
Orkla Salmon School 5 / 2021
Uke 33, 14.08. - 21.08.2021

Effektivt fluefiske etter laks er ingen tilfeldighet!
En perfekt presentasjon av flua gir resultater.

I dette kurset lærer du på kortest mulig tid de viktigste faktorene for et effektivt fluefiske etter laks.
En teoridel etterfølges av et praksiskurs hvor kunnskapen kommer til anvendelse.
Lakseproffen Hans Spinnler ledsager deg ved elvebredden, deler sin kunnskap og lærer deg å bli
en suksessrik laksefisker.

School 5 / 2021:  Uke 33, 15.08. - 18.08.2021
      Ankomst lørdag 14.08. avreise lørdag 21.08.2021.

Fiske lørdag 14.08. f.o.m. kl. 20:00 – t.o.m. lørdag 21.08. kl. 8:00

Lærer: Hans Spinnler. Master Flycasting Instructor (EFFA).

Kursinhold:      - Perfekt avstemming av utstyr (stang, snøre, fortom og flue)
 - Underhåndskastets prinsipper i teori og praksis. (short stroke/straight line)
 - Enkelt underhåndskast (spey-cast)
 - Hvor kaste med rettningsendringer (single og double-spey, snake roll, circle cast)
 - Overhodekastet
 - Fangstrategi og taktikk
 - Elvekunnskap og det å kunne lese elva, finne stoppesteder og standplasser
 - Fluevalg
 - Hvordan kontrollere fluas flyt (hastighet og dybde)
 - Fiskerens opptreden ved elva og når han vader

Kursets varighet: 4 dager, 4 timer per dag. Teori, praksis og kasteteknikk

Kurskostnader: Se prisliste for Orkla 2021

Kurset inneholder: 4 dagers kurs «effektivt fluefiske etter laks»
 Laksefiske på alle Spinnler’s Flyfishing strekninger

Deltagere: Maks 4 deltager per kurs.
 Passer for nybegynnere og viderekommende
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Utstyr: Nybegynnere har muligheten til å leie komplette tohåndsstenger
(stang, snøre og snelle)

        etter avtale for 550 NOK/Uke

Følgende utstyr anbefales:

Stang: tohånds, 12 til 15 fots
Snøre: flyt og synkesnører

Fortom:  lange koniske fortommer 15-20 fot med 0.40 mm spiss for flytsnøre,
korte fortommer for synkesnøre

Fluer:  store, middels og små tubefluer, gull, orange, røde, brune og sorte mønster.
 Dobbel  eller trippelkroker i størrelse 2-8

Vadeklær: bukse og støvler, gjerne en vadestav

I butikken vår kan du kjøpe aktuelle fluer, kroker og fortoms material.

Forsikring: Vi anbefaler deg på det sterkeste å tegne en omfattende reiseforsikring.
Vennligst les standard kontraktsvilkar
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