar Håv S 51cm 60cm 379,-
400470 Pro Guide Foldbar Håv M 58cm 70cm 389,-
400480 Pro Guide Foldbar Håv L 62cm 80cm 399,-

Pro Guide Foldbar Håv

Pro Guide Håver

Rapala Clock Scale

Fantastiske produkter til urolig pris! Rapalas digitale 
fiskevekter høster lovord verden over, med design 
og brukervennlighet langt over det vanlige. Stort 
display med store tall viser korrekt vekt med to desi-
malers nøyaktighet, ved lav batterikapasitet vil dette 
også vises med symbol i displayet. Andre tekniske 
finesser: Automatisk avfunksjon etter 
4 minutter, minne for opptil 
10 fisk, tarafunksjon for 
”null stilling” etter hver fisk slik 
at sist veide fisk legges til de 
forut gående. Vektene har meget 
kompakt og gjennomtenkt 
design, bl.a. ved ergonomisk 
tilpasset grep og at 
hånd taket under 
transport kan presses 
ned i kroppen. 
Metalldetaljer av rustfritt 
stål. Benytt 9V batteri (ikke inkludert).

Art. nr.: 802350-60   Pris kr. 459,-

Meget nøyaktig og lekker 
fiskevekt der alle materialer er 
rustfrie. Innvendig fjær, krok 
og håndtak av rustfritt stål, 
huset er av anodisert aluminium. 
Vekten takler vekter opp til 
11kg og har avlesnings skalaer 
i både kg og lbs, samt glidende 
vektmarkør. 
Håndtaket er trukket 
med Soft Grip overflate.

Art. nr.: 802340   Pris kr. 199,-

ProGuide Mekanisk  
Vekt 11kg

Liten digital fiskevekt for fisk opptil 8kg. Av finesser 
bør nevnes tarafunksjon, vannavvisende design og 
forkrommet rustbeskyttet krok. 
Vekten slår seg automatisk 
av etter 4 minutter og 
drives av 9V batteri 
(ikke inkludert). 
Batteriet gir ca 400 timers 
bruk før det må byttes!

Art.nr.: 802345
Pris kr.  249,-

Rapala Digital Vekt 
Mini 8kg

ProGuide Digital Vekt 
8kg/25kg
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Meget funksjonell serie håver med sammenlegbart 
nett. Solid og sjøvannsbestandig konstruksjon i alumi-
nium. Ergonomisk håndtak av EVA med bærestropp 
i enden. Genial utløsermekanisme for åpning/lukking 
plassert rett foran håndtaket, håven åpnes greit med 
en hånd mens du holder stangen i den andre. 
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Solide og praktiske remmer for pakking av fiske-
stenger og f.eks ski. Neoprene materiale. Sterk og 
holdbar borrelås gir stor fleksibilitet fordi denne kan 
festes hvor som helst på remmen. Hver pakke inne-
holder 2 remmer av ulik størrelse: 1stk 5 x 38cm og 
1stk 4 x 26cm. Røde logoer av gummi
Art.nr. 802449   Pris kr. 79,-

Hendig lykt fra Rapala med hele 9 LED-pærer, noe 
som gir en kraftig lysstråle. Lykten er produsert av 
aluminium og er sprut- og regnsikker. Leveres med 
justerbar festesnor og 3stk AAA batterier. 
LED-teknologi sikrer lang levetid på batteriene. 
Art. nr. 803010   Pris kr. 149,-

Solid og sterk senekutter av rustfritt stål med 
gjennom tenkt konstruksjon. 
Det er integrert en liten 
kniv samt en krok for å 
løse senefloker/ lakkfylte 
hull. I tillegg finnes 
”Rapala Lure Tuning 
Tool” som brukes til 
justering av øyet på Rapalas wobblere.  
Leveres med kraftig festestropp m/nøkkelring.
Art. nr.: 802500   Pris kr. 59,-

Rapala Rod Wraps Rap-Flash 9LED

NYHET!NYHET! NYHET!NYHET!

Ikke la stengene ligge å bli ødelagt i garasjen  
eller kjelleren. Rod Rack monterer du på  
veggen eller i taket, og stengene er lagret trygt. 
Art. nr.: 802448   Pris kr. 269,-

Pro Guide Rod Rack

Pro Guide Line Counter

ProGuide Senekutter Rapala Super Line 
Scissors

Mekanisk telleverk som viser antall meter 
utløpt line. Displayet har lys. Ved napp 
utløses senen auto matisk, og det 
er justeringsskrue for følsomhet. 
Rapalas guide med beskrivelse av 
egenskaper og fiskemetoder med 
Rapala wobblere medfølger.
Art. nr.: 802380    Pris kr. 199,-

Pro Guide  
Multi Fishing Tool

Inneholder tang og peang i rustfritt stål. Tangen har 
flere finesser, bl.a. justeringsverktøy for wobblere, 
avbiterfunksjon, splittringverktøy 
og krymper for splitthagl. Soft-Grip 
håndtak, rustfri avtakbar fjær-
belastning og kraftig festestropp 
m/nøkkelring. Peangen har 
integrert saks og selvsagt solid 
låse mekanisme i handtaket med 
Soft Grip polstring. Inkludert er 
en smart bæretaske m/beltefeste 
som rommer begge tengene.  
Art. nr.: 802330   Pris kr. 299,-

ProGuide Combo 
Tenger 

Combosettet inneholder senekutter, krokbryne og 
jig-buster. Senekutteren er med integrert kniv, krok 
og justerings  verktøy for wobblere. 
Krokbrynet i solid utførelse, med 
spor som gir korrekt grad av 
sliping. En jig-buster brukes til 
å fjerne lakk som ofte tetter 
øyet på jigs og fluer. Forkrommet 
fjær mekanisme. Leveres med 
festestropp og nøkkelring.
Art. nr.: 802320  Pris kr. 149,-

ProGuide Combo 
Sene/Krok

Det ultimate multiverktøy for fisketuren. Har alt du 
trenger på ett sted. Inneholder: 
Knot Knife; en liten kniv, 
Line Threader; 
når du skal træ 
snøret gjennom 
trange hull, Jig Buster; 
åpner igjen lakkede 
øyne på fluer osv., 
linekutter, krokløsner 
og krokbryne.

Art. nr.: 802442   Pris kr. 99,-

Meget funksjonell og rimelig spesialsaks for kutting 
av multifilament. Serraterte blad i rustfritt 
stål og integrert krokbryne i håndtaket.
Art.nr.: 802510
Pris kr. 59,-

Spesialtang for åpning og montering av splittringer. 
Tangen er produsert i rustfritt stål, og har  
integrert kutteverktøy 
samt Soft Grip 
ergonomisk hånd-
tak. Justerbar 
festesnor er 
inkludert.
Art.nr.: 802447
Pris kr. 129,-

Rapala Carbide Pro 
Pliers
IAllround sportsfiskertang av høyeste kvalitet, med 
integrert carbide kutteverktøy som lett kutter multi-
filament, wire og kroker. Videre er tangen 
utstyrt med verktøy for splittringer, 
krymping og justering av gange for 
Rapala wobblere. Tangen er 
produsert i rustfritt stål, 
samt Soft Grip 
ergonomisk håndtak. 
Justerbar festesnor og slire 
m/beltefeste er inkludert.
Art.nr.: 802450   Pris kr. 349,-

Rapala Split Ring Pliers
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220220

Prisene er veiledende

221221

Prisene er veiledende

Innhold: Liten slukboks 
m/fleksible rom.
• 6’’ filetkniv m/slire. 
• Digital fiskevekt (8kg). 
• Knivbryne.
Art.nr. 802400 
Pris kr. 399,-

Innhold: Liten slukboks 
m/fleksible rom.
• 6’’ filetkniv m/slire. 
• Mekanisk fiskevekt 
(7kg) 6’’ tang
Art.nr. 802410 
Pris kr. 399,-

Innhold: Stor slukboks 
m/fleksible rom. 
• 6’’ filetkniv m/slire. 
• Mekanisk fiskevekt 
  (11kg). 
• 6’’ tang m/slire.
• Senekutter m/bånd.
Art.nr. 802420
Pris kr. 499,-

Innhold: Stor slukboks 
m/fleksible rom. 
• 6’’ filetkniv m/slire. 
• Digital fiskevekt (8kg). 
• 6’’ tang og splittring-
  tang m/slire. 
• Senekutter m/bånd. 
• Knivbryne (fin/grov).
Art.nr. 802430 
Pris kr. 599,-

Rapala krokløsner i rustfritt stål. Håndtakene er 
belagt med Soft Grip overflate. Denne modellen er 
kraftig og lang nok til bruk fra båt. Total lengde er 
38cm (15’’). Leveres med festesnor.
Art.nr.: 802446
Pris kr. 349,-

Eksklusiv jakt og fiskekniv. 
Knivbladet er laget i karbonstål. 
Flott slire i høykvalitetsskinn. 
Art.nr. 802217     Pris kr. 399,-

Jaktkniv med teflonbelagt blad.
Blad: 10,5cm. 
Håndtak: 12cm.
Slire: Skinn.
Art.nr. 804010  Pris kr. 399,-

Kraftig jaktkniv fra Marttiini med teflonbelagt blad 
og blodrand. 
Blad: 12,5cm
Håndtak: 13cm
Slire: Skinn
Art.nr. 804016   Pris kr. 599,-

Eksklusiv brukskniv med detaljer av bronse og blad 
av rustfritt stål. Blad: 10cm. 
Håndtak: 12cm.
Slire: Skinn.
Art.nr. 804000  Pris kr. 599,-

Jaktkniv bukåpner med teflonbelagt blad.
Blad: 11cm. 
Håndtak: 13cm.
Slire: Skinn.
Art.nr. 804015  Pris kr. 599,-

Liten samekniv med blad av rustfritt stål.
Blad: 11cm. 
Håndtak: 10,5cm.
Slire: Skinn.
Art.nr. 804005  Pris kr. 499,-
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Innhold: Fisketang med slire,  
målebånd og sene klipper  
med snor. 
Art. nr.: 802462
Pris kr. 299,- 

Innhold: Krokløsner  
og digital fiskevekt (8kg).
Art. nr.: 802464
Pris kr. 349,-

Junior Tool Kit  
m/Tang

Junior Tool Kit m/
Digital Fiskevekt

Rapala Hook Remover

Marttiini Lynx Knife CS Condor Martef Skinner

Condor Martef Big Game

Lynx Knife Bronze Condor Martef 
Skinner/Hook

Samekniv

Fisherman’s Tool Kit #1

Fisherman’s Tool Kit #2
Fisherman’s Tool Kit #4

Innhold: Stor slukboks 
m/fleksible rom. 
• 6’’ filetkniv m/slire. 
• Mekanisk fiskevekt 
  (7kg). 
• 6’’ tang m/slire. 
  Senekutter m/bånd.
Art.nr. 802440 
Pris kr. 499,-

Fisherman’s Tool Kit #5Fisherman’s Tool Kit #3

NYHET!NYHET!
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Eksklusiv foldekniv med gummigrep, med enkel og 
sikker åpne- og lukkemekanisme. 
Blad: 9cm 
Lengde sammenslått: 12cm
Lengde utslått: 21cm
Enkelt vedlikehold og 
demontering. Torx-nøkkel, 
ekstra skruer og oljeflaske 
medfølger. Leveres i flott gaveeske 
av metall. Slire: Cordura
Art.nr.: 805112    Pris kr. 499,-

222222

Prisene er veiledende

223223

Prisene er veiledende
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Brukskniv med teflonbelagt blad. Suunto kompass 
i håndtak.Blad: 13cm.
Håndtak: 12,5cm.
Slire: Cordura.
Art.nr. 804020  Pris kr. 799,-

Filetkniv med teflonbelagt blad. Blad: 18,5cm.
Håndtak: 12cm.
Slire: Skinn.
Art.nr. 805060     Pris kr. 449,-

Filetkniv med blad av rustfritt stål.
Blad: 15cm.
Håndtak: 12cm.
Slire: Plast.
Art.nr. 805085   Pris kr.  179,-

Nydelig, forseggjort og kraftig finnkniv fra Marttiini 
Blad: 20cm Inox Stainless Steel
Håndtak: 12,5cm varmebehandlet bjørk og messing.
Slire: Mørk brunt lær med hardplast innlegg.
Art.nr. 805125    Pris kr. 799,-

Eksklusivt sett med 2 kniver i samme slire,  
en fiskekniv og en liten filletkniv. 
Fiskekniv med skjellskrape: Blad 11cm
Filletkniv: Blad 9cm
Slire: Skinn
Art.nr. 804018   Pris kr. 599,-

Filetkniv med teflonbelagt blad.
Blad: 15cm.
Håndtak: 12cm.
Slire: Skinn.
Art.nr. 805055    Pris kr. 399,-

Condor Martef Compass Condor Martef Fillet 7,5’’ Condor Economy 6’’ Marttiini Finnkniv

Condor Fisherman’s set Condor Martef Fillet 6’’

Foldekniv MFK-3 
Gummigrep

Barnekniv med rundet spiss og blad av rustfritt stål.
Blad: 8cm.
Håndtak: 10cm.
Slire: Skinn.
Art.nr. 804035     Pris kr.  299,-

Condor Junior
Filetkniv med teflonbelagt blad.
Blad: 22,5cm.
Håndtak: 12,5cm.
Slire: Skinn.
Art.nr. 805070   Pris kr.  489,-

Lekker og robust foldekniv. Blad i rustfritt stål og 
skjefteplater av bjerk. Blad: 9cm
Håndtak: 12cm
Slire: Skinn  
Art. nr.: 805110   Pris kr. 599,-

Condor Martef Fillet 9’’ Marttiini Foldekniv MFK 3

Filetkniv med sag og teflonbelagt blad.
Blad: 15cm.
Håndtak: 12cm.
Slire: Plast.
Art.nr. 805075     Pris kr.  279,-

Condor Martef Fillet 
m/sag 6’’

Lang slaktekniv/filletkniv med teflonbelagt 
og fleksibelt blad.
Blad: 15,5cm
Håndtak: 12cm
Slire: Skinn
Art.nr. 804017   Pris kr. 449,-

Condor Martef 
Hunters Knife

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!
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224224

Prisene er veiledende

225225

Prisene er veiledende
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Eksklusiv brukskniv med Carbinox T508 stål. 
Blad: 8,5cm
Håndtak: 12cm
Slire: Skinn
Art.nr.: 805130     Pris kr. 499,-

Hendig og praktisk soppkniv 
fra Marttiini, perfekt til plukking 
og rensing av sopp. Håndtaket er 
gult for god synbarhet, integrert børste.
Blad: 6,5cm
Håndtak: 9,5cm
Slire: Skinn
Art.nr. 805140   Pris kr. 199,-

Stor Marttiini-kniv i eksklusiv utførelse. Grepsikkert 
håndtak. Bladet på 13 cm har blodrenne og er av 
rustfritt stål. Art.nr. 802209    Pris kr.  399,-

Elegant og prisgunstig filetkniv med håndtak av 
bjerk. Blad på 15,5cm i rustfritt stål. Passe mykt 
og meget skarpt blad som gjør filetering til en lek. 
Sliren er av høykvalitets skinn.  
Art.nr. 802204    Pris kr.  239,- 

Meget eksklusiv filetkniv fra Rapala.  
Bladet er ekstremt tynt og gir masser av fleksibilitet 
og styrke når du fileterer det delikate kjøttet til laks 
eller annen fisk. Bladet er 19cm av rustfritt stål og 
soft grip skaftet gir et mykt og sikkert grep. Kniven 
er en drøm å filetere fisk med. 
Art.nr. 802207  Pris kr.   299,-

Moderne design kombinert med Superflex, det mest 
revolusjonerende knivblad for filetkniver de siste 
tiårene. Ekstremt fleksibelt og tynt 15cm blad av 
rustfritt stål. Håndtaket er ergonomisk og utstyrt 
med grepsikkert materiale. Kniven leveres med  
robust slire av cordura nylon med hardplast innlegg. 
Art.nr.: 802225    Pris kr.  189,-

Knivbryne fra Marttiini med godt grep, 
integrert spor for sliping av krok.
Lengde: 15cm
Art.nr. 805200   Pris kr. 199,-

Jaktkniv for allsidig bruk. Grepsikkert håndtak. 
Bladet er 10,5 cm og av rustfritt stål. 
Art.nr. 802208    Pris kr.  299,-

Silver Carbinox

Soppkniv 
m/børste

Diamond Knivbryne

Rapala® 
Hunter’s Skinner

Sportsman 8’’ Knivbryne

Rapala Foldekniv Fillet

Rapala®  
Big Game Hunting

Rapala®  
Filet Treskaft 

Rapala®  
Salmon Filet

Sportsman’s 
Presentation  
Superflex Fillet

Enkel og robust brukskniv. Kniven har blad i rust-
fritt stål med skjellskrape, håndtak i plast og  enkel 
slire i plastmateriale med god utlufting. Sliren skåner 
eggen under transport, men lar bladet få puste, slik 
at unødig rustdannelse ikke oppstår.
Art. nr. 802213   Pris kr.  49,-  

Rapala 
Bait Knife

Knivbryne av rustfritt stål med Comfort Grip 
håndtak. Kan vaskes i oppvaskmaskin. Lengde stål: 
20cm/8’’, lengde håndtak: 4,5cm.
Art.nr. 802230    Pris kr. 99,-

Flott og enkel foldekniv for filetering av fisk. 
Knivblad på 12,5cm og et mykt og sikkert håndtak 
som er 15cm.
Art.nr. 802211    Pris kr.  199,-

Rapala Superflex Fillet fra Marttiini er utstyrt med 
et ekstremt tynt, fleksibelt og teflonbelagt blad av 
rustfritt stål. Skaftet er av varmebehandlet bjørk, 
ergonomisk formskåret. Leveres i slire av lær, ekstra 
forsterket med hardplast innlegg.
2 størrelser: 6” - 15cm  7,5” - 19cm
Art.nr.: 802250-2   Pris kr. 299,-

Rapala 
Superflex Fillet

Fiske- og jaktkniv med finger-
beskyttelse og skaft av plast. Bladet er av rustfritt stål 
og har grovtannet rygg. Bladlengde på 10,5 cm. 
Art.nr. 802215     Pris kr.  99,-

Enkel og rimelig 7’’ filletkniv fra Rapala, spesielt 
utviklet for bruk på sjøen. 12,5cm håndtak m/godt 
grep og beskyttelseskant, 18cm fleksibelt Stainless 
Steel blad. Sliren av hard plast er åpen slik at kniven 
kan tørke i den. 
Art.nr. 802260   Pris kr. 99,-

Falcon 
Filetkniv 6’’
Velformet filetkniv med skaft og slire i 
matt svart plast. Svært skarpt blad av rustfritt stål.  
Bladlengde 15 cm. 
Art.nr. 802214     Pris kr. 89,-

Falcon Scaler 

Rapala Fillet 7’’ 

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!



F
Is

K
E

s
E

t
t

K
o

m
p

le
tt

e
 s

e
tt

F
Is

K
E

s
E

t
t

S
h

im
a

n
o

226226

Prisene er veiledende

227227

Prisene er veiledende

Lett og nøyaktig vekt for fisk opp  
til 5 kg. Justerbar skala på  
25 gram som kan nullstilles  
etter behov. 
Art.nr. 800160     Pris kr.  79,-

Robust fiskevekt med skala på  
250 gram som går opp  
til 22 kg. Stor kraftig krok.  
Målebånd på 1m. er  
innebygget i vekten. 
Art.nr. 800190    Pris kr.  99,-

Morsom, lærerik og actionpreget DVD med 
Storfiskkongen Cato Bekkevold i hovedrollen. Cato 
avslører hvordan han lurer de største abborene, 
våryre gjedder, selektive sik, vriene ørreter og lan-
dets største laker. En film full av intensitet, røft 
språkbruk og mengder med tips om alt – utenom 
fluefiske. Produsert av Sherpa film, med Lars Nilsen 
bak kameraet. 
Art. nr. 990140   Pris kr 279,-
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Fiskevekt 5kg

Fiskevekt
m/målebånd

DVD Storfiskkongen 
Cato Bekkevold

Filetkniv flytende  
Lett kniv for filetering av fisk. Flyter. 
Art.nr. 807628   Pris kr.  99,-

NYHET!NYHET!

For å  komme i  gang med is-
f iske  trenger  man forholdsvis 
l i te  uts tyr .  Noen pi lkest ikker , 
i søse ,  i spigger ,  noen pi lker 
og et  i sbor  er  a l t  som skal  t i l 
for  å  komme i  gang.  I  t i l legg 
bør  man ha en s tolsekk,  en 
is f iskeklepp og en agnboks 
som kan s troppes  fast  på 
låret .  Varme v indtet te  k lær 
og gode vanntet te  s tøvler  er 
en se lvfølge .  I s f iske  er  en 
veldig  sos ia l  f i skeform,  der 
hele  fami l ien  kan s i t te  ute 
og ha det  moro.  Her  v iser  v i 
deg et  utvalg  av  produktene 
v i  fører  for  v interens  g leder 
på isen. 

Rantanen er kanskje markedets beste isbor. 
Rantanen har helsveiset epoxylakkert spiral, solid 
låsemekanisme som er enkel å betjene samt en hel 
skjærekrone som er enkel å bytte ved behov.  
Den 3-delte versjonen har en transportlengde  
på kun 63cm.

Den røde varianten har punktsveiset spiral, nedfell-
bar sveiv og hel skjærekrone i kullstål. Finnes i to 
størrelser; 115 og 155mm. 

Art. nr Modell Pris  
493001 Rantanen UR bor 115mm 989,-
493002 Rantanen UR bor 115mm 3-delt 1249,-
493005 Rantanen UR bor 135mm 1399,-
493007 Rantanen UR bor 155mm 1329,-
493009 Rantanen UR bor 205mm 1499,-
493015 Rantanen UR bor 115-1 Rød 799,-
493018 Rantanen UR bor 155-1 Rød 999,-

Vin te re n s 
spe n n e n d e 
eve n tyr

UR Rantanen  
isbor Rød

UR Rantanen isbor
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Teleskopisk isbor med buede kniver for bruk  
under krevende forhold med tykk is.  
Mora Lazer har nedfellbar sveiv  
og ingen løse deler under  
transport. Løse kniver             som enkelt kan byttes. 

Art. nr Modell Pris  
493101 Mora Lazer II 130mm 999,-
493103 Mora Lazer II 150mm 999,-

Vi fører forlengere og ekstra skjær/kniver til samtlige 
modeller av isbor.

Motorisert isbor utviklet av Normark 
og Husqvarna. Lettstartet motor 
med katalysator som gir minimale 
utslipp av avgasser. Ingen irriterende 
blårøyk under bruk. Bruker lite bensin, 
en tank holder til ca. 300 hull. Veier 
knappe 9 kilo med full tank. Nytt ergonomisk 
håndtak med gummitrekk, som gjør det varmt og 
godt å holde i. Motoren er en luftkjølt, ensylindret 
totakter på 25,4 cm3.

Art. nr Modell Pris  
493220 Motorbor Normark Lazer 200mm 7199,-

Våre isfiskesett blir levert med kjente merkevarer fra 
Rapala, Teho og Storm. Her får man isfiskeutstyret 
ferdig og riktig satt sammen, til en meget  
fordelaktig pris.

Art. nr Modell Pris  
490230 Isfiskesett Blue Fox Pimpel 1 109,-
490232 Isfiskesett Blue Fox Pimpel 2 119,-
490242 Teho Mormyshka 159,-
490244 Teho Flipper 1 139,-
490246 Teho Flipper 2 149,-
490248 Teho Røye Expert 159,-
490250 Teho De Luxe 50 159,-
490252 Teho De Luxe 70 169,-
490254 Teho De Luxe 90 179,-

228228

Prisene er veiledende

229229

Prisene er veiledende
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Motorbor 
Normark 
Lazer 200mm

Mora Lazer II isbor Isfiskesett

Genial sammenleggbar snøspade med lett og sterk 
konstruksjon, vekten er kun 940g. Bladet er av alu-
minium, perfekt formet for bruk i snø. Spaden har 
et godt grep og er enkel å montere ved hjelp av en 
skrumekanisme. Den lave transportlengden på kun 
310mm gjør den enkel å lagre og frakte, den passer 
dermed også godt i de fleste mindre dagstursekker. 
Et ypperlig produkt for skituren, pilketuren på isen, 

graving av snøhuler eller sitteplasser i snø. Tenk også 
sikkerhet; ha alltid en slik spade liggende i bilen.
Art.nr. 803050    Pris kr. 199,-

Snøspade Teho 
Sammenleggbar

Vårt utvalg av pilkestikker dekker alt fra det letteste 
mormyshkafisket, til det tyngste fisket etter gjedde 
og torsk. Mesterstang Haspel og Red Pilker  
er stenger som man må montere snelle på. Alle våre 
stikker og stenger er laget i materialer som tåler 
kulde veldig godt, så man slipper problemer når 
kvikksølvet kryper godt ned under 0.

Art. nr Modell Pris  
490075 Mesterstang Haspel 169,-
490076 Mesterstang NM 79,-
490079 Mesterstang Mormyshka 95,-
490450 Teho 50 69,-
490451 Teho 70 74,-
490453 Teho 90 79,-
490455 Teho 3 129,-
490460 Shimano XFX Red Pilker 135,-

Det viktigste under isfiske er selvsagt det man 
presenterer under isen. Det er dette som er avgjø-
rende for om det blir fangst eller ikke. Våre pilker, 
røyeblinker og mormyshkaer er gjennomprøvde 
produkter som vi trygt anbefaler til alle som fisker 
fra isen. Vi fører balansepilker fra Rapala, både den 
klassiske modellen og den nye  Jigging Shad Rap. 
Storm Balanced Minnow er en krysning mellom 

en tradisjonell balansepilk og en jigg, spesielt giftig 
for rovfisken.  For abborfiskeren fører vi 3 modeller 
med pimpler, Bergmann, SM og Normark Classic. 
Vi fører også et utvalg av mormyshkaer både i wol-
fram og bly. Og selvsagt røyeblinker som Rauto og 
Lysdraken + den litt mer ukjente Hojt’n. Hojt’n har 
allerede blitt mange røyefiskeres favoritt, etter bare et 
par år på markedet.

Mesterstang 
NM

Teho Teho 3

Mesterstang 
Mormyshka

Mesterstang haspel

Isfiskesett underspinn

Red Pilker Ismeite Stang

Hojt’n Lysdraken Rauto

Normark ClassicBergmannsBergmanns Prisma

Underspinn

Harja

Rapire

Pilkestikker  
og isfiskestenger

Under isen

Arkku

NYHET!NYHET!
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Rapala Balansepilk

Mormyshka

Lyskrok

230230

Prisene er veiledende

231231

Prisene er veiledende

Micro-Vikkela

Tiamantti jyvä

 Tiamantti Toukka

Tiamantti Päärynä
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Rapala Finesse Winter, klar og gul isfiskesene 
som egner seg veldig bra til grunt vann, eller 
til sky fisk. Sena holder seg myk selv i streng 
kulde, og trekker ikke vann, slik at man til en 
stor grad unngår at sena fryser fast på spolen/snella.

Art. nr Modell Dimensjoner Pris  
495012-495025 Rapala Finesse Winter 0,12-0,14-0,16-0,18-0,20-0,25   49,-

Isfiskesene
HPHS

GPRTSD

GPBGPR

HBGCLN

Smart liten sittekasse som selges med pilkestikke,  
ispigger og isøse. Den er fin og ha med seg på  
kortere turer, og har plass til 4-5 stikker, isøse og en 
boks med pilk og mormyshkaer. Den har også et 
hull på siden hvor man kan feste en plastpose, som 
man kan hive fisk rett inn i uten og få slim og blod 
på fiskeutstyret. 

Ispigger er det første man skal kjøpe når man  
begynner med isfiske. Ispigger skal alltid brukes 
under ferdsel på is. Dette gjelder også ski og skøyte-
løpere. Vi fører to modeller Teho og Normark 
Deluxe. En isbile er kjekk å ha når man skal utvide 
eksisterende hull i isen, eller man skal ha et stort 
hull i is som ikke er altfor tykk f.eks på sjøen. Den 
er også grei å føle seg vei på is man ikke er helt trygg 

Art. nr Modell Pris  
490080 Ispigger Teho 79,-
490081 Yngsjøbrodden 129,-
490083 Ispigger Normark De Luxe 249,-
490141 Isbrodd # M 119,-
490142 Isbrodd # L 119,-
490087 Isfiskeklepp Teleskop 90cm. 129,-
490089 Isbile 579,-
490161 Isøse 44,-

på. Isøsen brukes til og holde hullet rent for is og 
sørpe, dette er veldig viktig for å kunne se selv de 
minste napp eller bevegelser i snøret. Brodder  
festes under støvlene når det er glatt på isen.  
Den teleskopiske isfiskekleppen er uunn værlig når 
storfisken stritter i mot nederst i hullet.

Isf
isk

ek
lep

p

Isb
ile

Isø
se

Isfisketilbehør

Teho Pilkekasse

Art. nr Modell Pris  
490164 Teho Pilkekasse m/utstyr 450,-

Storm Balansejig
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Elvene rundt Trondheimsfjorden
Prosjektet ”Elvene rundt Trondheimsfjorden” er 
en sammenslutning av de 43 lakseelvene rundt 
Trondheimsfjorden. Formålet med organisasjonen 
er å styrke og bevare den Nord-Atlantiske laksestam-
men og arbeide for villaksens beste. Et prioritert mål 
i så henseende er å redusere fangstingen av villaks 
med kilenot som skjer i Trondheimsfjorden med mi-
nimum 80%. En annen gevinst ved dette prosjektet 
er at elvene vil bli mer attraktive for sportsfiske! 

Utvikling: 
 2004 2005 2006
 (Uten oppleie)
Fangst med kilenot: 85 tonn 39 tonn 46 tonn
Fangster i elvene: 56 tonn 81 tonn 83 tonn
Tallene for 2007 er ikke klare når Den Store Fiskekatalogen går  
i trykken.

 

Under gytegropregistrering i Gaula høsten 2005 ble 
det registrert dobbelt så mange groper som høsten 

før. I 2006 sto det etter fiskesesongen igjen 79% av 
oppvandrende fisk ovenfor Bjørsetdammen i Orkla. 
Dette er svært oppløftende tall for en villaksstamme 
som er under stadig økende press, og viser at det er 
fra elvene laksestammen virkelig kan forvaltes. 
Direktoratet for naturforvaltning har også mer-
ket seg de gode resultatene fra notoppleien i 
Trondheimsfjorden, og foreslår nå betydelige  
innskrenkninger i sjølaksefisket for 2008 - 2012  
noe som blir spennende å se utviklingen på.

Elbe Normark er en av hovedstøtte-
spillerne også i dette prosjektet som 
du kan lese mer om på www.elvene.
no eller www.elbe.no

Oslomarkas Fiskeadministrasjon 
(OFA) og Elbe Normark 
– samarbeidspartnere for å styrke fisketilbudet i Oslomarka. 

OFA er en ideell organisasjon, etablert i 1936, med 
formål om å sikre Oslos befolkning tilgang til et rikt 
sportsfiske. Flere hundre frivillige stiller hvert år opp 
og gjør en flott innsats for å kultivere 400 fiskevann 
slik at det er mulig for alle som ønsker det å benytte 
den flotte Oslomarka i forbindelse med fiske. Hvert 
år settes det ut tusenvis av ørret i de vannene OFA 
forvalter, både yngel og større fisk. Gjennom OFAs 
fiskekartbok og OFAs årbok finner du oversikt over 
alle fiskeutsett og bestandsestimeringer pr. vann. 
Bøkene samt informasjon om fiske 
i Oslomarka finner du på 
www.ofa.no

232232 233233

Elbe Normark – en bidragsyter  
til utvikling og forvaltning av sportsfiske

Elbe Normark AS er  opptat t  av  å  skape gode opplevelser  i  naturen  
–  for  deg a lene e l ler  med fami l ien ,  for  i  d isse  travle  t ider  er  de  gode 

opplevelsene et t  gode – og v i  v i l  g jerne b idra for  å  legge t i l  ret te  for  det te . 
E lbe  Normark samarbeider  også derfor  med ul ike  organisas joner , 

foreninger  og prosjekter  net topp med det te  som formål .
 

Fiske i Storbyen
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Oslomarka 
Fiskeadministrasjon og avisen Aften etablerte i 
samarbeid med Elbe Normark AS en stor sports-
fiskesatsing i Oslo sommeren 2007. Med to per-
manente fiskecamper gjennom hele sommeren var 
målsetningen å spre fiskeglede og informasjon om 
sportsfiske til barn, unge og foreldre uten sportsfis-
kebakgrunn. Campene ble en umiddelbar suk-
sess og gjennom sommeren deltok mer enn 
12.000 mennesker på alle aktivitetene 
som ble arrangert.  

I 2008 fortsetter dette arbeidet, nå med 
Oslomarka Fiskeadministrasjon som 
drivkraften i prosjektet og Elbe Normark 
som en av samarbeidspartnerne. Fiskecamper vil 
igjen bli etablert i Oslo til sommeren så her er det 
bare å møte opp. Følg med på www.ofa.no eller 
www.elbe.no for mer informasjon. 

Norges Jeger- og 
Fiskerforbund satser 
på sjøørret!
Sjøørreten finnes i mange av vassdragene våre, men 
kommer fort i skyggen av laksen. Garnfiske og 
ødelagte gytebekker er blant sjøørretens utfordrere. 
Forvaltningen av sjøørreten er i det store og hele 
altfor sjelden på dagsorden. Derfor setter Norges 

Jeger- og Fiskerforbund, i samarbeid med 
Elbe Normark AS, fokus på sjøørreten også 
i 2008. Sjøørreten er en artig sportsfisk 
som er lett tilgjengelig langs hele norske-
kysten, og gjennom vår satsing på sjøør-

ret, ønsker Norges Jeger- og Fiskerforbund 
å få med enda flere ut på fisketur etter 

denne attraktive fisken!

Den store sjøøretkonkurransen 26. – 27. april 2008

I år som i fjor, gjennomfører vi en storstilt, nasjo-
nal sjøøretkonkurranse i hele landet. Konkurransen 
går av stabelen 26. – 27. april, og du kan delta 
langs hele Norges langstrakte kyst. 
I 2007 var det godt over 1.500 deltakere, masse 
aktivitet og gode opplevelser langs hele kysten. I år 
satser vi på enda flere deltakere, større fangster og 
ikke minst mye mere moro. 
 
www.ulovligegarn.no

Her kan du rapportere inn observasjoner om ulov-
lig satte garn. Gjennom denne siden skal Norges 
Jeger- og Fiskerforbund bidra til å koordinere og 
systematisere informasjon om ulovlig satte garn, 
skape gode holdninger i forhold til å drive lovlig 
fiske og spre informasjon om regelverket rundt 
fiske langs kysten vår. Du finner mer informasjon 
på: www.njff.no og www.ulovligegarn.no

Havabborprosjektet med Dr. Jonathan Colman
Det Norske havabborprosjektet ble igangsatt i 2003 etter initiativ fra Jonathan E. Colman (Universitetet i Oslo/
Universitetet for Miljø og Biovitenskap), Thrond O. Haugen (NIVA, UiO) og Johannes Holmen (UiO). 
Formålet med prosjektet er rett og slett å framskaffe mest mulig kunnskap om denne nylig etablerte arten  
i Norge. Prosjektet har foreløpig ikke mottatt finansiering fra det offentlige, men takket være bidrag fra 
Elbe Normark AS, Rapala og NIVA har en allikevel klart å gjennomføre viktige aktiviteter og forskning på 
denne arten som bare blir en mer og mer populær for sportsfiskere i Norge. Hold deg oppdatert på våre 
nettsider www.elbe.no
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Rapalaknuten
Når du knyter senen direkte på en 

hvilken som helst Rapala (uten spli-
tring), sørg for å bruke Rapala knuten. 

Kun med denne knuten får du den 
riktige gangen som Rapala wobblere er 

kjent for.  

Glenns multifilament-knute
Meget god og sterk knute til multifila-
mentsene som er enkel å knyte. Pass på 
å lage minst 4 surringer (lag gjerne fler) 
før du stikker tampen gjennom løkken 
og strammer til. Brukes til å feste svivel 

eller sluk til multifilamentsenen.

Husk al l t id  å  fukte  senen før  knuten trekkes  sammen. 
Da reduseres  s jansen for  at  fr iks jonsvarmen som skapes 
på l inen under  s trammingen forr inger  knutestyrken.

Knuteguide

234234 235235

Denne katalogen er  e t ter  hvert  b l i t t  meget  s tor ,  og  enda har  v i  mer  på h jertet . 
Besøker  du oss  på www.elbe .no f inner  du bi lder  og detal jer  om al le  produktene, 

t ips  og råd spesie l t  t i l  deg,  du kan del ta  i  konkurranser ,  v inne f lot te  premier  
og  ikke minst  holde deg oppdatert  om t ing  som har  interesse  for  sportsf iskere .  

Her  kommer s tadig  nye art ik ler  om f iske ,  forskningsprosjektet  på havabbor samt 
andre aktuel le  temaer .  K l ikk  deg inn så  snart  du kan!

Arkivfoto:  32/33 ,  42 ,  44 ,  45 ,  5 1 ,  55 ,  9 1 ,  1 16 ,  202,  2 13 ,  227 ,  234
Ari ld  Wilhelmsen:  57 
Bjørn Hje l le :  13 1 
Cato Bekkevold:  59 ,  6 1 ,  99,  100,  1 14 ,  148 
Cato Røenbakken:  2 ,  98 
Er ik  Bakke:  4/5 ,  68,  83 ,  85 ,  92 ,  129 ,  13 1 ,  1 35 ,  150/15 1 ,  160,  172 , 
188/189,  190/191 ,  194/195 ,  224/225 
Håkon Rekstad:  104 
Jonathan Colman:  2 ,  62 ,  75 ,  80/81 ,  1 32
Jon E iv ind Schef te :  79 ,  1 15 ,  17 1 ,  192 ,  232
Marianne Iversen:  48,  50,  66/67,  1 12 ,  129 ,  2 12 ,  2 19 ,  65 
Nordlys  jakt  & f iske  AS:  77
Ole  Magnus Halvorsen:  2 12

Randulf  Val le :  64 ,  16 1 
Runar Kokko:  228/229
Rune Kornel iussen:  74 ,  124 ,  128 ,  152 ,  2 17 , 
S te in  Ivar  Iversen:  2 ,  4 ,  16 ,  35 ,  36 ,  40/41 ,  43 ,  53 ,  56 ,  58 , 
60/61 ,  72/73 ,  78 ,  82 ,  107 ,  108, 109,  1 13 ,  12 1 ,  1 3 1 ,  155 ,  170,  172 , 
174 ,  178 ,  18 1 ,  182 ,  185 ,  187 ,  2 15 ,  230,  232/233 ,  234/235
Sten Jacobsen:  72 ,  84 ,  89,  157 ,  16 1 ,  2 16
Ståle  Breiv ik :  46 ,  87
Thomas Jest ing :  76,  13 1
Tommy Egra:  13 1
Torbjørn Schei :  80,  159 ,  193 ,  206/207,  226
Yngve Sverkhol t :  2 13 

Miljøfoto Den store Fiskekatalogen 2008:
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www.elbe.no

Blodknuten
Den beste knuten til å binde sammen 

to monofilamentsener. Selv to liner med 
ulik diameter er det mulig å spleise  

med denne; bare legg inn et par ekstra 
surringer med den tynneste. 

Palomar-knute
En av de beste knutene til multifila-

mentsene, og veldig enkel å knyte. Med 
denne knuten kan du feste svivel eller 

sluk til multifilamentsenen. 

UNI-knute for krok 
Meget enkel og bra knute for å feste 

sene og krok. Lag minst fem surringer 
gjennom løkken.

Fortomsløkke
En av de raskeste løkkene å binde. 

Brukes gjerne til å træ fluesnøre og for-
tommer løkke i løkke.

Spoleakselknuten
En veldig bra knute for å feste senen 
rundt spolen. På multiplikator- og 

fluesneller legger man naturligvis først 
senen rundt spolen en eller to ganger 

før knuten lages. På haspelsneller gjøres 
først knuten, deretter legges løkken 

rundt spolen og strammes.

Forbedret slukknute
Antagelig den beste selvlåsende knuten. 

Knutestyrken er 90%, og kan lages 
ekstra sterk ved å træ senen gjennom 

løkken B helt til slutt.     

Thurle-knuten
Sterk og enkel knute som brukes til 
meitekroker og fluer (f.eks våtfluer, 
nymfer og streamere). Knuten er  

styrende og holder seg stabil slik den 
ble bundet på. Fluen eller kroken går 

dermed alltid riktig i vannet.

Kirurgknute 
Med denne knuten kan du binde 

sammen multifilament og vanlige sener 
av lik eller ulik diameter. Knuten er 
også meget bra som fortomsknute. 
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