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Spesialutviklet for enhver fiskesituasjon!
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Å utvikle stenger tilpasset det norske markedet, er en stor utfordring. Vårt lang-

strakte og ville land byr på store variasjoner i klima og forhold. Selv fiske fra

samme sted kan variere mye med tanke på vær, strøm og temperatur. Type agn,

line, kastevekt, kastelengde, presentasjon og kjøring av fisk er også faktorer som

virker inn på valg av stang. Det er derfor viktig å kunne tilby et variert utvalg av

godt utprøvde stenger. Lawson har i dag godt over 100 stangmodeller spesial-

utviklet til bruk i Norge. Dette gjør oss trygg på at det finnes en Lawson stang

som passer godt, også til ditt fiske!

Produktutvikler Seeberg
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Atlantic Salmon Series er utviklet spesielt
med tanke på laksefiskere med høye krav
til stenger. Det er brukt japansk 46-tonns
karbon, for å kombinere lav vekt med
spenstige og følsomme klinger. Dette er

ellers en karbonblanding man normalt kun
finner på High-End fluestenger. Den 3-
delte klingen er matt grå med et minimalis-
tisk design, og et frekt snellefeste i laksens
egne farger setter selve signaturen på

denne stangserien. Kvalitet på kork og
ringer er selvsagt høy. Et tykt fløyels-
futteral og en Cordura-trukket stangtube
sørger for sikker transport frem til fiske-
plassen. Egenskapene til Atlantic Salmon

Atlantic Salmon Haspel                                                       11´                                Up to 30 g                                      Stangvekt 220 g                                                          Kr. 3199,-

Atlantic Salmon Haspel                                                       11´                                Up to 50 g                                      Stangvekt 230 g                                                          Kr. 3299,-

Atlantic Salmon Haspel                                                       12´                                Up to 40 g                                      Stangvekt 250 g                                                          Kr. 3399,-

Atlantic Salmon Haspel                                                       12´                                Up to 60 g                                      Stangvekt 270 g                                                          Kr. 3499,-

Atlantic Salmon Haspel                                                       13´                                Up to 50 g                                      Stangvekt 270 g                                                          Kr. 3599,-

Atlantic Salmon Haspel                                                       13´                                Up to 70 g                                      Stangvekt 290 g                                                          Kr. 3749,-

Atlantic Salmon Haspel                                                       13´                              Up to 100 g                                      Stangvekt 370 g                                                          Kr. 3849,-

Atlantic Salmon Haspel                                                       14´                                Up to 35 g                                      Stangvekt 310 g                                                          Kr. 3599,-

Atlantic Salmon Trigger                                                      11´                                Up to 50 g                                      Stangvekt 250 g                                                          Kr. 3699,-

Atlantic Salmon Trigger                                                      12´                                Up to 50 g                                      Stangvekt 280 g                                                          Kr. 3849,-

Atlantic Salmon Trigger                                                      12´                                Up to 70 g                                      Stangvekt 290 g                                                          Kr. 3849,-

Atlantic Salmon Trigger                                                      13´                                Up to 80 g                                      Stangvekt 330 g                                                          Kr. 3999,-

Atlantic Salmon Trigger                                                      13´                              Up to 120 g                                      Stangvekt 350 g                                                          Kr. 4399,-

Atlantic Salmon Trigger                                                      14´                                Up to 90 g                                      Stangvekt 360 g                                                          Kr. 4399,-

Atlantic Salmon Harling                                                      11´                          Up to ca. 60 g                                      Stangvekt 270 g                                                          Kr. 1899,-

LAWSON ATLANTIC SALMON HASPEL

LAWSON ATLANTIC SALMON HARLING

LAWSON ATLANTIC SALMON TRIGGER

«Laksefiske kan være hardt arbeid, men slikt verktøy
gjør det lettere å komme gjennom lange dager» Alt om Fiske #4 2012

Les hele testen på seeberg.no/pressemeldinger

LAWSON ATLANTIC SALMON SERIES
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Series kjennetegnes ved en ekstremt god
spenst som gir presise og rekordlange kast
når det er behov for det. Den spenstige
klingen tretter ut laksen meget effektivt og
gjør det i tillegg til en nytelse å kjøre fisken.

Følsomhet er viktig, og her kan vi garantere
deg at forskjellen på «bunn» og «napp» vil
være tydelig. Den utrolige lave vekten får
Atlantic Salmon Series til å føles nærmest
vektløs, og i kombinasjon med den

velbalanserte klingen blir nå iherdig
laksefiske en nytelse for skuldre og rygg.

Dette er en spesialstang for dorgefiske i elv med

wobbler eller sluk. Harling, som de kaller det i Namsen,

består av at båten pendler fra side til side i elva,

samtidig som den forflytter seg litt nedstrøms for hver

pendling. Denne type stang må være følsom i toppen

for å fange opp agnets bevegelse og eventuelt «rusk»

som fester seg på agnet. Vi har valgt å lage denne

stanga for fiske med multiplikator snelle, men med

haspel snellefeste. Dette gjør det lettere å få stanga inn

og ut av en stangholder, samt at pistolgrep ikke har

noen funksjon til dette fisket hvor stanga står i en

stangholder. Denne modellen er produsert med et lavere

karboninnhold (30tonn) for å tåle den røffere behand-

lingen de gjerne får i en båt.

11 FOT HASPEL 30 OG 50 Glimrende stenger for kasting

av lette wobblere, samt sluk og markfiske i de minste til

mellomstore elvene. Ikke la deg lure av de lave kaste-

vektene, her er det power nok til å lande stor laks også!

12 FOT HASPEL 40 OG 60 Dette er allround lengden for

sluk og markfiske i de mellom til store elvene våre. Den

letteste av 12 foterene (up to 40gr.) er i tillegg en fin

stang til wobblerfiske og flue/dupp.

13 FOT HASPEL 50 OG 70 Dette er først og fremst

lengden for markfiske, spinnerflue/dupp og tube/spinn.

Passer godt til de største elvene og til de mindre, men

strie vestlandselvene hvor agnet gjerne må styres inn

bak store steiner.

13 FOT HASPEL UP TO 100G Dette er stanga for tungt

markfiske i de strieste og største elvene. Med kastevekt

opptil 100 gram dekker denne de fleste forhold du kan

møte i lakseelva. Spesielt under tidlig fiske i juni på høy

vannføring MÅ agnet serveres dypt og sakte til laksen.

14 FOT HASPEL UP TO 35G Lette agn og stor fisk var

noen av stikkordene for utviklingen av denne modellen.

Passer godt til wobblerfiske med tynne liner og lett

markfiske. Lengden gjør det enkelt å styre agnet i

vannet. Kasteegenskapene på lette agn er overlegne.

Kjøring av stor fisk på tynn line er en nytelse på denne

stanga!  

11 FOT TRIGGER 50 Denne lengden er det mange som

foretrekker til slukfiske i de mellomstore elvene og

markfiske i de mindre til mellomstore elvene.

12 FOT TRIGGER 50 Dette er stanga for lettere

markfiske og slukfiske. Enormt følsom i tuppen, men

med en ryggrad som fint lander en storlaks. Her får du

en gøyal fight.

12 FOT TRIGGER 70 Hvis du skal velge en lengde til sluk

og markfiske i de mellom til store elvene våre, så er det

12 fot som er allrounderen for denne kombinasjonen.

13 FOT TRIGGER 80 Dette er den mest vanlige lengden

og kastevekten til markfiske, tube/spinn og flue/dupp i

de større elvene og i de mindre, men strie Vestland-

selvene gjennom hele sesongen.

13 FOT TRIGGER 120 Dette er stanga for tungt

laksefiske i de strieste og største elvene. Med kastevekt

opptil 120 gram dekker denne de fleste forhold du kan

møte i lakseelva. Spesielt under tidlig fiske i juni på høy

vannføring MÅ agnet serveres dypt og sakte til laksen.

14 FOT TRIGGER 90 Dette er kastemaskinen for deg

som fisker på langdistanse med mark, tube/spinn og

flue/ dupp. Her får man løftet mye sene av vannet

samtidig som man har meget god følelse med agnet.

TC 30
CARBON

TC 46
CARBON

TC 46
CARBON
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LAWSON ARCTIC TROUT MicroWave

MicroWave

Arctic Trout MicroWave                                                         8´                 4–16 g       Stangvekt 160 g                                         3-delt 2499,-

Arctic Trout MicroWave                                                         9´                 4–16 g       Stangvekt 170 g                                         3-delt 2649,-

Arctic Trout MicroWave                                                         9´                 6–22 g       Stangvekt 175 g                                         3-delt 2749,-

Arctic Trout MicroWave                                                       10´                 4–16 g       Stangvekt 185 g                                         3-delt 2899,-

Arctic Trout MicroWave                                                       10´                 6–22 g       Stangvekt 195 g                                         3-delt 2949,-

Arctic Trout MicroWave                                                       10´                 8–30 g       Stangvekt 200 g                                         3-delt 3049,-

Arctic Trout                                                                          11´                 6–26 g       Stangvekt 220 g                                         3-delt 3199,-

Arctic Trout                                                                          12´                 8–30 g       Stangvekt 240 g                                         3-delt 3299,-

LAWSON ARCTIC TROUT SERIES
Arctic Trout Series er utviklet spesielt med tanke på ørret og
sjøørretfiskeren med høye krav til stenger. Det er brukt Japansk
46-tonns karbon, for å kombinere lav vekt med spenstige og
følsomme klinger. Dette er ellers en karbonblanding man normalt
kun finner i High-end fluestenger. Den 3-delte klingen er matt
brun med oransje  pyntesurringer og er i tillegg  utstyrt med
spigotskjøter som gjør at klingens spenst utnyttes maksimalt.  Et
lekkert formstøpt snellefeste i «copper tiger» finish med oransje

forsterkningsring, sørger for at snella sitter som limt på stanga
og ligger godt i hånda. Kvalitet på kork og ringer er selvsagt høy
og det er brukt gummikork i front for bedre holdbarhet og grep.
Et tykt fløyelsfutteral og en Corduratrukket stangtube sørger for
sikker transport fram til fiskeplassen. Egenskapene til Arctic Trout
Series kjennetegnes med en ekstremt god følsomhet, lav vekt og
en spenst som gir presise og rekordlange kast uten anstrengelser.

• ØKER KASTELENGDEN
• GIR BEDRE PRESISJON
• MINSKER SNØRESLITASJE
• ELIMINERER VINDKNUTER
• REDUSERER STANGVEKT
• ØKER STANGAS SPENST OG HURTIGHET
• FORBEDRER SPOLEPÅFØRING MED FLETTELINER

Lawson Arctic Trout har fått de nye prisbelønte MicroWave stang-
ringene på lengdene opp til 10’.

Disse ringene går sin seiersgang i USA og egner seg spesielt på
stenger med lavere kastevekter.

MicroWave ringen retter lina allerede ved første stangringen pga
den ekstra løperingen som er montert på denne. Dette minimerer
friksjon gjennom resten av ringene, da lina retter seg ut i den
første løperingen og reduserer snørerotasjon som man får med
«vanlige» ringer.

Dette gir lengre kast ved bruk av mindre kraft og enormt bra
presisjon.
MicroWave ringene gir også lavere totalvekt på stanga, ettersom
ringene er lettere framover på stanga. 
Dette resulterer i en «kjappere og spenstigere aksjon, samt en
skikkelig «nice feeling». 

Se demonstrasjonsvideo på MicroWave her: 
http://www.americantackle.us/microwave_guides.html 

TC 46
CARBON
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8 FOT er lengden å foretrekke når det fiskes fra båt og i trange situasjoner med tett

vegetasjon rundt fiskeplassen. Glimrende stang også når det skal lobbes små spinnere

eller mark med splitthagel som kastevekt , ut i små elver og bekker.

11 OG 12 FOT er lengder som blir stadig vanligere blant dagens sjøørretfiskere.

Spesielt til meitefiske med brisling fra land og fiske med bombarda eller

«ørretbomber». Dette er også en glimrende lengde når det skal finfiskes med mark

eller flue og dupp etter brunørret og sjøørret. Er det de ekstreme kastelengdene du er

på jakt etter, er dette førstevalget.

«MicroWave-ringene gjør rett og
slett ei god stang enda bedre»

Alt om Fiske #2 2014
Les hele testen på seeberg.no/pressemeldinger

10 FOT er sjøørret fiskerens allround stang. Denne lengden gir lange kast for sluk-

fiskeren selv i hard vind. Stanglengden gjør det også enkelt å styre fisk og sluk unna

hindringer i fjæra. For ørretfiskeren som skal midtfjords med sluk eller fiske med flue

og dupp, så er denne lengden et klart førstevalg.

9 FOT Dette er allround lengden til wobbler, sluk, spinner og agnfiske etter ørret fra

land. Denne lengden gir som regel tilstrekkelige kastelengder, samtidig som den fint

kaster en passe tung dupp med en fortom på et par meter ned til en markklyse.
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LAWSON NORWEGIAN SERIES Haspel

LAWSON NORWEGIAN SERIES

LAWSON NORWEGIAN SERIES Trigger

Norwegian Haspel                                                               5,6´                 1-10g                            4 delt                                        1849,-

Norwegian Haspel                                                                  7´                 3-15g                            4 delt                                        1899,-

Norwegian Haspel                                                                  8´                 2-12g                            4 delt                                        1999,-

Norwegian Haspel                                                                  9´                 3-15g                            4 delt                                        2099,-

Norwegian Haspel                                                               9,6´                 5-20g                            4 delt                                        2199,-

Norwegian Haspel                                                                11´                 8-28g                            4 delt                                        2499,-

Norwegian Haspel                                                                11´                 15-55g                         4 delt                                        2849,-

Norwegian Haspel                                                                12´                 20-70g                         4 delt                                        3099,-

Norwegian Haspel                                                                13´                 7-32g                            4 delt                                        3099,-

Norwegian Haspel                                                                13´                 30-80g                         4 delt                                        3299,-

Norwegian Haspel                                                                16´                 20-65g                         4 delt                                        4199,-

En innholdsrik serie stenger utviklet spesielt med tanke på norske
forhold. Her er krav til funksjonalitet og kvalitet satt i høysetet!
Klingene er laget i hele 40 tonns karbon og er lette, spenstige og
smekre. Komponenter som stangringer og kork er i høy kvalitet
og matcher det eksklusive designet godt. Dette er virkelig en serie
for fiskere som har høye krav til utstyret. Haspelstengene leveres

i fire- og femdelte klinger mens triggerstengene er tredelte.
Norwegian er for mange selveste referanseserien blant Lawsons
massive utvalg av stenger. Flere ganger testvinner og en rekke
meget gode omtaler har gjort Lawson Norwegian til en av de mest
kjente seriene på det norske markedet. Aksjon og kasteegen-
skaper må bare oppleves!

TC 40
CARBON

TC 40
CARBON
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Lawson Norwegian HASPEL 5-delt 8´ – 9´

Norwegian Trigger                                                               11´                 15-55g                         3 delt                                        2949,-

Norwegian Trigger                                                               12´                 20-65g                         3 delt                                        3099,-

Norwegian Trigger                                                               13´                 30-80g                         3 delt                                        3199,-

Norwegian Trigger                                                               14´                 40-120g                       3 delt                                        3849,-

Norwegian Haspel                                                                  8´                 5-18g                            5 delt                                        2199,-

Norwegian Haspel                                                                  9´                 5-20g                            5 delt                                        2299,-

Norwegian Haspel                                                                  9´                 7-28g                            5 delt                                        2399,-
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LAWSON Northern Lite Haspel

Northern Lite Haspel                                                              8’                 3-15 g.                          3 delt                                        1349,-

Northern Lite Haspel                                                              9’                 3-15 g.                          3 delt                                        1399,-

Northern Lite Haspel                                                              9’                 7-28 g.                          3 delt                                        1499,-

Northern Lite Haspel                                                              9’                 20-60 g.                        3 delt                                        1599,-

Northern Lite Haspel                                                           9,6’                 5-20 g.                          3 delt                                        1699,-

Northern Lite Haspel                                                            10’                 30-80 g.                        3 delt                                        1849,-

Northern Lite Haspel                                                            11’                 10-50 g.                        3 delt                                        1999,-

Northern Lite Haspel                                                            11’                 20-70 g.                        3 delt                                        1999,-

Northern Lite Haspel                                                            12’                 30-70 g.                        3 delt                                        2149,-

Northern Lite Haspel                                                            13’                 7-32 g.                          3 delt                                        2199,-

Northern Lite Haspel                                                            15’                 10-50 g.                        3 delt                                        2749,-

Northern Lite Trigger                                                              8’                 7-25 g.                          3 delt                                        1399,-

Northern Lite Trigger                                                              9’                 10-35 g.                        3 delt                                        1549,-

Northern Lite Trigger                                                           11’                 20-60 g.                        3 delt                                        1999,-

Northern Lite Trigger                                                           12’                 30-70 g.                        3 delt                                        2199,-

Northern Lite Trigger                                                           12’                 50-150 g.                     3 delt                                        2199,-

Northern Lite Trigger                                                           13’                 30-90 g.                        3 delt                                        2299,-

Northern Lite Trigger                                                           13’                 40-140 g.                     3 delt                                        2299,-

Høykvalitets karbonstang i TC 36 karbon!
Ny teknologi har gitt en 3-delt klinge i
svært smekker og spenstig utførelse. Høy-
kvalitetskomponenter i alle deler. Re-

sultatet er en meget spennende stangs-
erie som er utviklet for vårt skandinaviske
fiske. Designet er smakfullt og under-
streker at stangserien er vår bestselger!

LAWSON Northern Lite Trigger

LAWSON 
NORTHERN LITE

TC 36
CARBON

TC 36
CARBON
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«Meget gode kasteegenskaper både hva kastelengde
og presisjon angår. Mye stang for pengene» Alt om Fiske #4 2012

Les hele testen på seeberg.no/pressemeldinger
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LAWSON Explorer

LAWSON EXPLORER

Lawson Explorer HASPEL

Lawson Explorer TRIGGER

Explorer Haspel                                                                       7’                 3-15g                            3 delt                                           849,-

Explorer Haspel                                                                       8’                 3-15g                            3 delt                                           899,-

Explorer Haspel                                                                       8’                 7-20g                            3 delt                                           899,-

Explorer Haspel                                                                       9’                 3-15g                            3 delt                                           999,-

Explorer Haspel                                                                       9’                 7-20g                            3 delt                                           999,-

Explorer Haspel                                                                       9’                 7-28g                            3 delt                                           999,-

Explorer Haspel                                                                       9’                 10-35g                         3 delt                                           999,-

Explorer Haspel                                                                       9’                 20-60g                         3 delt                                        1099,-

Explorer Haspel                                                                     10’                 15-45g                         3 delt                                        1249,-

Explorer Haspel                                                                     10’                 30-80g                         3 delt                                        1299,-

Explorer Haspel                                                                     11’                 20-60g                         3 delt                                        1399,-

Explorer Haspel                                                                     12’                 30-70g                         3 delt                                        1549,-

Explorer Haspel m. pilketopp                                            9’/6’                 30-80g/100-400g 3/2 delt                                        1649,-

Explorer Trigger                                                                    10’                 20-50g                         3 delt                                        1299,-

Explorer Trigger                                                                    11’                 20-60g                         3 delt                                        1399,-

Explorer Trigger                                                                    12’                 30-70g                         3 delt                                        1549,-

Lawson Explorer er en utrolig prisgunstig stangserie. Ny teknologi
på produksjon av karbonfibre har resultert i en meget smekker og
spenstig stang som allikevel beholder samme styrke og robusthet.
Denne tre-delte stangklingen er en fryd for øyet og med sitt lave
prispunkt tør vi mene at markedets krav til rimelige men full-
verdige karbonstenger er oppnådd! Stangserien består av hele 12
forskjellige haspelstenger, en modell med pilketopp og 3 trigger-
stenger som dekker det meste fra lett innlandsfiske til tyngre laks
og kystfiske.

TC 24
CARBON
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LAWSON Discovery

Lawson Discovery II                                                               6´                 5-20g                            3 delt                                           449,-

Lawson Discovery II                                                               7´                 5-25g                            3 delt                                           449,-

Lawson Discovery II                                                               8´                 10-30g                         3 delt                                           449,-

Lawson Discovery II                                                               9´                 10-35g                         3 delt                                           449,-

Lawson Discovery II                                                               9´                 20-60g                         3 delt                                           449,-

«Explorer 8’ ble klassens beste all-
roundstang under 800 kroner» Jakt og Fiske #6 2012

Test av flerdelte stenger

Les hele testen på seeberg.no/pressemeldinger

Vår populære Discovery serie er oppgradert vesentlig! Discovery II har fått en skikkelig make over med bl.a

nytt korkhåndtak. Det er ikke bare et nytt og spennende design som kjennetegner Discovery II, stangemnet

har fått raskere fibre også. Discovery II er en revolusjonerende lett og robust stangserie i glassfiber, til en meget

god pris. Dette er et fullverdig alternativ til langt dyrere fiskestenger! Vi har i tillegg delt de i 3 så de skal bli

enkle å transportere til fiskeplassen. Her finner du stenger som passer for de aller minste, 6 og 7 fot opptil

25gr, lettere ferskvannsfiske 6,7 og 8 fot opp til 25gr, allround ferskvann/saltvann 8 og 9 fot opptil 35gr. og

sjø/ tyngre ferskvannsfiske som er 9 fot opptil 60gr.
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Lawson Pikewallis Jerk                                                        6´6                 130g                                  Hel                                        2099,-

Lawson Pikewallis Spin                                                       8´3                 240g                             2 delt                                        2399,-

LAWSON PIKEWALLIS JERK  PÅ 6,6 FOT MED KASTEVEKT  OPP TIL 130GR er en lett, spenstig  og godt avbalansert  jerkstang du fort blir glad i. Ryggen er stiv nok til å sette

krokene og lage de riktige bevegelsene i agnet samtidig som den er myk nok til å få stanghjelp under drilling av storgjedda . Et smykke av en stang.

LAWSON Pikewallis Jerk

LAWSON Pikewallis Spin

LAWSON PIKEWALLIS
I samarbeid med Erik Walmann i Team Pikewallis startet vi
vinteren 2012 med å utvikle to stenger til moderne gjeddefiske.
Resultatet er en Jerk- og en Spinstang for skandinaviske forhold!
Prototypene var på testfiske hele høsten 2012, og Team
Pikewallis var allerede svært fornøyde med resultatet. Stengene
er spenstige, følsomme og lette, samtidig som de har den ryggrad

som kreves for tunge kast og sikker krokning av store gjedder.
Frekt design og kvalitetskomponenter understreker inntrykket
av høy kvalitet. Endelig noen norske gjeddestenger laget av
norske gjeddefiskere. Dette er stenger Team Pikewallis går god
for!
Les mer på http://pikewallis.hooked.no/

TC 30
CARBON

TC 30
CARBON
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LAWSON PIKEWALLIS SPIN 8`3 FOT KASTER GODT I HELE REGISTERET FRA 30 TIL 240 GR. En lett, følsom og smekker stang med god rygg for trygg krokning av stor fisk. Stanga

er en fryd for øyet og en nytelse å drille fisk på. To-delt for enklere transport.

Tre stenger beregnet for fiske med dyprigg, planerboard, sideparavaner og divere.

Stengene er toppmyke for å kunne spennes opp via dyprigg, samtidig som de skal

kunne gi litt etter uten at de løser ut i grov sjø. Mange og tette ringer sørger for

maksimal utnyttelse av stangklingens kurve og ryggrad under fight med stor fisk.

Kryssbutten i enden gir godt feste i stangholderen uten at stengene vrir seg. Finger-

formet frontgrep i foam gir godt feste i hånda når storfisken skal beseires.

LAWSON Trout-/Salmon- og Heavyrigger

Lawson Troutrigger                                                               7´                                                       2 delt                                           899,-

Lawson Salmonrigger                                                            8´                                                       2 delt                                           999,-

Lawson Heavyrigger                                                            8´6                                                       2 delt                                           999,-

Å klare å pakke inn såpass uforenlige egenskaper 
i ei og samme stang fortjener en klar femmer! Alt om Fiske #7 2013

Les hele testen på seeberg.no/pressemeldinger

«Imponerende stang. En solid femmer» Alt om Fiske #7 2013
Les hele testen på seeberg.no/pressemeldinger

TC 24
CARBON
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BACK TO THE ROOTS! Gromme predatorstenger designet av Jimmy Lindahl, CWC Fishing

Team. Høy kvalitet tvers igjennom. Korkhåndtak i AAA kvalitet, Fuji snellefeste, ringer

fra American Tackle og high-end karbonklinge. BFT Roots er det perfekte verktøyet til

ekstremt gjeddefiske. Rask, lett og med suveren fighting-power! BFT Roots er stenger

med 110% følsomhet. Prøv selv, du kommer ikke til å bli skuffet!

BFT Roots

BFT Microwave

BFT Vertical Impulse

BFT Vertical Impulse Trigger                                                  6´                 40g                                    Hel                                           999,-

BFT Microvawe Vertical                                                        6’6                 60g                                    Hel                                        2399,-

BFT Microvawe Spinning                                                     6’6                 40g                                    Hel                                        2399,-

BFT Microvawe Spinning                                                       8’                 40g                                    Hel                                        2599,-

BFT Microvawe Spinning                                                     10’                 35g                                    Hel                                        3199,-

BFT Microvawe Jigger                                                             7’                 20g                                    Hel                                        2399,-

BFT Microvawe Jigger                                                            8’                 25g                                    Hel                                        2599,-

BFT Microwave er en serie med toppklassestenger designet for predator fiskeren.

Stengene har en ekstremt rask og lett klinge med høyt karboninnhold, American Tackle

Microwaveringer (Microwave Line Control System), et ergonomisk snellefeste og delt

EVA-håndtak med en endebutt som ligger perfekt i hånda. Microwave Line Control

System (LCS) styrer snøret ved første ringen, noe som gjør at du kaster lengre og med

mer presisjon, helt uten anstrengelse. I Microwave-serien finner du stenger for vertikal-,

popper-, dropshot- og jiggfiske.

BFT Vertical Impulse er en spesialdesignet stang for vertikalfiske. Klingen som er meget

lett og følsom er utrustet med superharde stangringer. Toppen er myk, men rask slik

at selv forsiktige napp registreres. Klingens styrke er optimal for å kunne gjøre kon-

tante mothugg! Dette er også en bra stang for pelagisk fiske.
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BFT Rügen                                                                            8´6                 55-225g                       2 delt                                        2399,-

BFT RÜGEN ER EN EKSTREM SPINNSTANG FOR FISKE MED TUNGE AGN. Kraftfull

karbonklinge med super harde stangringer fra American Tackle. BFT Rügen er en ut-

rolig lett stang for sin klasse og du orker å kaste tunge gummiagn på flere hekto hele

dagen. Stangens eksepsjonelle styrke gir super krokning i steinharde gjeddekjefter!

BFT Predator Heavy Trolling

BFT Buster Jerk Stiff

BFT PREDATOR HEAVY TROLLING 8'6" er Skandinavias første rendyrkede trollingstang

for fiske etter gjedde og gjørs med magnumwobblere. Lett, stiv og robust med kryss-

butt i enden for sikker og stabil plassering i stangholderen. Markedets beste

sideparavanstang!

Prisgunstig jerkbaitstang til nybegynneren! Disse spesialstengene skal være korte da

agnet fiskes rykkvis inn. Ryggen i disse stengene er selvfølgelig dimensjonert for de

aller største gjeddene og agn opptil 150gr.

BFT Predator Heavy Trolling                                               8´6                                                       2 delt                                        1899,-

BFT Jerk Stiff                                                                           6´                 150g                                  Hel                                        1299,-

BFT Roots Jerkbait                                                               6´7                 160g                             2 delt                                        2199,-

BFT Roots Trigger                                                                8´6                 110g                             2 delt                                        2199,-

BFT Roots Haspel                                                                 8´6                 90g                                2 delt                                        2199,-

BFT Rügen
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Prey Jigger er en nyutviklet stangserie for det moderne havfisket. Stengene er

produsert i en blanding av 30-tonns karbon og E-glass av høy kvalitet. Kombinasjonen

har gitt smekre stenger med utrolig lav vekt som passer nye lette havfiskesneller

meget godt. De lette vektene og aksjonene gir stenger som blant annet passer perfekt

til det spennende og aktive jiggfisket. Det ergonomiske foam håndtaket gir et be-

hagelig og sikkert grep i alle situasjoner. Snellefeste og stangringer fra ALPS er kun

noen av detaljene som viser at vi snakker om et «High-End» produkt. La deg ikke lure

av disse smekre stengene; her finnes det spenst og løftekraft i massevis! Testfiske av

prototyper bekreftet inntrykket med flere fine kveiter, den største over 60 kg! Stangs-

erien er delt foran håndtaket og leveres i ti modeller for multiplikator, hvorav den ene

er en firedelt reisestang med transportlengde på 63 cm. To modeller for haspelfiske,

en til speedjigging og pilking og en til kasting når det er manko på drift.

PREY Jigger

Prey Jigger                                                                            6’8                 8-20 lbs.                       2 delt                                        2399,-

Prey Jigger                                                                            6’6                 12-30 lbs.                     2 delt                                        2399,-

Prey Jigger                                                                            5’8                 15-40 lbs.                     2 delt                                        2099,-

Prey Jigger                                                                            6’8                 15-40 lbs.                     2 delt                                        2399,-

Prey Jigger                                                                              7’                 30-50 lbs.                     2 delt                                        2599,-

HAVFISKESTENGER
Mengden havfiskestenger på markedet er stor, og man blir lett
forvirret av all klassifisering og typebetegnelse. Generelt sett kan
man si at ei stang på opptil 30 lbs. klasse dekker det aller meste
av behovet for en norsk havfisker. Til lettere fiske på grunnere
vann fungerer ei stang i klasse mellom 12 og 30 lbs. glimrende,
mens man på dypet og under mer krevende forhold etter stor fisk
kanskje bør vurdere å gå opp til ei stang i klasse 40-50 lbs. Til

fiske med naturlig agn er vanligvis mer toppmyke stenger å fore-
trekke, mens man til pilking har mer glede av en mer spenstig og
stiv stang. Generelt sett fungerer stenger i klasse opptil 30 lbs.
best med pilker opptil 300-400 gram, mens vår kraftigste stang,
Extreme Jigger, mestrer de aller tyngste pilkene og søkkene helt
opp til en kilo.

Prey Jigger består av 5 forskjellige «allround» havfiskestenger til pilk, jigg og agnfiske.

Stengene leveres i lengdene fra 6`6’’ til 7’’ og med klassifiseringer fra 8-50lbs, alt etter hvor stor fisk eller hvor tungt agn som skal brukes.
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PREY Jigger Haspel

PREY Natural Bait

Prey Jigger Haspel (for pilking)                                             6’                 8-20 lbs.                       2 delt                                        2099,-

Prey Jigger Haspel (for slukkasting)                                  7’8                 80-220 g.                     2 delt                                        2499,-

4 stenger beregnet for fiske med agn og jigg med klassifisering fra 6-40Lbs. Følsom

toppaksjon og kraftig ryggrad gjør dette til et førstevalg når følsomhet teller.

30-50Lbs. reisestang i 4 deler med transportlengde på 71 cm i

tuben. Prey Traveller passer utmerket til lettere «Big Game» fiske

utenlands og håndterer det meste du kan få på stang i Norge.

PREY Traveller

Prey Jigger Haspel 6’’ 8-20Lbs. Er en pilkestang beregnet for fiske med haspelsnelle. Den korte, og spenstige

stanga håndterer fint pilk opptil 300gram.

Prey Jigger Haspel 7`8’’ 80- 220gram er beregnet for kasting av lettere pilker og jigger, spesielt når det er

manko på drift eller når du trenger å avfiske et større område rundt båten.

Prey Natural Bait                                                                  7’6                 6-12 lbs.                       2 delt                                        2499,-

Prey Natural Bait                                                                  7’6                 8-20 lbs.                       2 delt                                        2499,-

Prey Natural Bait                                                                  7’6                 12-30 lbs.                     2 delt                                        2499,-

Prey Natural Bait                                                                  7’6                 15-40lbs.                      2 delt                                        2499,-

Prey Traveller                                                                          7’                 30-50 lbs.                     4 delt                                        3099,-
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LAWSON Powerjigger

LAWSON 
Powerjigger Traveller

Gjennomtenkte og svært robuste havfiskestenger spesielt utviklet for barske norske

forhold! Alle komponenter er plukket omhyggelig ut og tilpasset vårt hjemmelige

havfiske. Stengene er utstyrt med kryssbutt i aluminium og lettvekts snellefeste.

Fronthåndtaket er i Hyperlon foam. Denne foamen er grovere i konsistensen og gir et

mykt og behagelig grep rundt stanga. Klingen er i ett stykke, men stanga er delbar

over fronthåndtaket for enklere transport. 

Her er siste nyutvikling i denne populære stangserien. Powerjigger

traveller er firedelt og har en transportlengde på 63cm og leveres

i tube for sikker transport for den reiseglade havfisker. Perfekt til

norsk havfiske!

Powerjigger Traveller                                                             7’                 15-40 lbs.        4 delt m tube                                        2499,-

Powerjigger                                                                             7’                 12-30 lbs.                     2 delt                                        2199,-

Powerjigger                                                                             7’                 15-40 lbs.                     2 delt                                        2199,-

Powerjigger                                                                             7’                 30-50 lbs.                     2 delt                                        2199,-

LAWSON Offshore Standup
Dette er to standupstenger for den kresne havfisker som trenger en ordentlig

«heisekran» når stor fisk skal pumpes opp fra store dyp.Offshore er klassifisert for

klasse 15-40 lbs. Offshore standup stengene kommer i klassene 12-30 og 15-40 lbs.

Begge stengene er 173 cm lange. Selv om standupstenger for det meste brukes til

dorging og fiske med naturlig agn, fungerer de også ypperlig under fiske med pilk eller

andre kunstagn. Den lave vekten sørger for at man ikke blir utslitt i armene i løpet av

en lang fiskedag, og den spenstige aksjonen med relativt myk topp og kraftig rygg

sørger for at man kan legge stort press på storfisken med disse smekre stengene.

Offshore Standup                                                                5,8’                 12-30 lbs.                          Hel                                        1449,-

Offshore Standup                                                                5,8’                 15-40 lbs.                          Hel                                        1449,-

TC 30
CARBON

TC 30
CARBON
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LAWSON Offshore Boat
Offshore Boat er delbar på midten for enklere transport , og er overraskende lette. Til

tross for dette har begge stengene bevist at de hamler opp med stor og sterk fisk

under krevende forhold. Mye stang for pengene, og ideelle stenger enten man er fersk

som havfisker eller mer garvet. Begge stengene er utstyrt med kryssbutt for å kunne

brukes i kombinasjon med havfiskebelte. 

Offshore Boat                                                                          7’                 12-30 lbs.                     2 delt                                        1449,-

Offshore Boat                                                                          7’                 15-40 lbs.                     2 delt                                        1449,-

LAWSON Offshore Traveller
Lawson Offshore Traveller er en 7 fots 3-delt havfiskestang med transportlengde på

90cm. Denne stanga dekker de fleste behov innen havfiske uten at man blir ruinert .

Enten det er på VM i skreifiske i Lofoten eller utenlandsreiser, har man stort sett en

helgardering her til tunge pilker og stor fisk . Denne passer perfekt diagonalt i kofferten.

God tur!

Offshore Traveller                                                                                                                                    7’                                  30-50 lbs. 3 delt 1649,-

TC 30
CARBON

TC 30
CARBON
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LAWSON Fjord Jigger

LAWSON Fjord Spin Jigger

LAWSON Fjord Spin Fjord Spin 7’ og 9’ er to solide haspelstenger med høy kastevekt. Stengene er beregnet

til kasting fra land og båt og har begge egenskaper som er tilpasset røft fjordfiske.

Fjord Jigger                                                                         3’3’’                 25-150g                            Hel                                           279,-

Fjord Spin Jigger                                                                     5’                 100-500g                         Hel                                           449,-

LAWSON FJORD
Lawson Fjord er en robust serie på 8 forskjellige stenger beregnet på fjordfiske og lettere havfiske. Her finner du stenger til pilke og
agnfiske fra båt, kasting fra land og korte stenger beregnet for de aller minste uten å sprenge lommeboka.

Fjord Jigger 3’3’’ er en kort og lett pilkestang som passer spesielt godt til de aller

minste, enten det er i båt, fra brygga eller til isfiske på sjøen. På denne kan du bruke

haspel eller multiplikatorsnelle etter eget ønske.

Fjord Spin Jigger 5’er en pilkestang som er tilpasset fiske med haspelsnelle. Her kan du

bruke pilker med vekt opptil 500gram. Store og kraftige stangringer gjør at du kan

sveive svirwelen igjennom alle ringene når du er ferdig fisket for de som ønsker dette.

Prøv den gjerne i kombinasjon med Dam AT haspelsnelle som har ferdig på spolet 0.50

mm. sene.

Fjord Spin                                                                                7’                 30-60g                         2 delt                                           449,-

Fjord Spin                                                                                9’                 40-80g                         2 delt                                           549,-

LAWSON Fjord Spin Jigger

Fjord Spin Jigger                               9’ 30-80g/7’ 100-400g                 30 lbs.                           2 delt                                           899,-

Fjord Spin Jigger 7’ 100-400g/9’ 30-80g Kombi kaste-/pilkestang i totalt fire deler.

Dette er sjøfiskestanga for deg som fisker litt fra land og litt fra båt. Kastemodellen er

i tre deler og pilkedelen i to. Bunndelen er felles for begge. Her får du to stenger i en,

kun ved å bytte ut toppdelene!
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LAWSON Fjord Jigger

LAWSON Fjord Jigger Standup

Fjord Jigger 6’er ideell til lettere pilke og agnfiske fra båt. Stanga takler fint pilker opptil

300 gram og noe tyngre hvis du fisker med agn.

Fjord Jigger                                                                             6’                 50-300g                       2 delt                                           899,-

Fjord Jigger Standup                                                          5’9’’                 100-500g                         Hel                                           899,-

Fjord Jigger Standup 5’9’’ er en kort stang som er beregnet for fiske med pilk opptil

500gr. Her er det korte, kjappe bevegelser som gjelder og stangas aksjon hjelper deg

med dette.

LAWSON Fjord Jigger Boat

Fjord Jigger Boat                                                                     7’                 100-500g                     2 delt                                           899,-

Fjord Jigger Boat 7’dekker det meste av de forskjellige fiskemetodene som bedrives i

fjorden. Enten det fiskes dypt eller grunt, tungt eller lett, agn eller pilk, så er denne

stanga en helgardering. 

LAWSON Sea Explorer Et flott sjøfiskesett som inneholder en 5,8’ 12-30lbs stang og en Lawson Fjord snelle.

Stanga er tredelt og snella er med snørefører og stjernebrems. Et solid sett som leveres

i transporttube for sikker transport til fiskeplassen. Passer perfekt for deg som skal ha

med et komplett sjøfiskesett på ferie!

Sea Explorer sett                                                                  5’8                 12-30 lbs.        3 delt m tube                                        1999,-
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To stenger i en! D-FENDER2 Specialist Duotip er en superlett kombistang i TC24 karbon

som egner seg til fiske etter de mellomstore karpefiskene som suter, brasme, stam,

vederbuk og karpe i medium format. Den «vanlige» toppen er egnet til tyngre bunn-

meite fiske med alarm samt duppfiske, mens den andre toppen leveres med to føle-

topper i forskjellig stivhet som registrerer de minste nappene under bunnmeitefiske.

Føletoppene er i tillegg lakkert med en fluoriserende farge som er godt synlig i mørket.

Prøv også denne allrounderen til lettere kystmeite og tyngre ferskvannsmeite.

D-FENDER2 Specialist er en matchstang i TC24 D karbon beregnet til duppfiske og over-

flatefiske etter større karpefisk som suter, brasme, stam, vederbuk og karpe. Prøv den

også i lakselva til lettere markfiske eller på fjellet hvis du trenger å kaste langt med

mark og dupp. Vanguard float er utstyrt med høye slanke SIC stangringer, snellefeste

fra Fuji og korkhåndtak

D-FENDER er Hi-Tech superlette karpestenger i TC24 karbon som egner seg vel så mye

til kystmeite og gjedde/gjørsmeite som til karpefiske. Stengene er utstyrt med store

SIC stangringer for minimal friksjon under lange kast. Easy to clean krympeslangen i

håndtaket gir i tillegg et meget godt og behagelig grep om stanga når det kastes og

kjøres fisk. Lineklips i karbon er også integrert i front av snellefestet.

MAD D-Fender 2 Carp

MAD D-Fender 2 Specialist Duo Tip

MAD D-Fender 2 Specialist

MAD D-Fender2 Specialist DuoTip                                 3,60m                 1,75 lbs                            3+2                                        1999,-

MAD D-Fender2 Specialist                                              3,90m                 1,75 lbs                                3                                        2199,-

MAD D-Fender2 Carp                                                      3,60m                 2,75 lbs                         2 delt                                        1449,-

MAD D-Fender2 Carp                                                      3,60m                 3,00 lbs                         2 delt                                        1549,-

MAD D-Fender2 Carp                                                      3,60m                 3,25 lbs                         2 delt                                        1649,-

MAD Cat Black Spin                                                        2,40m                 40-150 g                      2 delt                                        1099,-

MAD Cat Black Spin                                                        3,00m                 40-150 g                      2 delt                                        1299,-

MAD Cat Black HD                                                           3,00m                 200-400 g                    2 delt                                        1299,-

En serie stenger tiltenkt mallefiske, men som også passer godt til vårt hjemlige kas-

tefiske etter kveite og tyngre spinnfiske i sjøen. Serien kommer i 3 versjoner: 9fot 200-

400g, 9fot 40-150g og 7fot 40-150g. Stengene er 2-delt for enklere transport. Meget

solide stenger til det litt tyngre fisket!

MAD Cat Black
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DAM Backbone Surf

DAM Backbone Surf                                                        4,20m                 100-250 g                    3 delt                                        1299,-

DAM Backbone Carp                                                       3,60m                 2,75 lbs                         3 delt                                        1099,-

DAM Backbone Carp                                                       3,60m                 3,00 lbs                         3 delt                                        1199,-

DAM Backbone Carp SLR                                                3,90m                 3,00 lbs                         3 delt                                        1299,-

Steelpower Red Surf                                                            13’                 100-250 g                    3 delt                                        1549,-

DAM Steelpower Red Surf
Denne surf stanga fortjener definitivt sitt navn, med sin kombinasjon av styrke og

kraft! Lav vekt og med kasteegenskaper som vil gjøre deg entusiastisk.TC 24 karbon

klinge, SIC stang ringer hvor den nederste er nedfellbar for enklere transport. Ytterste

del av toppen er i tillegg farget neon gul for enklere indikasjon på napp. Prøv den i

kombinasjon med vår Steelpower Red surf snelle!

Backbone Surf er ei stang med forbausende gunstig pris. Kvaliteten er høy, klingen er

bygget i 24tonns karbon og er utstyrt med tobeinte keramiske ringer hele veien. Med

et kasteregister som spenner fra 100-250 gram takler denne stanga tungt kystfiske

meget godt!

Prisgunstige karpestenger i 12 og 13 fot. Selv om disse stengene først og fremst er

konstruert for fiske etter karpe, har de noen egenskaper som gjør de ideelle til kyst-

og gjeddemeite i Norge. Som resten av Backbone-serien er klingene bygget i 24tonns

karbon. Funksjonelle stenger designet for kasting av medium tunge agn.

DAM Backbone Carp
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DAM Shadow Tele

DAM Airway Tele

I 1973 var DAM den første produsenten i Europa som introduserte stenger i karbon materiale og kort tid etter ble varemerket AIRWAY født.

Siden den gang har AIRWAY vært synonymt med høykvalitets teleskopstenger med utrolig kort transportlengde. Etter lang tid med testing og ut-

vikling var vi i 2011 veldig stolte av å introdusere det 21. århundrets generasjon av AIRWAY Tele.

Disse stengene er laget med siste teknologi innen stangbygging. Klingen, som har 7 ledd, er produsert med TC 30 A karbon, Fuji snellefestet er

ergonomisk utformet, i tillegg er det slanke SIC ringer og naturkork i førsteklasses kvalitet.

AIRWAY TELE har en fantastisk spenst og aksjon som bare må oppleves. Den føles og oppfører seg som en «vanlig» 2-3 delt stang. Den ekstremt

korte transportlengden gjør den enkel å smugle med på hvilken som helst tur, og aldri igjen vil du stå foran et vann som koker med stor fisk og si:

Hvis jeg bare hadde hatt med stanga….

Airway Tele Minispin                                                              7´                 5–15 g                  Transportlengde 39cm                    1199,-

Airway Tele Minispin                                                              8´                 5–15 g                  Transportlengde 43 cm                   1299,-

Airway Tele                                                                             9´                 10–30 g               Transportlengde 51 cm                   1399,-

Hvem har vel ikke stått ved et fiskevann og ønsket at de hadde med fiskestanga…

som kona nektet at du skulle ta med, igjen! Med sin korte transportlengde blir det nå

mulig å åpne topplokket på sekken og dra fram fiskestanga bare for å ta noen kast

eller veldig mange. Shadow Tele Minispin har en stangklinge som er produsert med

spenstig TC 24 karbon, slanke SIC stangringer i gun smoke og ergonomisk formet kork

av ypperste klasse.

OBS: Pass opp for skilsmisse, dette kan fort bli 

din faste partner på tur heretter.
Dam Shadow Tele Minispin

Dam Shadow Tele

Shadow Tele Minispin                                                            7´                 5–15 g                   Transportlengde 37 cm                   699,-

Shadow Tele Minispin                                                           8´                 7–20 g                   Transportlengde 41 cm                   799,-

Shadow Tele                                                                           9´                 5–25 g                   Transportlengde 68 cm                   899,-
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Tele Spin                                                                         1,80 m                 10-30g                         5 ledd                                           299,-

Tele Spin                                                                         2,10 m                 10-30g                         6 ledd                                           299,-

Tele Spin                                                                         2,40 m                 10-30g                         6 ledd                                           349,-

Tele Spin                                                                         2,70 m                 10-30g                         6 ledd                                           349,-

Tele Spin                                                                         3,60 m                 20-40g                         6 ledd                                           449-

Tele Spin                                                                         3,60 m                 30-60g                         7 ledd                                           449,-

Tele Spin                                                                         4,20 m                 50-100g                      7 ledd                                           549,-

Tele Stellfish                                                                   5,00 m                 50-100g                      7 ledd                                           799,-

Tele Stellfish                                                                   6,00 m                 50-100g                      7 ledd                                           899,-

DAM SPEEDCAST

DAM Speedcast Tele Stellfisch

DAM Speedcast Tele

DAM Speedcast Tele Spin

Speedcast er en serie glassfiberstenger som er beregnet på unge,
de som bare fisker av og til eller som en prisgunstig stang man
kan ha liggende i bilen eller ta med på reise. Tross prisen er dette
glassfiberstenger av god kvalitet.

• Snellefeste i grafitt med forsterkninger i rustfritt stål

• Håndtak i EVA, også kalt «tennislær»

• UV-bestandig lakk

• Stangringer med innlegg av aluminiumsoksid, godt egnet for flettesnører

Populær og utrolig sterk teleskopstang som brukes til laksefiske med mark i de mindre, men strie elvene. Med lengde på 5 og 6 meter kan du nå dyppe markklysa

rett ned bak laksens favorittsteiner eller strømkanter.

Speedcast Tele med lengdene 3,60 og 4,20 meter er meget gunstige teleskopstenger til markfiske eller flue og dupp enten det er på fjellet eller

i mindre lakseelver. Prøv de også til makrellfiske, enten med en kastehekle eller med sild og dupp.

Speedcast Tele Spin leveres i fire forskjellige lengder fra 1,80 til 2,70 meter. Enten du

befinner deg i skogen, på fjellet eller ved sjøen vil du finne en Speedcast Tele som passer

ditt fiske og som enkelt får plass i ryggsekken.

DAM Backbone Tele Stellfish

DAM Backbone Tele Stellfish                                         7,30m                 50-100 g                 Teleskop                                        1749,-

Med en lengde på hele 7,3 meter er denne stanga perfekt for markfiske i små og større elver. Stanga er bygd opp av 24tonns karbon, noe som gjør den forbausende lett på tross

av lengden. Stanga har 8 ledd og har en transportlengde på kun 135cm. En gunstig løsning for de som er trøtt av tunge teleskopstenger og vonde rygger!
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Top of the bill, state of the art.
DAM Quick Winair er vår nyeste tilvekst på haspelfronten. 100% magnesium kropp, stor

perforert spole, EVA-håndtak og karbonbøyle er blant finessene som gjør denne snella til

en skikkelig vinner i lettvektsklassen! Den lave vekten har slett ikke gått ut over styrke og

holdbarhet. Leveres lekker helsvart finish som understreker at dette er en toppmodell!

• 100% magnesium kropp

• 40% Karbon rotor

• 8 Rustfrie forseglede kulelager

• 1 Nålelager for Instant Anti Revers

• Computer balansert Anti-Vibro system

• Rotor i ekstra motstandsdyktig ABS grafitt

• Messing S-Curve oscillation system (Pat.DE4035846)

• Microjusterbar bremsesystem med multi PTFE bremseskiver

• Anti-Twist snørefører

• Drev av messing

• Aluminium spole

DAM QUICK Winair

Quick Winair 920 FD                                                       215 g                                         1:5,1                                               0,20/225m                                                                2199,-

Quick Winair 930 FD                                                       227 g                                         1:5,1                                               0,30/135m                                                                2199,-
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DAM QUICK Phenom
Quick Phenom er et meget robust medlem av Quick familien som er designet for å takle

stor fisk under krevende forhold. Baksperra er helt fjernet for å styrke snellas konstruk-

sjon ytterligere og snørekapasiteten er meget stor i forhold til størrelsen på snella. En

perfekt partner til krevende laks og sjøfiske.

• Snellekropp i Dura aluminium 

• 4 Rustfrie kulelager

• 1 Nålelager for Instant Anti Revers

• Patentert krysslegging av snøre

• Anti Vibro system

• Gummi-forsegling i snellekropp beskytter innsiden fra smuss, vann og salt

• Rustfri skruer i snellehus, bøyle og aksel

• Aluminium snellearm med ergonomisk formet og kraftfullt sveivhåndtak

• Multi-Disc frontbrems med microjustering

• Høykvalitets karbon bremseskiver for jevnere og større bremsekraft

• Saltvannsresistent

Quick Phenom 550 FD                                                     450g                 1:4,9                    0,50/100m                                        2199,-

Quick Phenom 560 FD                                                     500g                 1:4,9                    0,60/100m                                        2199,-

Quick Neo 810 FD                                                             213g                 1:5,1                    0,20/140m                                        1299,-

Quick Neo 830 FD                                                             282g                 1:5,1                    0,30/115m                                        1549,-

Quick Neo 860 FD                                                             418g                 1:4,8                    0,40/140m                                        1749,-

DAM QUICK Neo
Dam er ekstremt stolte av å introdusere denne fantastiske juvelen av en haspelsnelle.

Quick Neo er en meget robust lettvektssnelle som er utviklet for å møte de høye krav

dagens kresne sportsfisker stiller. Med sitt karakteristiske utseende og høye kvalitet vil

Quick Neo bli en vinner blant mange fiskere i årene fremover.

• Snellekropp i Dura aluminium 

• Rotor i ekstra motstandsdyktig ABS grafitt

• 6 Rustfrie kulelager

• 1 Nålelager for Instant Anti Revers

• Anti Vibro stabiliserings system

• Microjusterbar brems med overdimensjonerte bremseskiver for større bremsekraft

• Bøyle i tykk aluminium
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DAM QUICK Camaro

Quick Ammo 420 FD                                                        243g                 1:5,1                    0,25/150m                                        1099,-

Quick Ammo 440 FD                                                        293g                 1:5,1                    0,35/165m                                        1099,-

Quick Ammo 450 FD                                                        329g                 1:5,1                      0,4/190m                                        1099,-

Quick Camaro 610 FD                                                      245g                 1:5,1                    0,18/200m                                          799,-

Quick Camaro 620 FD                                                      278g                 1:5,1                    0,20/270m                                          799,-

Quick Camaro 640 FD                                                      393g                 1:5,5                    0,35/180m                                          899,-

Quick Camaro 660 FD                                                      436g                 1:5,5                    0,40/220m                                          899,-

Quick Camaro er DAM sin nye store haspelserie. Fire modeller med frontbrems og tre

med bakbrems. Dette utvalget dekker det meste av haspelfiske her hjemme i Norge.

Enten det er i salt- eller ferskvann. Quick Camaro er utstyrt med en nøye utviklet og

grundig testet langtkastende spole, som i kombinasjon med en vide rotoren gir lange

og presise kast. Her får du mye snelle for pengene!

• 5 Rustfrie kulelager

• 1 nålelager for Instant Anti-reverse

• Snellehus og rotor i ekstra motstandsdyktig ABS grafitt.

• Langtkastende rotor og spoledesign

• Vannavstøtende konstruksjon

• Tykk bøyle

• Micro justerbart bremsesystem med 

overdimensjonerte bremseskiver.

• Dobbelt anodisert metall spole

DAM QUICK Ammo
Quick Ammo er ei kompakt haspelsnelle laget i et meget sterkt ABS grafittmateriale,

som gir en robust og stabil konstruksjon. Innvendig finner man deler av høykvalitets

aluminium, og det samme gjelder sveiva. Denne snella kjører silkemykt og vi vil påstå

at her får du mye snelle for pengene. Quick Ammo leveres i 3 størrelser som passer til

alt i fra lett ørretfiske til krevende laks og sjøfiske. 

• 3 Forseglede rustfrie kulelager

• 1 Nålelager for Instant Anti Revers

• Rotor og snellekropp i ekstra motstandsdyktig ABS grafitt

• Overdimensjonert rotorkonstruksjon for større snørekapasitet

• Overdimensjonerte bremseskiver for større bremsekraft

• Microjusterbart  frontbrems system

• Ekstra tykk bøyle i rustfritt stål 

• Ergonomisk formet sveivhåndtak i «hard» soft touch 

• Computer optimalisert Anti-Vibro System

• Overdimensjonert Anti-Twist snørefører
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Navnet betyr High Performance Nitrate fordi visse deler er belagt med nitrat for å øke

levelengden og redusere friksjonen – enkelt og genialt. I tillegg er disse snellene utstyrt

med et anti-reverssystem som sikrer at ikke baksperra koples fra ved et uhell. En

glimrende snelleserie til en fornuftig pris. Leveres med ferdig påspolet sene.

• Utviklet, utprøvd i Tyskland

• S-curve krysslegging av snøret

• Nitratbelagte slitedeler

• 1 kulelager

• Snellehus, sveiv og spole laget av solid 

ABS-grafittmateriale

• Multidisc bakbrems

• Mikrojustering for nøyaktig innstilling av bremsen

• Bremsehjul i myk gummi

• Ergonomisk utformet sveivhåndtak i grepsikker gummi

• Innfellbar sveiv

• Aksling i rustfritt stål

• Anti-twist snørefører

• Vibrasjonsfri rotor

DAM QUICK HPN

HPN 120 RD                                                                      285g                 1:5,0     Påspolet 100m 0,20                                           349,-

HPN 130 RD                                                                      315g                 1:5,0     Påspolet 150m 0,25                                           349,-

HPN 140 RD                                                                      405g                 1:4,6     Påspolet 120m 0,35                                           399,-

HPN 150 RD                                                                      485g                 1:4,6     Påspolet 140m 0,40                                           399,-

Meget robust og driftssikker snelle til sjøfiske, surffiske eller tungt ferskvannsfiske.

Avbalansert sveiv og rotor. Leveres med grafitt spole som er ferdig på spolet med

0,50mm sene.

• 1 kulelager i rustfritt stål

• Snellehus og rotor i solid ABS materiale 

• Anti-Vibro System som sikrer vibrasjonsfri gange

• Aksling i rustfritt stål 

• Multi-disc front montert brems med mikrojustering

• Anti-twist snørefører

• Avbalansert sveiv og rotor

DAM QUICK AT 065 FD

AT 065 FD                                                                         780g                 1:4,5     Påspolet 190m 0,50                                           699,-
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DAM QUICK SLS 57 0 FD

Quick SLS 570 FD                                                            680 g                 1:4,2                    0,35/400m                                        2949,-

DAM QUICK Renegade Surf 37 0 FD

Quick Renegade Surf 370 FD                                         597 g                 1:4,8                    0,30/458m                                        1649,-

Denne storspolesnella er ypperlig for tyngre kystmeite, karpe og gjeddefiske. Quick SLS

fanger øyet umiddelbart med sitt eksklusive og tekniske design. «Ultra Slow Os-

cillation» er et system som gir et perfekt snøreopplegg som igjen genererer lange kas-

telengder. Snella er utstyrt med frispolefunksjon og har en linekapasitet på hele 400

meter 0.35mm! Her er det duket for lange kast og heftige run.

• Slagbestandig ABS graphite kropp

• «Ultra slow» spolevandring

• 4 rustfrie dobbelt forseglede kulelager

• 1 Nålelager for Instant Anti Revers

• Computer balanced Anti-Vibro system

• Microjusterbart bremsesystem

• Microjusterbart fri spole system

• Overdimensjonert Anti-Twist snørefører

• Messing S-Curve oscillation system (Pat.DE4035846)

• Dura-aluminium longcast spole

• Ekstra tykk bøyle

En skikkelig arbeidshest med tidløst design. Storspole utformet for lange kast og høy

linekapasitet. Perfekt snelle i kombinasjon med for eksempel DAM Backbone Surf!

• Oscilliating system

• 2 Rustfrie kulelager

• 1 Nålelager for Instant Anti Revers

• Computer balanced Anti-Vibro system

• Microjusterbart bremsesystem

• Overdimensjonert Anti-Twist snørefører

• Aluminium spole

• Saltvannsresistent
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Quick Power Pirate er en robust multiplikatorsnelle med telleverk som teller i fot. Passer

perfekt til både lettere sjøfiske og dorgefiske. Snella har i tillegg en enkel justerbar

sveiv så man kan velge mellom hurtighet eller kraft når man sveiver inn. Enten man

pilker, dorger eller meiter er disse snellene laget for å holde.

• Telleverk

• Justerbar lengde på sveiv

• Høy lyd på knarr

• Anti-vibro system

• Mikrojusterbar slurebrems

• Enkel frikoplingsspak

DAM QUICK Power Pirate

DAM QUICK Dragger 500 FS

Power Pirate LSC 30                                                         540g                 1:4,0                    0,50/250m                                        1299,-

Quick Dragger 520 FS                                                     244 g                 1:5,1                    0,20/340m                                        1299,-
Quick Dragger 540 FS                                                     295 g                 1:5,1                    0,30/245m                                        1399,-
Quick Dragger 560 FS                                                     459 g                 1:4,9                    0,45/180m                                        1649,-

Klassiske meitesneller med frispolefunksjon. Kompakt, slank og kort snelle med stor

linekapasitet. Leveres i 3 størrelser hvor den største passer ypperlig til karpestenger

mens de minste er utmerket til meite etter ørret og mindre karpefisker. Mye snelle for

pengene her!

• Slagbestandig ABS graphite kropp og rotor

• 4 Rustfrie dobbelt forseglede kulelager

• 1 Nålelager for Instant Anti Revers

• Computer balanced Anti-Vibro system

• Microjusterbart bremsesystem med multi PTFE bremseskiver

• Microjusterbart fri spole system

• Anti-Twist snørefører

• S-Curve oscillation system (Pat.DE4035846)



PREY Winder
Triple

SPOLE DESIGN
Spolen er produsert med tanke på maksimum styrke. Materialet som er bruk er såkalt

6061-T6 aluminium.

En hard anodisert legering er i tillegg lagt på for ekstra holdbarhet.

KULELAGER
6 presisjons kulelager i rustfritt stål, hvor 4 av de er gummiforseglet for maksimal

vanntetthet. 2 high speed kulelager i spolen, gir maksimale rulleegenskaper ved kast

eller utslipp. 

TRIPPELT BREMSESYSTEM
Triple snella er konstruert med et nytt revolusjonerende bremsesystem som gir deg

bremsekraft på hele 50 lbs. på maks og 40 lbs. På full strike, samtidig som fri spole er

opprettholdt. De triple bremseskivene i karbon gir maksimal jevnhet  i denne unike

kraftpakka av ei snelle.

SPIRALFORM KUTTEDE DREV
PLDN Triple er utstyrt med drev kuttet i spiralform.. De  rustfrie drevet har en 303-

graders vinkel på «tennene» som griper bedre tak enn drev med rette «tenner»

Dette forbedrer holdbarhet  gir en «smoothere» og «tightere» gange.

ANTI-REVERS SYSTEM
Det nye anti revers systemet gir en mer sikker ,holdbar og lydløs baksperre.

TWO SPEED
To gir på snella gir maksimum av valgfrihet for alle typer fiske. Høy giret blir ofte brukt

til hurtig innsveiving av jigg og pilker gjennom vannlaget, eller når man

trenger å sveive fort inn. Lavgiret kommer til sin rett når det skal pumpes

opp fisk eller sveive inn tyngre lodd fra større dyp.
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Havfisket er i stadig utvikling og trenden går mot kompakte og lette sneller tilpasset

moderne liner. PreyWinder 10 og 12 er intet unntak. Liten og nett, men samtidig solid

og med bremsekraft nok til å lande det meste som svømmer i norske farvann. Flere

kveiter over de magiske 100 har allerede måtte gi tapt og snella er i dag i bruk på mange

fiskecamper i Nord-Norge. Snellene er frest ut av ett stykke aluminium og alle deler er i

rustfritt stål eller korrosjonsbestandige materialer. En god, kompakt og moderne

kvalitetssnelle til tøft havfiske!

• 6 Rustfrie forseglede kulelager

• 1 Nålelager

• Rustfrie komponenter

• Spakbrems for optimal kontroll

• 100% presisjonsfrest av et stykke CNC aluminium

• Karbon/rustfritt bremsesystem

• Maks bremsekraft 7 kg

• Ergonomisk utformet sveiv håndtak

• Justerbar sveiv for ønsket lengde

• Bøyle for låsing av snella til stanga

PREY Winder

PREY Winder Triple

PreyWinder Triple PLDN II-Speed Narrow Spool           680 g                 1:6,2/1:3,3         0,33/480m                                        5999,-

PreyWinder PLD 12 II-Speed                                          650 g                 1:6,2/1:3,3         0,40/450m                                        4949,-

PreyWinder PLD 12 HS                                                   550 g                 1:5,8                    0,40/450m                                        3999,-

PreyWinder PLD 12 LS                                                    550 g                 1:4,3                    0,40/450m                                        3999,-

PreyWinder PLD 10                                                         460 g                 1:5,2                    0,40/250m                                        3799,-

Prey Winder Triple PLDN II-Speed er en nyutviklet, patentert kraftpakke av ei snelle med trippelt bremseskivesystem i

karbon!. Her får du en bremsekraft på hele 50lbs på maks brems. Denne stopper nok det meste i norske farvann, samtidig

som den passer perfekt til lettere Big Game fiske utenlands. Spolen er av type narrow spool, som er gjort smalere for å be-

grense unødvendig snøremengde, og gir bedre balanse i utstyret. Vekt 680gr.

Her bør kveita passe seg for whiplash!

• Rustfrie kulelager

• 100% presisjon frest av et stykke 6061-T6 aluminium

• Presisjons freste rustfrie komponenter innvendig

• Triple «våte» karbon bremseskiver for økt kraft, jevnhet og holdbarhet.

• Knarr
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Fire solide havfiskesneller for norske forhold! GTR-2-speed har gir med utveksling 1:3,8 og

1:1,5. Høygir er glimrende under vanlig fiske, mens lavgiret kommer til sin rett når det skal

pumpes opp tung fisk fra store dyp. Dette gir også mindre belastninger på drivverket. Snellene

med et gir har utveksling fra 1:3,8 til 1:4,0. Samtlige sneller har silkemyk spakbrems for frikop-

ling og fighting med stor fisk. Den minste modellen GTR 10 er dessuten en glimrende snelle

for trollingfiske.

• Leveres i fire modeller og tre størrelser

• Ører for seletøy på den største størrelsen

• Låsebøyle for sikkert feste til stanga på den største størrelsen

• Lav vekt gjør aktivt fiske mindre anstrengende

• 4 rustfrie kulelagre på samtlige modeller

• Ergonomisk utformet sveiv for sikkert grep for glatte fingre i kaldt vær

• Flyttbar sveiv for ønsket lengde på de engirede

• Lett justerbar spakbrems med jevn brems fra frikoplet spole til låst spole

LAWSON GTR / GTR 2-speed

GTR 20  2-speed

GTR  Single speed

GTR 20  2-speed                                                              816 g                 1:3,8/1:5,1        0,55/300 m                                        2749,-

GTR 20  Single speed                                                      816 g                 1:3,8                   0,55/300 m                                        1899,-

GTR 15  Single speed                                                      536 g                 1:4,0                   0,50/330 m                                        1649,-

GTR 10  Single speed                                                      482 g                 1:4,0                   0,45/270 m                                        1649,-
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LAWSON Fjord
Prisgunstig snelle med aluminiumsspole til fjordfiske og dorgefiske. Solid snelle med

god og jevn stjernebrems og meget høy knarr. 

Her får du mye snelle for pengene!

LAWSON Inshore
Lawson Inshore er sneller beregnet til dorge-, fjord- og lettere

havfiske. Snellene er robuste, kompakte og har solide kom-

ponenter. Lawson Inshore-serien består av fire sneller. To

modeller har snørefører, en er uten og den siste har både

snørefører og telleverk i meter! For deg som er ute etter solid

snelle på sjøen til en fornuftig penge. Passer perfekt i kom-

binasjon med Lawson fjord stenger.

Inshore 20 m/snørefører                                                490 g                 1:5,1                   0,35/320 m                                        1099,-

Inshore 30 m/snørefører                                                590 g                 1:4,1                   0,40/420 m                                        1099,-

Inshore 30 m/telleverk (0-999 m.)                               517 g                 1:4,1                   0,40/420 m                                        1299,-

Inshore 30                                                                        555 g                 1:4,1                   0,40/420 m                                        1099,-

Fjord                                                                                  470 g                 1:3,8                   0,45/300 m                                          799,-
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LAWSON Atlantic Salmon Xtreme

LAWSON Pikewallis Xtreme

Atlantic Pikewallis Xtreme 5000 RH                              329g                 1:6,1                    0,35/220m                                        2849,-

Atlantic Pikewallis Xtreme 5000 LH                               329g                 1:6,1                    0,35/220m                                        2849,-

Atlantic Salmon Xtreme 6000 RH                                  349g                 1:6,3                    0,45/190m                                        3099,-

Atlantic Salmon Xtreme 6000 LH                                   349g                 1:6,3                    0,45/190m                                        3099,-

LAWSON XTREME
Lawson Atlantic Salmon Xtreme og Pikewallis Xtreme er to nye multiplikatorsneller frest ut av ett stykke aluminium. Dette gjør disse
snellene utrolig «tighte» og stabile. Råere kastemaskiner, fetere finish og jevnere bremser til denne prisen skal du jaggu leite lenge
etter! Leveres både med høyre og venstresveiv.

Lawson Atlantic Salmon Xtreme 6000 ASX er en ny multiplikatorsnelle frest ut av ett

stykke aluminium som gjør snella ekstra tight og stabil. To presisjons high-speed

kulelager i kombinasjon med det patenterte magnetbremsesystemet gir kastelengder

du bare har drømt om tidligere. Bremseskivene som er i karbonfiber sørger for en myk

og jevn brems gjennom hele spekteret. Denne snella har også en snørekapasitet som

overgår andre modeller i samme størrelse. Hele 190 meter med 0,45mm gjør det nå

mulig å gå ned en snelle størrelse i mange tilfeller. Dette er uten tvil den feteste og

råeste multiplikator snella vi har brukt på laksefiske noen gang! De andre snellene

samler støv nå!

Kan leveres enten i høyre eller venstre sveiv, og også i en mindre størrelse under navnet

Lawson Pikewallis Xtreme.

Lawson Pikewallis Xtreme 5000 PX er først og fremst tatt inn med tanke på gjeddefiske

med jerkbait og tunge gummijigger, men kan fint brukes til lettere fiske også. Lawson

Pikewallis multiplikatorsnelle er frest ut av ett stykke aluminium som gjør snella ekstra

tight og stabil. To presisjons high speed kulelager i kombinasjon med det patenterte

magnetbremsesystemet gir kastelengder du bare har drømt om tidligere. Bremse-

skivene som er i karbonfiber sørger for en myk og jevn brems gjennom hele spekteret.

Denne snella har også en snørekapasitet som overgår andre modeller i samme størrelse.

Hele 220 meter med 0,35mm gjør det nå mulig å gå ned en snelle størrelse i mange

tilfeller.

Denne snella har vært på testfiske med Pikewallis høsten 2013 og tilbakemeldingene

er at den kaster lenger, og er tightere enn alt annet de har prøvd! 

Her snakker vi om kvalitet!

MAGNET BREMSESYSTEM
Xtreme snellene blir levert med et

patentert og justerbart magnet-

bremsesystem som kan finjustere spo-

lens rotasjonshastighet. Dette gir deg

ekstra kastelengden når du trenger det.

Systemet forhindrer «overrull» av

spolen og derav backlash eller «Profes-

sional Overrun» som vi liker å kalle det!

HØYHASTIGHETS KULELAGER
Xtreme snellene har to rustfrie presi-

sjons «High Speed» kulelager for ekstra

lett og hurtig rotasjon av spolen.

SPIRALFORMKUTTEDE DREV
Xtreme snellene er utstyrt med drev

kuttet i spiralform. Det rustfrie drevet

har en 303-graders vinkel på tennene

som griper bedre tak enn drev med rette

tenner. Dette forbedrer holdbarhet og

gir en «smoothere» og «tightere»

gange.

ANTI-REVERS SYSTEM
Det nye anti revers systemet gir en mer

sikker, holdbar og lydløs baksperre.
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LAWSON Atlantic Salmon Baitcast
Disse to multiplikatorsnellene gir deg kastelengder du

bare har drømt om tidligere! Vår lagersjef, Glenn Næss,

brukte denne snella i Drammenselva sesongen 2011 og

konkluderte med at dette var det råeste han noensinne

har bruk på distansekasting. Atlantic Salmon Baitcast

har i tillegg større snørekapasitet enn tilsvarende

modeller på markedet i dag, noe som gjør at man kan

gå ned en snellestørrelse i mange tilfeller. Erfaringene

fra tungt mark- og slukfiske i stor elv har forsterket det

gode inntrykket av disse snellene. Det solide ramme-

verket gir en meget god stabilitet og to forseglede rust-

frie kulelagre gir myke og smidige kast over lang tid.

Snellene har ekstra store bremseskiver i karbon som gir

en utrolig sterk brems (hele 10kg på 7000) med stort

register og ubetydelig startmotstand. Alt i alt et ut-

merket valg til tungt fiske etter større fisk!

• Rustfrie forseglede kulelager.

• Rustfrie nålelager for anti-revers

• Ekstra store bremseskiver i karbonfiber

• Presisjonsdrev i messing

• Frispolesystem for lange kast

• Bremsekraft 7000, 10kg, Bremsekraft 6000, 9kg

• Knarr

Atlantic Salmon Baitcast 6000 CS                                  369g                 1:5,3                    0,35/255m                                        1849,-

Atlantic Salmon Baitcast 7000 CS                                  554g                 1:5,1                    0,40/360m                                        1999,-

Dette er en enkel og robust multiplikatorsnelle som

passer til lettere dorgefiske og kasting fra land eller båt,

samt ismeite. Snella rommer 180 meter med 0,35mm

sene og har en utveksling på 5,3:1. Sidedeksel og spole

er i aluminium. Strike er utstyrt med stjernebrems,

sentrifugalbrems og med en «Sinna» knarr som sørger

for at du våkner når det hugger. Leveres med venstre

sveiv. Her får du kvalitet for en liten sum penger!

LAWSON Striker

Atlantic Striker 4000 S                                                                              1:5,3                    0,35/180m                                          649,-
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BFT Stealth 6000 SCS (Smart Cast System). Sofistikert lavprofilsnelle for deg som

fisker vertikal/dropshotfiske. En smidig magnetbrems kontrollerer kastene slik at du

unngår backlash! 5+1 kulelager, utveksling 6,3:1. Fast Spool Change Locking gjør at

du kan skifte spole kjapt. Kapasitet: 100m/0.28mm, leveres med venstresveiv.

• Høy utveksling på 6,3:1

• 5 kulelager + 1 rullelager

• Magnet Anti-Backlash kontroll system

• EVA Grip sveivhåndtak

BFT Pelagio 4000 SC – lavprofilsnelle designet for vertikalfiske. 6,3:1 High-Speed 

utveksling, 3+1 kulelager, Fast Spool Change Locking og ergonomiske EVA-håndtak.

Pelagio veier kun 220g og har en meget jevn brems. Kapasitet: 100m/0.28mm.

• Lav profil

• Høy utveksling på 6,3:1

• 4 kulelager

• Fast Spool Change Locking

• Magnet Anti-Backlash kontroll system

• EVA Grip sveivhåndtak

BFT Stealth 6600 SCS

BFT Pelagio 4000 SC

LAWSON Depthfinder

Stealth 6600 SCS                                                             216g                 1:6,3                    0,28/100m                                        1499,-

Pelagio 4000 SC                                                               220g                 1:6,30,28/100m Strike Wire                                        1199,-

Praktisk telleverk for montering på stang. Telleverket

består av et saltvanns motstandsdyktig nylon-ABS hus

og en ekstra sterk tellemekanisme. Det store 3-

siffrete tellerverket viser i meter og når opp til 999 m.

Et to-trinns EVA polstret låssystem sørger for enkel

tilkobling til stangen!
Kr. 349,-
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REEL GREASE/SNELLEFETT
Smøres hovedsakelig på drev, bøylearm

og sveivarm.

Kr. 119,-

REEL OIL/SNELLEOLJE
Hovedsakelig til smøring av aksling og

sveivhåndtak.

Kr. 119,-

BEARING LUBE/KULELAGEROLJE
Penetrerer dypere i kulelagert enn vanlig

olje.

Kr. 119,-

REEL SUPREME/SNELLEOLJE
For den som vil ta vedlikeholdet ett nivå

opp. Reduserer friksjon med opptil 30%.

Kr. 199,-

REEL GUARD/SNELLERENS
Fjerner salt, smuss og korrosjon ut-

vendig på snella. Avslutt med en lett

tørk med klut.

Kr. 119,-

LINE BUTTER/SNØRERENS
Er til å spraye på snøret. Denne sprayen

fjerner smuss og minne på snøret, for-

hindrer snøretvinn, backlash og gir økt

kastelengde. Prøv den også på flue-

snøret og stangringene!

Kr. 149,-

ARDENT Snellefett og oljer
Ardent snellefett og olje er høykvalitets produkter fra USA som er
spesielt utviklet for vedlikehold av fiskesneller. Alle Ardent Reel
Butter produkter er 100% full syntetiske og forhindre rust, korro-
sjon, UV stråling og slitasje. Smøring som sørger for at snella virker
på tur!



Fiskernytt 2015Side 40

«Av og til kommer man ut for situasjoner hvor det å stole 100% på lina er eneste utvei. Det er akkurat disse
situasjonene jeg drømmer om under forberedelsene av fiskeekspedisjoner i Norge og utlandet. Års erfaring
har lært meg at grundig testing av utstyr ofte er en nøkkel til suksess. Mine erfaringer med Compact Braid
er at dette er ei line som holder samme høye kvalitet hele spolen igjennom. Risikoen for å oppleve overras-
kende brudd under hard belastning er nærmest eliminert. Lawson Compact Braid er i tillegg ei line med
minimal strekk, god slitasjestyrke og knutestyrke i særklasse! Mitt førstevalg til havfiske i Norge og utland.
Compact Braid er ei line jeg tør å stole på!»

Green

Yellow

Indicator

Morten Ruud sier...



Seeberg AS – Østre Aker vei 243 – 0976 Oslo – Telefon 24 17 78 00 – E-post seeberg@seeberg.no Side 41

• KOMPAKT FLETTET
• MAKS STYRKE PÅ MINIMUM DIAMETER!
• OVERLEGNE KNUTEEGENSKAPER!
• ULTRASENSITIV - NULL STREKK!
• MAKS UV RESISTENS OG HOLDBARHET!

Inngående og unik kunnskap om materialvalg, pakking av fibre samt «High-Tension» fletteteknikk gir markedets

mest kompakte fletteline! Resultatet er en line med unik slitasje- og knutestyrke i forhold til diameter. Liten strekk

og vanninntrengning er andre egenskaper som fiskeren vet å sette pris på. Lawson Compact Braid er et resultat av

meget avansert fletteteknikk og er en line med egenskaper som garantert kommer til å bli høyt verdsatt av fiske-en-

tusiaster over hele Norge! 

Vi vil anbefale bruk av mono fortom til agnet/sluken.

Compact Braid Yellow gir bedre kontraster og er mer synlig for fiskeren som ønsker å vite hvor snøret

befinner seg til en hver tid.

LAWSON Compact Braid

LAWSON Compact Braid Yellow

LAWSON Compact Braid Indicator
Som det framgår av navnet er dette den samme lina som Compact Braid, men med 3 forskjellige farger i intervaller

på 3 meter. Gul, Rød og Grå gir totalt lengde på 9 meter, så det blir enklere å holde kontroll på dybden.

0,10 7,2 299,- 549,-                                                   4399-

0,15 10,4 299,- 549,-                                                   4399,-

0,20 12,2 299,- 549,-                                                   4399,-

0,23 15,2 299,- 549,-                                                   4399,-

0,28 24,4 299,- 549,- 1099,-              2199,-                  4399,-

0,33 27,6 549,- 1099,-              2199,-                  4399,-

0,40 34,4 549,- 1099,-              2199,-                  4399,-

Tykkelse          Bruddstyrke      Pris/spole              Pris/spole           Pris/spole         Pris/spole              Pris/spole

    mm.                     kg                  125m                    250m                  550m              1100m                  2285m

    0,28                                             24,4                                              1099,-                                               4399,-

    0,33                                             27,6                                              1099,-                                               4399,-

    0,40                                             34,4                                              1099,-                                               4399,-

    0,46                                             44,0                                                                                                         5399,-

    0,58                                             66,8                                                                                                         5999,-

 Tykkelse                                    Bruddstyrke                                    Pris/spole                                          Pris/spole

    mm.                                               kg                                                550m                                               2285m

    0,28                                              24,4                                               1099,-                                             4399,-

    0,33                                              27,6                                               1099,-                                             4699,-

    0,40                                              34,4                                               1099,-                                             4699,-

 Tykkelse                                    Bruddstyrke                                     Pris/spole                                         Pris/spole

    mm.                                                kg                                                550m                                              2185m
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• OVERLEGNE KASTEEGENSKAPER!
• ELIMINERER VINDKNUTER!
• INGEN STØY FRA STANGRINGER!
• SPESIALUTVIKLET FOR HASPELSNELLER!

Lawson Fusion Line er garantert det mest spesielle og innovative multifilamentproduktet utviklet til dags dato! Denne

lina er en hybridline hvor en monofil kjerne er smeltet ut i omkringliggende og flettede fibre. Resultatet er en line

som kombinerer de beste egenskapene fra vanlig sene og multifilament! Lina er spesialutviklet for haspelsneller og

gir overlegne kasteegenskaper sammenliknet med konvensjonelle multifilamentliner. I tillegg eliminerer Lawson Fusion

Line vindknuter og støy fra stangringene. En sikker vinner for deg som er ute etter styrke og krokingsegenskaper i

kombinasjon med eksplosiv lengde og presisjon! 

Vi vil anbefale bruk av mono fortom til agnet/sluken.

LAWSON Fusion Line

    0,10                           5,8                                   299,-                                   549,-                                 4399,-

    0,13                           7,2                                   299,-                                   549,-                                 4399,-

    0,18                           9,5                                   299,-                                   549,-                                 4399,-

    0,23                          11,3                                  299,-                                   549,-                                 4399,-

    0,28                          14,5                                                                              549,-                                 4399,-

    0,33                          16,3                                                                              549,-                                 4399,-

    0,40                          24,0                                                                              549,-                                 4399,-

Tykkelse Bruddstyrke Pris/spole Pris/spole                           Pris/spole

mm. kg 125m 250m                                2285m

PREY Leader Hard/Soft
Prey Leader Hard og Soft er et fortomsmateriale til havfiske. Den harde utgaven er spesielt egnet til store spisse

tenner og rufsete bunnforhold, eller når man ønsker ekstra stivhet i agntackler for å unngå at de henger seg opp.

Prey Leader Soft er en drøm å knyte og vil passe i de fleste fiskesituasjoner.

                                             TYKKELSE                      BRUDDSTYRKE                     LENGDE                            PRIS
Hard Leader                         1,20 mm                            80,0 kg                             50 m                            189,-

Soft Leader                          0,70 mm                            25,0 kg                             50 m                            109,-

Soft Leader                          0,80 mm                            30,0 kg                             50 m                            119,-

Soft Leader                          0,90 mm                            40,0 kg                             50 m                            129,-

Soft Leader                          1,00 mm                              50 kg                              50 m                            139,-

Soft Leader                          1,20 mm                              60 kg                              50 m                            149,-

Soft Leader                          1,40 mm                              75 kg                              25 m                            139,-
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Lawson Premium er en hi-tech CoPolymer sene som er produsert i Japan. Ved å blande inn CoPolymer tilføres
en rekk gunstige egenskaper. Sena har lite minne, lav strekk, høy knutestyrke og en fantastisk slitasjestyrke.
Lawson Premium leveres i spoler på 200 meter eller storspoler på 2400 meter. Her er det bare å fylle opp
snella og ei ny sene blir fort en favoritt!

LAWSON PREMIUM COPOLYMER EGENSKAPER:
• Lite minne vil si at sena retter seg ut når den forlater snella og 
«glemmer» at den har ligget kveilet. Dette gir mindre backlash 
og mindre friksjon som genererer lengre og problemfrie kast.

• Lav strekk. Ca. 12% strekker denne sena seg og det er ganske 
«stumt» til å være i kategorien «monofil» sene. Dette gir bedre 
følsomhet med agnet/sluken og det kroker fisken bedre ved til-
slag da «strikkeffekten» er minimal.

• Høy knutestyrke er selvfølgelig å foretrekke. Det gir den 
faktiske styrken på sena etter at knuten er laget. Knuten vil 
alltid være det svakeste leddet og da hjelper det ikke med sterk 
line som har dårlig knutestyrke!

• Høy slitasjestyrke er alltid betryggende når man fisker nær 
bunnen med skarpe steiner. CoPolymer blandingen er en av de 
viktigste ingrediensene for å lage en sene som tåler mye slitasje 
til røft fiske ved «stygge» bunnforhold.

• Totalt fremstår Lawson Premium som en velbalansert sene med 
mange viktige egenskaper bakt inn i et og samme produkt.

LAWSON Premium

    0,18                    2,9                    179,-                469,-

    0,20                    3,3                    179,-                469,-

    0,24                    3,9                    179,-                499,-

    0,28                    5,5                    179,-                589,-

    0,30                    6,3                    179,-                629,-

    0,33                    8,8                    179,-                659,-

    0,37                    9,9                    179,-                699,-

    0,40                  10,7                   179,-                799,-

    0,45                  13,8                   179,-                879,-

    0,50                  16,7                   179,-                969,-

    0,60                  21,7                   179,-               1039,-

Tykkelse Bruddstyrke Pris/spole Pris/spole

mm. kg 200m 2400m
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LAWSON Powerflex

OWNER Broad Blue Eye

TYKKELSE                    BRUDDSTYRKE                      LENGDE                           LENGDE                          LENGDE
0,18 mm                            3,0 kg                              300 m                                                                  5000 m

0,20 mm                            3,6 kg                              300 m                                                                  5000 m

0,22 mm                            4,2 kg                              300 m                                                                  5000 m

0,25 mm                            5,2 kg                              300 m                                                                  5000 m

0,30 mm                            7,5 kg                              300 m                                                                  5000 m

0,35 mm                            9,5 kg                              300 m                                                                  5000 m

0,40 mm                          12,0 kg                             250 m                           1000 m                         5000 m

0,45 mm                          14,0 kg                             200 m                           1000 m                         5000 m

0,50 mm                          18,0 kg                             200 m                           1000 m                         4000 m

0,60 mm                          22,0 kg                                                                                                          3000 m

0,70 mm                          25,0 kg                                                                                                          2200 m

0,80 mm                          30,0 kg                                                                                                          1700 m

0,90 mm                          40,0 kg                                                                                                          1300 m

Owner Broad Blue Eye er en fluorimpregnert Hi-Tech monofil sene fra Owner som er produsert i Japan. Sena er høyt

verdsatt blant Japans konkurransefiskere og kjennetegnes som veldig myk og med lite minne. Dette gir lange,

problemfrie kast uten tvinn og ”merkelige” knuter. Høy brudd, knute og slitasjestyrke er også egenskaper du får med

her. Dette er en sene vi har store forhåpninger til og som vi vil anbefale på det sterkeste. 

Denne sena vil ikke skuffe deg!

LAWSON POWERFLEX er en høykvalitets hi-tech sene til en meget gunstig pris.

Avansert produksjonsteknikk gir en myk monofil sene som allikevel har minimalt med strekk.  Dette er en sene med

lite minne og som retter seg ut umiddelbart etter at den forlater snella. Dette gir lange og presise kast uten å floke

eller tvinne. Den lave strekken bidrar til god og følsom kontakt med agnet, nappene registreres lett og fisken krokes

lettere ved tilslag. Høy knute og slitasjestyrke er også viktige egenskaper du får med i denne unike senen. Fargen er

klar med et hint av lyseblå og sklir diskret inn i vannmassene. Prøv den selv!

Power Flex 300 m. Kr. 139,-

Power Flex 1000 m. Kr. 449,-

Power Flex Storspole fra Kr. 649,-

TYKKELSE                               BRUDDSTYRKE                                   LENGDE                                          PRIS
0,16 mm                                      2,7 kg                                           300 m                                         159,-

0,18 mm                                      3,1 kg                                           300 m                                         159,-

0,20 mm                                      4,0 kg                                           300 m                                         159,-

0,24 mm                                      5,0 kg                                           300 m                                         189,-

0,26 mm                                      6,2 kg                                           300 m                                         189,-

0,28 mm                                      7,2 kg                                           300 m                                         189,-

0,30 mm                                      8,4 kg                                           300 m                                         189,-

0,33 mm                                      9,4 kg                                           300 m                                         209,-

0,37 mm                                     11,8 kg                                          300 m                                         209,-

0,40 mm                                     13,0 kg                                          300 m                                         239,-

0,45 mm                                     15,0 kg                                          300 m                                         239,-

0,50 mm                                     18,0 kg                                          300 m                                         265,-

0,60 mm                                     22,0 kg                                          300 m                                         265,-
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ST-56 3X (5656BC) NEEDLE POINT
Supersterk treblekrok i trådtykkelse 3X

strong for ekstremt sterk fisk. Krokspis-

sene er utrolig skarpe og er av typen

Needle Point.Til tross for den kraftige

trådtykkelsen trenger de lett inn og gir

et godt krokfeste gjennom en lang, hard

fight

Størrelse 1/0, 1, 2 og 4         Fra 139,-

ST-41 2X (5641TN) CUTTING POINT
Disse krokene er hakket kraftigere i

godset enn ST-36, og derfor velegnet til

større fisk. Krokspissen er av type

Cutting Point, med enestående penetra-

sjonsevne! Vårt klare førstevalg til salt-

vannsfiske! 

Størrelse 1 - 10 Fra 99,-

ST-66 4X (5666TN) NEEDLE POINT
Krokene for de aller største fiskene!

Disse treblene er førstevalget under en

pilk når de store fiskene skal opp. Over-

flatebehandlingen sikrer god korrosjons-

bestandighet. Til tross for det tykke,

nærmest ubøyelige godset i kroktråden,

er de like sylskarpe som alle Owner-

kroker. 

Størrelse 5/0 - 1/0 Fra 159,-

ST-41 2X (5641BC) CUTTING POINT
Disse krokene er hakket kraftigere i

godset enn ST-36, og derfor velegnet til

større fisk. Krokspissen er av type

Cutting Point, med enestående penetra-

sjonsevne! Vårt klare førstevalg til wobb-

lere! 

Størrelse 2/0 - 8 Fra 99,-

STDN-36 BC TUBEKROK
Dobbel tubekrok med Owners sylskarpe

nåle-spiss sørger for rask inntrengning

og et holdbart krokfeste gjennom en

lang fight. 

Størrelse 6 - 10        85,-

ST-36 (5636BC) NEEDLE POINT
Disse treblekrokene er en klar vinner til

vanlig ferskvannsfiske. På sluker og

wobblere vil et skifte til disse krokene gi

en klar resultatforbedring. Utrolig skarpe

med needle point krokspiss!

Størrelse 3/0 - 18 Fra 89,-

STN-36 BC NARROW EYE TUBEKROK
Owners tubekrok er sylskarp. Cutting

Pointen sørger for sikker og god kroking

selv i harde laksekjefter. Krokøye, lengde

og fasong er selvsagt tilpasset bruk av

tubefluer. Dette er virkelig en krok som

fisken har festet seg ved! 

Størrelse 4 - 14    99,-

STN-46 BC 2X (51780) NARROW EYE
TUBEKROK
Owner tubekrok STN-46BC er en ekstra

sterk tubekrok i 2X strong wire. De syl-

skarpe krokspissene er av type needle

point for lettere inntrengning. Disse

krokene er steinharde, så her er det

duket for å bruke mindre kroker på

diger og sterk laks. 

Størrelse 6 - 10    129,-

TubekrokerOWNER Treblekroker

Owners Stinger treblekroker er
balansert på en annen måte enn
konkurrerende kroker, noe som
gjør at wobbler og sluk alltid vil gå
perfekt i vannet uten å la seg
påvirke av krokene. Krokspissene
vil dessuten hele tiden være i op-
timal posisjon, noe som gir høyere
krokingsprosent.

En spesiell detalj med Owners
Stinger treblekroker er en spesiell
sveising der de tre krokene er
forent gjennom en såkalt Power
Weld, der sveisematerialet er det
samme som brukes på strids-
vogner!

Bildene viser hvorfor Owner kroker

er i en klasse for seg! De unike

krokspissene, Cutting Point, består

av en sylskarp krokspiss som går

over i et treegget knivblad! Kroken

tar fort tak og skjærer dypere og

raskere inn enn kroker med tra-

disjonell spiss. Kroken er selvsagt

sterk uten at dette har gått ut over

vekten! Er du lei av å miste fisk

under kjøring bør du derfor prøve

Owner kroker!
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53786 KAPPA 
Opprinnelig designet som en meitekrok,

men vi selger den vel så mye til

fluefiske. Utmerket streamer/

shrimpkrok til bruk i saltvann. Finishen

er black chrome for maksimal beskytt-

else mot rustangrep. 

Størrelse 2 - 10 65.-

5123 MARKKROK
En markkrok i ekte Owner kvalitet! Syl-

skarpe og sterke, og da de finnes i størr-

elser fra 3/0 - 8 er dette høyaktuelle

kroker enten man fisker etter ørret, laks

eller sjøørret. 

Størrelse 3/0 - 8 45,-

5170 AKI CUTTING POINT
En noe lettere variant av Flyliner, med

mer tradisjonell J-form. En glimrende

krok for sjøfiske og Tarpon-fluer! 

Størrelse 6/0 - 1/0 69,-

5115 SSW
Kroktype med oppbøyd øye, laget

spesielt med tanke på agnfiske. Det

vide krokgapet sikrer effektiv kroking,

og skarpheten og styrken er det ikke

noe å si på. Owners Needle Point sørger

for feste selv i de hardeste fiskekjefter. 

Black Chrome
Størrelse 7/0 - 8     59,-

Red
Størrelse 7/0 - 4     59,-

5114 MUTU LIGHT SIRKELKROK
Disse krokene har på mange måter

revolusjonert fisket etter mange arter

her hjemme. Vi har prøvd dem med

meget gode resultater etter bl.a abbor,

røye, gjedde, lake, vederbuk og stam, og

er overbevist. Dette er fremtidens krok!

Lette, men sterke og selvsagt sylspisse! 

Black Chrome
Størrelse 7/0 - 10     59,-

Pro Pack, BC
Størrelse 7/0 - 4/0     Fra 229,-

Red
Størrelse 7/0 - 6     59,-

5111 SSW
Kroktype med oppoverbøyd øye, laget

spesielt med tanke på agnfiske i sjøen.

Det vide krokgapet sikrer effektiv krok-

ing. Skarpheten og styrken er det ikke

noe å si på. Owners Cutting Point sørger

for feste selv i de hardeste fiskekjefter. 

Størrelse 10/0 - 8/0 59,-

5100 STRAIGHT WORM
Langskaftet sterk Aberdeen krok med

mothaker som holder agnet på plass.

Krokspissen er av type Cutting Point

som skjærer seg lett inn i harde kjefter.

Perfekt til flyndremeite og harvefiske

etter ørret.

Størrelse 2/0 - 2      49,-

5177 MOSQUITO 
Kroken for meitefiskeren og

fluebinderen. Den lette, sterke og eks-

temt spisse Needle Point kroken sørger

for sikker kroking av stor og sterk fisk.

Med sin karakteristiske wide gap form

er den glimrende for de fleste typer agn

og fiskeslag. Denne kroken har i tillegg

blitt en meget populær fluebinderkrok

til fiskeimitasjoner som Teppesilda og

Runars Deceiver. 

Størrelse 2/0 - 14 45,-

56537 WORM ROUND BEND
Tynn markkrok med Super Needle Point

krokspiss og rund bøyning sørger for

ekstremt bra krokning. Passer til diverse

agn når det fiskes etter mindre fisk med

små agn. 

Størrelse 4 - 12 35,-

OWNER Enkeltkroker
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5127 SUPER MUTU 
Krok for de største fiskene. Kroken har

blitt en favoritt under fiske etter lange

og brosme og andre dypvannsarter, men

også håbrann i Skottland fikk merke at

japansk stål ikke er til å spøke med. Husk

at for å fungere optimalt må en

sirkelkrok være sylspiss, og det er disse

krokene. 

Størrelse 16/0 - 5/0 Fra 129,-

5178 SSW SIRKELKROK
Owner har laget en sirkelversjon av SSW.

Husk at man ikke skal gi tilslag når man

bruker sirkelkrok, men bare stramme

rolig opp til fiskens tyngde kjennes. 

Størrelse 10/0 - 4/0        79,-

5129 OFFSHORE
Offshore er kroken for de store fiskene.
Kroken er vridd med sylskarp nålespiss
og er flatslått et stykke ned på krok-
spissen for lettere inntrengning. Krok-
stammen er XX-kraftig og finishen er
black chrome for maksimal beskyttelse
mot rustangrep. 

Størrelse 11/0 - 7/0         Fra 119.-

5185 MOSQUITO SIRKELKROK 
Liten og lett sirkelkrok til meite for opti-

mal agn presentasjon og penetrasjon.

Kroken har Needle Point krokspiss og er

ekstremt spiss. En liten beak, sørger for

at den griper tak også andre steder enn

i munnviken. Perfekt krok for småarter i

saltvann og ferskvann. 

Størrelse 2/0 - 6 45,-

5192 LONG SHANK
Dette er kroken for den allsidige havfis-

keren. Den Needle Point spisse kroken

er like brukbar til agnfiske som til tackla

shad på en havfiskebom. 

Størrelse 11/0 - 7/0         99,-

S-61 BC (51576)
Danmarks mest solgte krok til kystfiske

etter sjøørret med sluk. Enkeltkrok med

stort øye for montering på sluk, spinner

og wobbler. Kroken er utformet som en

semi-sirkelkrok, hvilket gir den supre

krokningsegenskaper.

Størrelse 5/0 - 2         59,-

TRIPLE CRANE SWIVEL (52454)
Dette er løsningen for å unngå

snøretvinn! Owners Triple Crane svirvel

er meget sterk, og tåler svært store be-

lastninger. Obligatorisk for bombarda-

fiskeren!! Gun Black finish. Fra str. 10,

som holder 38 kg. til str. 16 som holder

17 kg.     Kr. 69,-

SINKER HOOK CRANE (52459)
Genial, diskret og sterk snap-swivel

med dobbel tønne hvor man bare vrir

agnet innpå. Vips og du har en bom-

besikker kobling til ditt agn! Fra str. 12

som holder 26 kg. til str. 18 som

holder 10,3 kg.     Kr. 59,-

CORKSCREW SWIVEL (52486)
Fra str. 2/0 som holder 77 kg. til str. 3

som holder 18 kg.     Kr. 69,-

ST-36 BC AGNFISKRIGG
Ferdige agnfisktackler for meite etter gjedde. Tandemtacklene er montert på en diskret,

men sterk wire, og den øverste kroken er justerbar for å kunne tilpasses agnfiskens

størrelse.   Størrelse 4 og 6     kr. 99,-

ST-36 BC (5290) STINGER HARNESS RIG
Owner Stinger Harness Rig sørger for et ekstra krokfeste bak på jigger og shadder.

Løkka på fortommen tres gjennom øyet på jigghodet og kroken igjennom løkka. Stram

til og du har et ekstra krokfeste. Riggen leveres med Owner ST-36 krok og 80 lbs.

flettet fortom.   Størrelse 4 og 6.      85,-
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Dette keramiske brynet sørger for at

kroken blir spiss igjen! Kr. 169,-

OWNER KROKBRYNE
L

M

KROKHETTER 5112
Lei av kroker som setter seg fast i lomma, sekken eller setet i bilen? Krokbeskytteren

sørger for at krokene holder seg like spisse selv i slukboksen.

2L 5/0 - 2/0 49,-

L 2/0 - 1/0 49,-

M 1-4 49,-

S 4-8 49,-

OWNER FLOATBEADS GLOW
Selvlysende flytekuler i foam. Geniale
som attraktorer til diverse tackler. Sett
den også over svirvelen, så slipper du
å knuse toppringen når du sveiver inn
fortommen.

S

2L

GLIDEBOM 65MM.

3 pk.    59,-

39,-

4mm. 4,5mm. 6,5mm.

SWIMFEEDER

Saltvann    29,-

SOFTBEADS GLOW/PINK

GUMMIKULER
3,5mm.    39,-

OWNER CAPS
Rød, Blå kr. 199,-

Navy kr. 199,-

Sort kr. 299,-

MAD CAT SUMO HOOK
Populær krok til agnfiske i saltvann.

Lang krokspiss gir plass til mye agn

uten at det går utover krokgapet.

Str. 6/0-10/0     149,-

MAD CAT SUMO STINGER HOOK
Stingerkrok til å feste inn bak på shad-

jiggen. 

Str. 6/0-8/0     139,-

MAD CAT SUMO DEADBAIT
GRIPPER HOOK
Stingerkrok til hel død agnfisk. 

Str. 6/0-8/0     149,-

39,-#8, #6, #3
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STAINELSS STEEL BALL BEARING
SWIVEL 
Dette er løsningen for å unngå snøre-

tvinn! Søviks SS kulelagersvirvel er

meget sterk, og tåler svært store belast-

ninger. Chrome finish. Fra str. 5 som

holder 150 kg til str. 000 som holder 18

kg.     Pose á 3 stk. kr. 109,-

STAINELSS STEEL BALL BEARING
SWIVEL WITH TOURNAMENT SNAP
Dette er løsningen for å unngå

snøretvinn! Søviks SS kulelagersvirvel

med hempe er meget sterk, og tåler

svært store belastninger. Chrome finish.

Fra str. 5 som holder 110 kg til str. 0

som holder 20 kg. Pose á 3 stk. kr. 119,-

BRASS BALL BEARING SWIVEL 
Dette er løsningen for å unngå snøre-

tvinn! Søviks kulelagersvirvel er meget

sterk, og tåler svært store belastninger.

Sort chrome finish. Fra str. 7 som holder

150 kg til str. 00 som holder 15 kg.

Pose á 3-5 stk. kr. 89,-

BRASS BALL BEARING SWIVEL WITH
CROSSLOCK SNAP
Dette er løsningen for å unngå snøre-

tvinn! Søviks SS kulelagersvirvel med

hempe er meget sterk, og tåler svært

store belastninger. Sort chrome finish. 

Fra str. 7 som holder 91 kg til str. 00 som

holder 18 kg. Pose á 3-5 stk. kr. 99,-

STAINLESS STEEL CRANE SWIVEL
Klassisk svirvel av type «barrel». Utrolig

sterk! Matt sort finish. Fra str. 14 som

holder 15 kg. til 4/0 som holder 300 kg.

Kr. 55,-

STAINLESS STEEL CRANE SWIVEL W/
CROSSLOCK SNAP
Crane svirvel med med rund Crosslock

hempe som låser ekstra godt og som

sikrer agnets frie gange. Meget sterk.

Matt sort finish. Fra str. 10 som holder

11 kg. til 2/0 som holder 57 kg.   Kr. 65,-

STAINLESS STEEL CRANE
COMBINATION SWIVEL 
Her har man kombinert to svirvler til én.

Dette gir ekstra styrke samtidig som

svivelen spinner lettere og henger seg

opp mindre. Matt sort finish. Fra str. 5x6

som holder 28 kg. til 2/0x1/0 som

holder 110 kg.     Kr. 75,-

HEAVY DUTY BENT SPLIT RINGS
Supersterke flatslåtte og rustfrie splitt-

ringer for det aller tøffeste fisket. Fra

3,5mm. som holder 10 kg. til 10 mm.

som holder 104 kg.

Kr. 75,-

DURA-CLIP SNAP SWIVEL
Søvik Dura-Clip er en genial ,sterk og

sikker Snap Svivel hvor agnet bare

trykkes ned på tappen som stikker ut, og

"klikk" så er ditt agn på plass. Gun Black

finish. Fra str.S-7 som holder 10 kg til

str. L-4 som holder 30kg.

Pose á 10 stk. kr. 75,-

DUOLOCK SNAP W/SLIDE
Passer til de fleste typer glidetackler.

Tunneldiameter 3,0mm.

Pose á 5 stk. kr. 75.-

WOBBLER CROSSLOCK SNAP
Sikrer at wobblere og balansepilker be-

holder sin frie gange. Også populær til

egne tackler og fortommer. Meget sikker

hempe. Matt sort finish. Fra str. 0 som

holder 11 kg. til 6 som holder 91 kg.   Kr.

45,-

COPPER DOUBLE SLEEVE
Klemhylser i kobber  med dobbel tunell

til havfisketackler. Passer til både mono

og wire.Matt sort finish. Størrelser

1.0mm, 1.3mm og 1.6mm 

Kr. 29,-

ALUMINIUM SINGLE SLEEVE
Klemhylser i aluminium med enkel tunell

til både ferskvann og saltvanns-tackler.

Chrome finish. 

Størrelser fra 0.8 mm-1.6 mm

Kr. 29,-

RIGGING KIT
Riggesett med 350 deler. 300 stykk

klemhylser fra 1.3mm til 2.2mm og 50

stykk thimbles.

Kr. 549,-
THIMBLES
"Hestesko" til avslutning av "grovere"

tackler som forhindrer knekk i sena,

samt beskytter mot gnaging fra svirvel

som kobles til tacklet. Leveres i Stainless

steel 200lbs. og selvlysende 400lbs.

Kr. 35,-

Søvik har levert kvalitetsprodukter til både sports- og yrkesfiskere i genera-
sjoner, og at sistnevnte gruppe stoler på produktene sier sitt om kvaliteten!
Foruten de klassiske produktene man har lært seg å stole på opp gjennom
årene har vi også nyere produkter på programmet, som f.eks wobb-
lerhemper, kulelagersvirvler og havfiskebommer. SINCE 1

93
4
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LUMINOUS BEADS
Selvlysende avlange "kuler" til knyting

av egne tackler. Leveres i blå, grønn, rosa

og gul 10mm.     Kr. 45.-

ROUND BEADS
Runde kuler til knyting av egne tackler.

Leveres i rød eller grønn i 4, 6 og 8mm.

Kr. 35.-

LIGHT SLEEVE
Slange til å tre over svirvler, krokøyer og

knuter. Stiver av tacklet, beskytter

knuter og fortom mot tenner og for-

hindrer at ting henger seg opp. Leveres

i selvlysende og klar i 80mm lengder.

Kr. 35.-

SØVIK MESSINGSVIRVEL
Søviks messingsvirvler montert med

Søviks solide sluklås. Fra størrelse 12

som holder 12 kg. til størrelse 3/0 som

holder 49 kg.

Pose á 5-10 stk. kr. 45,-

SØVIK TRIPPELSVIRVEL
Kalles også otersvirvel. Mye brukt under

fiske med mark i elv. Solid og velprøvd.

Fra størrelse 12 som holder 12 kg. til

størrelse 1/0 som holder 46 kg.

Pose á 5-10 stk. kr. 45,-

SØVIK RUSTFRIE SPLITTRINGER
Disse solide splittringene foretrekkes av

fiskere som vil være sikker på at ringene

holder. Mange skifter splittringene

direkte til disse! Fra 6 mm. som holder

12 kg. til 20 mm. som holder 83 kg.

Pose á 5-10 stk. kr. 45,-

SØVIK GLIDEBOM TIL HAVFISKE
4 forskjellige størrelser der de minste

også kan brukes til kasting fra land. Her

kan en la lina løpe fritt igjennom uten

motstand når det napper, samtidig som

tacklet holdes vekk fra hovedlina under

nedslipp.

10 cm. 3 stk/pk 79,-

20 cm. 3 stk/pk 85,-

35 cm. 2 stk/pk 99,-

50 cm. 2 stk/pk 109,-

SØVIKHEMPEN
Tidløs hempe i sikker og solid konstruk-

sjon. Fra størrelse 10 som holder 18 kg.

til størrelse 1/0 som holder 49 kg.

1/0       5 stk/pk.   35,-

10-1   10 stk/pk.   35,-

4 Åpen hempe   10 stk/pk.   35,-

SØVIK SVIRVEL
Sortoksydert for å ikke kaste mis-

tenkelige reflekser i klart vann. Fra størr-

else 12 som holder 12 kg. til størrelse 6

som holder 25 kg.

M/hempe str. 12 - 6 45,-

U/hempe str. 12 - 6 39,-

SØVIK WOBBLERHEMPE
Sikrer at wobbleren beholder sin frie

gange. Også populære i enden på

hjemmelagede stålfortommer for

gjeddefiske. Størrelse 0 som holder 12

kg., størrelse 2 som holder 19 kg. og

størrelse 3 som holder 20 kg.

0, 2 og 3 10 stk/pk. 35,-

 

SINCE 1
93

4

SØVIK HAVFISKEBOM
En favoritt til agnfiske på dypere vann.

Armen sørger for avstand mellom agnet

og hovedsnøret. Dette reduserer

sjansen for at agnet tvinner seg rundt

hovedsnøret og sikrer en fin presenta-

sjon der nede i dypet. Ved sveiving eller

dorging av shad, gummimark eller

wobblere i vannlagene etter sei, lyr,

torsk og kveite er Søvik Havfiskebom et

klart førstevalg! 

Mål: 50x20 cm. 129,-

SØVIK SVIRVEL
Klassisk messingsvirvel av type «barrel»

som er solid og til å stole på. Fra størr-

else 12 som holder 12 kg. til størrelse

3/0 som holder 139 kg.

Pose á 5-10 stk. kr. 39,-

SØVIK REKENÅL
Retter ut agn, som f.eks. laksereker. 

Pk. á 15 stk.

Mål: 50x20 cm. 49,-
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Sølv/Grønn/GulKobber/Rød

Kobber/Sølv/SortSølv/Kobber/RødGull/Sølv/RødSølv/Blå

Sølv/Sort Sølv/RødKobber/Sort Gull/Sort

Gull/Rød

Søvik-Sluken er en av de aller tidligste sildeslukene som ble tatt i bruk i Norge. Den populære fasongen er blitt vanlig på mange

slukmodeller i de senere år og det er ikke tilfeldig. Denne utpregede fasongen kombinerer nemlig prima kasteegenskaper og lokk-

ende gange på en førsteklasses måte. De gode allroundegenskapene er også et sikkert kjennetegn på disse slukene. Søvik-Sluken

lokker nemlig fisk til hogg under alle forhold! Det er egentlig bare å velge den vekt og farge som passer deg, enten du skal på

fjellet, i elva eller langs vår lange kyst. Dette er velfungerende og klassiske sluker i lekker design!

SØVIK Sluken

Dette er en velprøvd gammel skjesluk til laks hvor moderne fargesetting og overflatebehandling kombinerer det beste fra to tider.

Den store buede overflaten graver seg ned i strømmen mot bunnen, der laksen har sin standplass. Søvik Laksen er et perfekt valg

til laksefiske i juni når elvene er flomstore og kalde, og av den grunn  har vi laget den opp til hele 70gr. Nå bør bunnen nås! Prøv den

også  der strømmen er sterkest og elva er dypest når elva blir varmere. 20 og 26 gram - 65mm og 30, 40, 50 og 70 gram - 80mm.

Kobber/Oransje

Gull/Oransje Sort/Oransje

Sølv/Blå

Sølv/Gul/Grønn

Sølv/Kobber

SØVIK Laksen
20, 26, 30, 40, 50 og 70 g.    Fra 65,-

8, 14, 18, 24, 32, 40, 48 og 55 g.   Fra 59,-

Oransje/Sorte prikker

Oransje/Sort

Alle Søvik Sluker med sølvfarge i kroppen er belagt
med ekte sølv for den ”rette” refleksen!
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Sølv/Kobber/Rød

Gull/Sølv/Rød

Gull/Rød

Sølv/Rød

Sølv/Blå

Sort/Gul

Kobber/Sort

Kobber/Rød

Søvik-Skeia har en klassisk form som har vist seg å kombinere egenskapene lange kast og lokkende gange på en effektiv måte i en

årrekke. Søvik skeia vil fiske abbor i skogsvann, ørreten i marka, harren i Glomma og sjøøretten i elva. Leveres i 8, 11 og 13 gr. i 8 vel-

kjente fargekombinasjoner.
SØVIK Skeia

Jakten på en ny sjøørretsluk ble enkel etter en gjennomgang i «gamle skattekista»

fra Søvik. Vi falt for fasongen på Søvik Auren, og de første gjenproduserte ek-

semplarene av denne gamle sluken overbeviste oss under testfiske. Søvik Auren var

enkel å kaste langt, i tillegg  til den vrikkende fiskeliknende gangen gjennom vannet

som viste seg effektiv på sulten rovfisk. Søvik Auren har blitt oppgradert med en mo-

derne fargesetting som står godt til den klassiske skjellbelagte overflaten. Søvik Auren

leveres i 3 vekter med 8 dødelige farger for predatorer i salt- og ferskvann!

Sort/Pearl/Orange

Blå/Sølv/Orange

Grønn/ Gul/SølvLilla/Rosa/Gul

Sort/Blå/Sølv

Olivengrønn/Sølv/Pearl

Rød/Kobber/Pearl

Blå/Sølv/Pearl

SØVIK Auren

8, 11 og 13 gr.     59,-

11, 14 og 17 g.   65,-

 

SINCE 1
93

4
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Sort/Sølv

Rød/Gul Blå/Sølv

Rod/Kobber

SØVIK Brislingen

Et håndplukket utvalg av Seebergs aller beste sluker! Mer enn 70 års erfaring og godt renommé ligger bak utvalget slik at sjansen for storfangst er størst mulig! Slukene vil selv-

følgelig fungere utmerket til annen rovfisk også. 

SLUKSETT – 3-PAKNINGER

SLUKSETT – 2-PAKNINGER

Søvik Kyst Søvik Laks Søvik Ørret Søvik Sjøørret

Dette er en typisk allroundsluk som kan brukes i de aller fleste situasjoner til de aller fleste arter. Sluken kaster langt og synker hurtig. Serien har 4 spennende farger og vekter.

Prøv gjerne de lettere modellene til fjellfisket. De tyngre modellene passer utmerket til kystfiske etter alle arter og laksefisket i elv.

15, 25, 40 og 60 g.   55,-

Søvik Brislingen

25, 40 og 60 g.   99,-

Søvik Brislingen

25, 40 og 60 g.   99,-

Søvik Brislingen

25, 40 og 60 g.   99,-

18 – 32 g,  kr. 185,- 24 – 32 g, 30 – 40 g  fra kr. 185,- 8 – 11 g.  kr. 169,- 14 g.  kr. 175,-
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VM-SLÄPET

SØVIK Markdrag

Disse tidløse langdragene har bevist sin effektivitet i norske fjellvann i en årrekke. VM-draget er montert på solid wire som ikke

tvinner seg, og leveres i 16 forskjellige varianter, enten med kobberskje eller en miks av sølv, gull og kobber. 

Kr. 159,-

DELUXE LYS 407, 64mm
Kobber, eller Gull/Sølv/Kobber

KVARTING SPECIAL 421, 50mm
Kobber, eller Gull/Sølv/Kobber

DELUXE G-R 406, 64mm
Kobber, eller Gull/Sølv/Kobber

RØD-BLÅPRIKKET 409, 64mm
Kobber, eller Gull/Sølv/Kobber

CARAVAN 440, 68mm
Kobber, eller Gull/Sølv/Kobber

Mini Pearl/Orange Reflex

Hammer Black/Orange

Hammer Pearl/Orange Deep Pearl/Orange

ORIGINAL 400, 64mm
Kobber, eller Gull/Sølv/Kobber

BLACK MOLLY 404, 64mm
Kobber, eller Gull/Sølv/Kobber

DELUXE RØD 405, 64mm 
Kobber, eller Gull/Sølv/Kobber

Søvik Markdrag er et effektivt lokkemiddel når man dorger etter ørret og røye. Lag

en liten fortom på ca.50-100 cm. ned til kroken som gjerne agnes med mark eller

maggot. Kan også være giftig i kombinasjon med wobbler eller spinner. Den røde anti

tvinn plata i front av wiren forhindrer tvinn og har et ekstra hull til å feste på et

blylodd hvis man ønsker å fiske dypere. Husk å bruke Søvik sine kulelagersvivler, så

unngår du garantert tvinn i sena og i markdraget. Leveres i fem varianter i tre for-

skjellige størrelser som fisker på ulike dyp.

Fra kr. 129,-
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Sort/Sølv Blå/Sølv

Reka Blå/Kobber/Orange

Sølv/Kobber Kobber/Sort Green Highlander Red Belly Kobber/Rød

Av og til er spinnere det som skal til for å tirre laksen til hogg, og Lawson laksespinnere

kan være det som knekker koden når laksen er vrien. De veier 18 og 28 gram, er kom-

pakte og montert med et langsmalt blad som kommer seg ned gjennom strømmen

mot bunnen der laksen står. Leveres med 8 forskjellige mønstre på spinnerbladet.

Treblekroken er montert i en solid splittring slik at man i tillegg kan skifte denne.

Lawson Gaula er en spesialsluk tilpasset fiske etter laks i elv. Serien leveres i totalt fire

vekter som alle har akkurat samme størrelse på overflaten, det er bare tykkelsen som

varierer. Dette gjør det meget enkelt å tilpasse det dypet som sluken jobber på. Føler

man at sluken går litt for høyt eller lavt i vannet, er det bare å skifte til en tyngre eller

lettere Lawson Gaula. Egenskapene forøvrig er tilpasset fiske i strømmende vann. Den

spesielle fasongen i kombinasjon med det ovale øyet gir en ekstra lokkende og ufor-

utsigbar gange som har vist seg å være uimotståelig for laksens huggrefleks. Den

hamrede overflaten reflekterer de velprøvde fargekombinasjonene i alle retninger. Uan-

sett elv eller forhold er du sikret å finne en Lawson Gaula som passer ditt fiske!

Blå/Sølv

Sølv/Kobber

Orange/Kobber/Blå

Grønn/Gul

Gull/Rød

Kobber/Rød

Sølv/Rød

FluoRød

Gull/Rød

LAWSON Gaula

LAWSON Laksespinnere
Laksespinnere fra kr. 65,-

Gaula 20, 30, 40, 60 og 70 g. fra kr. 69,-
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Belagt med ekte sølv!

En klassikker som er still going strong. Leveres i en utgave som er for-

sølvet med kobber bakside, en i kobber og siste nytt er i gull. Kleppe-

sluken er fortsatt en ener i mange norske lakseelver, men er også et

sikkert stikk i fjellvann eller til sjøørreten i elva eller på kysten.

KLEPPESLUKEN

Kleppesluken 12, 15, 18, 24, 32 og 44 g. fra kr. 85-
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Pearl Red Dot

Lawson Gnome er utviklet av den kjente Fynske kystfiskeren Jan Sørensen, mannen

bak flere storfangende kystwobblere som for eksempel Lawson Bullet. Gnome er en

imitasjon av sjøørretens foretrukne byttedyr. Lokkende gange og aerodynamiske kas-

teegenskaper gir deg muligheten til å lande fisken du har drømt om. Gnome 8 gram viste

så overlegene fangstresultater i 2013 at vi måtte ta den inn i 14 gram også. Gnome fiskes

best med små rykk under hele innsveivingen bare avbrutt av noen små spinnstopp.Bruk

gjerne en litt kortere  stang på ca.7- 8-9 fot  i kombinasjon med Lawson Fusion Line.Denne

kombinasjonen gir en helt fantastisk kontakt med Gnome. Gi Gnome en sjanse i enden av

snøret. Den leverer når dine favoritter svikter!!!

LAWSON Gnome

Blue/PearlPink/Pearl

Black/Gold

Retro Green/Pearl Retro Orange/Pearl

Blue/Silver/Yellow Dark Horse Dark Green/Pearl

Green/Pearl

Gnome fra kr. 79,-

Fiskernytt 2015
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Silver

CopperBlack/redPurple with pink dots/Yellow Dark Horse

Pearl/Red DotPink/PearlGreen/Pearl

Lawson Slender er en dansk sjøørretsluk utviklet av den

kjente kystfiskeren Jan Sørensen fra Fyn, mannen bak bla

Lawson Gnome. Slender er basert på en av kystens mest

ettertrakte byttefisker: Tobis.Med en Slender i enden  lokker

du selv vinterstøle sjøørretter til en matbit. Slender veier 18 gram

og kan sveives både fort og sakte over grunt vann, samtidig som den opprettholde

sine fristende gange. Leveres i 6 farger som garantert har potensiale til å redusere

sjørretstammen i fjorden!

LAWSON Slender

Slender kr. 69,-

Lawson Bullet er en langtkastende kystwobbler som er utviklet i Danmark. Den har på meget kort tid markert seg

som en virkelig storfanger etter sjøørret på kysten i sitt hjemland. Lawson Bullet kan med fordel fiskes sakte når

det er kaldt i vannet, eller over grunne områder uten at den mister sin lokkende gange og oppdrift i vannet. Leveres

i 18 gram og i 10 giftige farger.

Blue/Pearl Black/Gold

Blue/Silver/Yellow

Pearl Red Dot

Pink/Pearl

LAWSON Bullet
Bullet kr. 85,-

Fluo. Green/Pearl

Dark Horse

Orange/YellowBlack/Silver

Dark Green/Pearl

Side 59

Dark Green/Pearl
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Astro Vibe er en videreutvikling av bestselgeren Cyber Vibe.  Astro Vibe

har fått gjennomsiktig kropp/buk med innebygde raslekuler for å lokke

rovfiskene til en ekstra matbit. De tre festepunktene gjør at man kan

variere dyp og hastighet enkelt. Frontposisjonen fisker hurtig over grunt

vann, midtposisjonen er for allround og den bakerste posisjonen gjør

sakte fiske på dypet enkelt. Flere naturtro farger som f.eks.røye, og ørret,

vil gjøre denne hybriden mellom sluk og wobbler til en sikker vinner i

slukskrinet. Leveres i 9,6 gr og 9 dødelige farger.

Kr. 85,-

STRIKEPRO Astro Vibe

Blå/sølv/oransj

JIGWOBBLER
Jigwobbler er en ny innovativ wobbler fra Finland. Selve hodet er i bly og den leddede

kroppen er av plast med hakeskje som på en wobbler. Med denne konstruksjonen er

det nå mulig å fiske av vannmasser med wobbler som du bare har drømt om tidligere.

Utrolig langtkastende og med en uimotståelig svømmebevegelse selv når den synker.

Utstyrt med raslekuler i buken som forteller fisken at maten er servert. 15cm. er ut-

styrt med to treblekroker.

5 cm 8g 119,-

6,5 cm 18g 139,-

8 cm 28g 149,-

15cm. 65g 189,-

15cm 93g 199,-

Sexy Shad

Green Tiger Nightmare Blue Silver Chrome

Sort/sølv/oransj

Grønn/sølv/oransj 

Kobber/rød

Fire Tiger

Røye

Sort/sølv/sorte prikker

Trout

Grønn smolt
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Firetiger

Sluk med innebygd gir! Cyber Vibe har tre festepunkter for forskjellig hastighet

og dyp. Frontposisjonen fisker hurtig over grunt vann, midtposisjonen er for all-

round egenskaper og den bakerste posisjonen er gunstig for dypt fiske med

sakte hastighet. Snadder for ørret,abbor, asp, harr og røye. Leveres i 7, 9 og 17

gram i 7 forskjellige farger.

STRIKEPRO Cyber Vibe

Sort/Rød

Blå/sølv/rød

Rainbow Holo Blå/rødHolo Rød/gul

Cyber Vibe fra kr. 73,-

Rød/kobber Sort/sølv/rød

Yellow Jaguar Yellow ChromeCrawdaddy

Shiny RedHot Tiger Parrot

GhostBlack Silver Chrome Power Perch
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MYRAN ER DE KJENTE OG KJÆRE KLASSISKE SPINNERNE FRA SØTA BROR. DE ER ET KJENT BEGREP INNEN ØRRET, HARR, RØYE OG ABBORFISKE, OG
ABSOLUTT INGEN BURDE VÆRE FORUTEN EN MYRAN I SPINNERBOKSEN SIN. MYRAN LEVERES I FLERE SERIER I TOTALT 10 FARGER, NOE SOM DEKKER
DE FLESTE VÆR- OG FØREFORHOLD. PRØV EN MYRAN - DU VIL IKKE BLI SKUFFET!

MYRAN Spinnere

PANTER
Denne spinneren har en kompakt kropp, noe som gjør at den kaster bra og kan avsøke de dypere vannlagene. Også velegnet for fiske i strie elver.  

Sølv, Gull, Kobber, Sort, Sort/Rød, Sort/Gul, Sølv/Blå, Kobber/Rød, Gull/Rød og Harr.

3, 5, 7, 10, 15, 20 g.    Kr. 69,-

MIRA
En noe mindre kompakt spinner som er velegnet for grunnere vann og UL-fiske i små elver og bekker. 

Sølv, Gull, Kobber, Sort, Sort/Rød, Sort/Gul, Sølv/Blå, Kobber/Rød, Gull/Rød og Harr.

2, 5, 7, 10, 15 og 20 g.    Kr. 69,-

Fiskernytt 2015
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AGAT
Svært lik Panter, men er i tillegg utstyrt med en lokkende fjærdusk på treblekroken, noe ofte harr, røye og abbor setter pris på. Sølv/Blå, Gull/Rød, Kobber/Rød og Sort.

5, 7 og 10 g.    Kr. 69,-

TUNA LAKS
I visse elver er spinnere ofte det som skal til for å tirre laksen til hogg. Også stor innlandsørret i elv og sjøørret kan vanskelig motstå en riktig servert spinner, for ikke å nevne

gjedda. Tunaspinneren  leveres i 25 og 30 gram, og i Sølv, Gull, Kobber, Kobber/Orange, Sort/Sort og Sort.    25 og 30 g. fra kr. 79,-

Side 63

WIPP
Denne spinneren har tofarget kropp, lydhull i skjea og en flue på treblekroken. Velegnet i grumsete vann eller brusende elver, der lydhullene skaffer spinneren den opp-

merksomheten som skal til. Sølv/Blå, Gull/Rød, Kobber/Rød og Sort. Nyhet – Norsk Flagg (kun 7 og 10 g.)    5, 7, 10, 15 g.    Kr. 69,-

LILLE MY
Svenskenes variant av «Fly-spoon», og er mye brukt som et alternativ til flue på oterfjøl. Fungerer også sammen med ørretbombe og under ekstremt UL-fiske når fisken er

virkelig finspist. Sølv, Gull, Kobber og Sort.    1,5 g.    Kr. 65,-
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JIGGHODER

OWNER ROUND JIGHEAD OWNER BULLET HEAD OWNER ULTRAHEAD STAND UP OWNER ULTRAHEAD DART

OWNER FOOTBALL

Jigghodene er i stadig utvikling. Nye former og funksjoner dukker stadig opp. Vi har plukket ut et utvalg fra Owner til bruk i fersk- og
saltvann. Samtlige er selvsagt montert med Owners sylskarpe og sterke kvalitetskroker!

Jighead Round er et klassisk jigghode

som er blant våre mest brukte. Dette

hodet tilter litt avhengig om det er

hard, bløt eller ujevne bunnforhold.

Godt avbalansert og med festeriller

som «limer» jiggen fast til hodet.

Krokøyet er omstøpt med bly for at

rusk og rask skal skli av lettere  og ikke

feste seg i øyet på jigghodet.

Bullet Head er utstyrt med kraftigere

og sterkere kroker for større fisk til

både ferskvann og saltvann. Kompakt

kuleform som er litt baktung. Løfter

seg hurtig opp fra bunnen og er ideell

når det er litt ujevne og stygge bunn-

forhold. Synker fort!

Ultra Head Stand-Up jigghode vil lande

med den flate siden ned når den

treffer bunnen. Dette sørger for at

selve jiggen står oppreist samtidig

som kroken vender bort fra bunnen.

Likheten til fisk som spiser på bunnen

er slående samtidig som risikoen for

bunnnapp er redusert!

Ultra Head Dart har en kuleform som

er litt baktung. Løfter seg hurtig opp

fra bunnen og er ideell når det er litt

ujevne og stygge bunnforhold. Synker

fort!

Football Jigghodet lander med front av

jigghodet ned når det treffer bunnen.

Hodet er stabilt og tilter ikke sideveis.

Anbefales også til det pelagiske jigg-

fisket da hodets avbalanserte

tyngdepunkt gir jiggen en vannrett

svømmebevegelse! Owner Stinger Harness Rig sørger for et ekstra krokfeste bak på jigger og shadder. Løkka på fortommen tres

gjennom øyet på jigghodet og kroken igjennom løkka. Stram til og du har et ekstra krokfeste. Riggen leveres

med Owner ST-36 krok og 80 lbs. flettet fortom.

Størrelse 6 og 4    Kr. 85,-

10 g. krok 1/0 4 pk Kr. 75,-

ST-36 BC (5290) STINGER HARNESS RIG

13 g. krok 3/0 3 pk Kr. 75,-

20 g. krok 5/0 3 pk Kr. 89,-

27 g. krok 5/0 3 pk Kr. 99,-

45 g. krok 6/0 3 pk Kr. 109,-

7 g. krok 3/0 5 pk Kr. 75,-

10 g. krok 3/0 5 pk Kr. 75,-

7 g. krok 2/0 5 pk Kr. 75,-

10 g. krok 2/0 5 pk Kr. 75,-

5 g. krok 1 6 stk Kr. 75,-

8 g. krok 2/0 6 stk Kr. 75,-

10 g. 2/0, 3/0 5 stk Kr. 75,-

15 g. 2/0, 3/0, 5/0 4 stk Kr. 75,-

18 g. krok 5/0 4 stk Kr. 75,-

25 g. 3/0, 5/0 3 stk Kr. 75,-
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2 g. #4 Kr. 11,-

4 g. #2 Kr. 11,-

7 g. #1/0 Kr. 11,-

10 g. #2/0 Kr. 13,-

12 g. #2/0 Kr. 13,-

15 g. #3/0 Kr. 15,-

20 g. #5/0 Kr. 18,-

25 g. #5/0 Kr. 18,-

28 g. #6/0 Kr. 22,-

35 g. #6/0 Kr. 22,-

7 g. Kr. 55,-

10 g. Kr. 55,-

14 g. Kr. 65,-

18 g. Kr. 65,-

21 g. Kr. 69,-

28 g. Kr. 79,-

17x4 mm.    Kr. 45,-

22x5 mm.    Kr. 45,-

25x6 mm.    Kr. 45,-

LAWSON Curly Tail Jigger

LAWSON Jigghoder DROP SHOT LEAD

RASLEKULER

Jigger fanger det meste! Til og med vegetarianerartene kan finne på å spise litt «jigg»

innimellom. Vi har tatt inn de 5 mest brukte fargene. Prøv de spesielt til torsk, sei og

lyr i saltvann og ørret, abbor, gjedde og gjørs i ferskvann.

6 cm./8 cm. utstrukket kr. 8,-

8 cm./11 cm. utstrukket kr. 10,-

Klassisk jigghode i glorete oransje farge som skaper gode kontraster. Vi har spandert

harde og skarpe kroker på denne serien jigghoder, så de skal være sterke nok når

drømmeabboren eller grom torsken sitter på kroken.

Black Glitter 006

Fluo Red 007

White 304

Chatreuse 313

Yellow/Red 303
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01 Alewife 8, 11, 15 og 20cm. 132 Ice Shad 8, 11, 15 og 20cm.

169 Metallic Carrot 8 og 11cm. 170 Baby Blue Shad 8, 11, 15 og 20cm.

174 Limetreuse 11, 15 og 20cm.

135 Mahi Mahi 8, 11, 15 og 20cm. 143 Atomic Chicken 8, 11, 15 og 20cm.

20 Red Shad 8, 11 og 15cm. 28 Anchovy 8 og 11cm.

Lunker City er en av de mest anerkjente produsentene av
softbaits i USA. Lunker City har på kort tid blitt en av de
mest solgte jiggene i Skandinavia og rangeres helt i
toppen blant vertikalfiske entusiastene. Ekstremt god
gummikvalitet sørger for et holdbart agn som tåler mange
hugg. Gangen i vannet er spennende og unik. Disse fis-
kemagnetene er et absolutt «must» i ethvert redskaps-
skrin, uansett hvilken rovfisk du fisker etter!

Shakers halebevegelser er unike. I stedet for kun å

wobble med halen som de fleste andre shadder gjør,

har Shaker en «side til side» rulling med hele kroppen

i tillegg. Den store og runde halen generer en meget

spennende halebevegelse. Prøv denne storfiskmag-

neten som vanlig jigg eller til vertikalfiske etter våre

ferskvanns- og saltvannspredatorer. Kan også med

fordel brukes som opphenger til havfiske. En testtur på

Vestlandet ga flere store torsker med topp på 15 kg!

Shaker 8cm. 10 stk/pk. Kr. 109,-

Shaker 11cm. 8 stk/pk. Kr. 119,-

Shaker 15cm. 5 stk/pk. Kr. 139,-

Shaker 20cm. 3 stk/pk. Kr. 165,-

LUNKER CITY Shaker
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LUNKER CITY Swimming Ribster

LUNKER CITY Fin-S-Fish

01 Alewife 6,5, 10, 14,5, 17,5 og 25cm.

169 Metallic Carrot 14,5cm. 174 Limetreuse 6,5, 10, 14,5 og 17,5cm

117 Blueback Herring 10, 14,5cm.

135 Mahi Mahi 6,5, 10, 14,5, 17,5 og 25cm 143 Atomic Chicken 6,5, 10, 14,5cm

Fin-S-Fish har en splittet og V-formet hale som gir et diskret bevegelsesmønster, men la deg ikke lure av

det… Den er ekstremt effektiv selv på de tregeste dagene og fungerer aller best når det er litt kaldere i

vannet. Fin-S-Fish er først og fremst en vertikal jigg til ferskvannspredatorer som gjørs, abbor og gjedde,

men burde fungere like bra til saltvannspredatorer som har fisk på menyen. Prøv de gjerne som en opp-

henger eller i kombinasjon med et jigghode

Swimming Ribster er en blanding av en vanlig jiggkropp

og en shad jigg (halen). Jiggkroppen har en spennende

konstruksjon hvor kjernen er holdt relativ tynn og

smidig slik at bevegelsene i vannet ikke blir hemmet.

De tykke ringene på kroppen sørger for en enda mer

lokkende gange i tillegg til å øke det visuelle volumet

og dermed også fristelsen på agnet. Den runde halen

skaper en rotasjon og en vid «side til side» bevegelse.

Alt i alt et gjennomtenkt agn med et spennende beveg-

elsesmønster! Du kan rigge den på nesten hvilken som

helst type jigghode eller vektet krok. Swimming Ribster

passer utmerket både til normalt jiggfiske og

vertikalfiske. 

Kan serveres til alle kjøttetende arter!

Fin-S-Fish 6,5cm. 20stk/pk. Kr. 109,-

Fin-S-Fish 10cm. 10stk/pk. Kr. 109,-

Fin-S-Fish 14,5cm. 8stk/pk. Kr. 119,-

Fin-S-Fish 17,5cm. 5stk/pk. Kr. 129,-

Fin-S-Fish 25cm. 3stk/pk. Kr. 145,-

Swimming Ribster 10cm.    10stk/pk.    Kr. 109,-

217 Goldflash 10cm. 143 Atomic Chicken 10cm.

214 Motor Oil Pepper 10cm.

174 Limetreuse 10cm.

01 Alewife 10cm.
25 Blue Ice 10cm.

132 Ice Shad 10cm.
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EDDYSTONE
Helt siden Eddystone sin «SandEel» ble lansert i 1973, har sportsfiskere verden over brukt dette agnet i jakten på storfisken. Med hele
10 verdensrekorder, inkludert den britiske rekorden på havabbor er det mye som tyder på disse agnene fungerer meget godt under
varierte forhold! Den originale Eddystone Eel fungerer selvsagt like godt i dag som for 40 år siden. I tillegg har de nye generasjonene av
Eddystone Eel vist seg å være spennende tilvekster!

EDDYSTONE Eel 2013

Eel 2013 24gr. 15cm. 3stk/pk 165,-

Eel 2013 123gr. 25cm. 1stk/pk 165,-

Dette er en killer på all fisk som har småfisk på menyen. Et ekstra stort krokøye gjør

det mulig å bruke tykk line og den kraftige kroken setter ingen begrensninger på fis-

kens størrelse. De store øynene og de lokkende bevegelsene har lurt spesielt stor lyr

og sei til å hugge her til lands. I utlandet er det rapportert gode fangster på bla.

havabbor. Bruk gjerne den minste varianten som opphenger over pilk eller som en jigg

fra land, den tyngste fungerer utmerket alene med sine 123 gram til driftfiske etter

torsk ,sei, lyr og  kveite.
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Bassin Blue

Dette agnet er uten tvil en av de mest berømte imitasjonene av Tobis på markedet, og et av de beste havabboragnene, noe som den britiske rekorden på havabbor er et godt

bevis på. Den er og en killer på sjøørret og kan brukes både med fluestang, kastedupp eller som opphenger foran en Søvik sluk. Den er også perfekt å bruke som opphenger over

en pilk på jakt etter stortorsk, lyr, sei og andre predatorer på havet. En kan lett skifte krok tilpasset den fisken en skal fiske etter.

Dette er en utrolig naturtro tobislignende jigg som er ferdig vektet og klar til fisking. Eddy Jelly kaster godt og kan derfor brukes som en normal sluk eller jigg fra land eller båt.

Den kan med fordel rigges med en Owner assist hook for sikrere krokning. Eddy Jelly frister nok de aller fleste arter i saltvann, men kan selvsagt også brukes i ferskvann. Lyr, sei

og torsk sliter med å la denne naturtro imitasjonen svømme forbi. Eddy Jelly kan brukes alene eller som opphenger foran en pilk eller sluk. Under testfiske på Vestlandet fanget

vi både sei og lyr, samt flere torsker mellom 10 og 16 kg på Eddy Jelly brukt som opphenger over pilk!

EDDYSTONE Eel

THE ORIGINAL SINCE 1973!

Eddy Jelly 11gr. 10cm. 4stk/pk 129,-

Eddy Jelly 21gr. 15cm. 3stk/pk 129,-

Eddy Jelly 45gr. 20cm. 2stk/pk 129,-

EDDY Jelly

Natural Sand-eel

Phosphorent

Flourscent Orange

Silverglitter Blue Mackarel

Pearl Blueback

Green Mackarel

Orange Glow

Eel Original 7cm. Krok 6 4stk/pk 45,-

Eel Original 15cm. Krok 4/0 2stk/pk 75,-

Eel Original 19cm. Krok 6/0 2stk/pk 85,-

Eel Original 27cm. Krok 8/0 2stk/pk 139,-
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STRIKE PRO Pig Shad

STRIKE PRO Bandit Shad

Pig Shad 90 g. 23 cm. 165,-

Pig Shad har en forfriskende og vuggende gange, samtidig som den

svømmer med hodet fram og tilbake. Halen padler og vrir seg i et lavfre-

kvent tempo. En perfekt imitasjon av et skadet bytte som tømmer sine

siste krefter. Det fungerer utmerket å rigge denne med Flex Head Pike og

de ferdig BFT-stingerne som er tilpasset jigger på 23cm. Passer til alle arter

i saltvann og ferskvann som spiser stort!

Bandit Shad har en rullende og slengende gange. Halen padler og vrir seg i et høy-

frekvent tempo. En perfekt imitasjon av et bytte som flykter i panikk gjennom vann-

massene. Bandit Shad har en profil som er høy og slank og som tåler høy fart gjennom

vannet uten å legge seg på siden. Det fungerer utmerket å rigge denne med Flex

Head Pike og de ferdig BFT stingerne som er tilpasset jigger på 23cm.

Bandit Shad passer også til alle storspisende arter i saltvann og ferskvann!
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Bandit Shad 80 g. 23 cm. 165,-
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BFT TILBEHØR TIL SOFTBAITS

BFT FLEXHEAD
Jigghode der man enkelt kan feste et softbait ved å

skru inn hodet, og det er like lett å sku det av igjen.

Kroker bedre og får selv de stiveste jiggene til å

svømme. Øyet på undersiden er til feste for en ekstra

treblekrok, med eller uten wire. Perfekt hode til

vertikalfiske!

BFT FLEXHEAD PIKE
Jigghode der man enkelt kan feste et softbait ved å

skru inn hodet, og det er like lett å sku det av igjen. 

Øyet på undersiden er til feste for en ekstra treblekrok,

med eller uten wire. Perfekt til spinnfiske og dorging

med gummiagn på ulike dyp!

BFT STINGER
Ferdig Stingere i Titan eller Stainless steel wire. Brukes

i kombinasjon med jigghoder eller alene hvis det skal

fiskes grunt. Passer perfekt til shads på +- 23 cm

BFT FLEXHEAD CENTER PIN
For de som vil lage sine egne stingere/fortommer.

Skrus inn i softbaits i stedet for gjennomgående krok

fra jigghodet. Denne gir optimal bevegelse i agnet.

BFT STINGER SPIKE
I sted for å kjøre kroker inn i agnet stikker man disse

inn for feste av krokoppsettet. Dette skåner agnet mot

rifter fra kroker og tenner under fighten.

BFT STAY-LOCK SNAP
Stay-lock snap er en av de sikreste hempene på

markedet.

BFT FASTACH SNAP
Fastach snap er enkel og genial. Her bytter du agn på

få sekunder.

BFT SPIKE-IT FIX-A-LURE
Lim til reparasjon av softbaits

Fix-A-Lure lim kr. 139,-

Str. 0 15 lbs. 6 stk. kr. 99,-
Str. 1 25 lbs. 6 stk. kr. 99,-
Str. 2 50 lbs. 6 stk. kr. 99,-

Str. 4 200 lbs. 5 stk. kr. 109,-
Str. 4,5 250 lbs. 5 stk. kr. 109,-30 mm. 10 stk. kr. 75,-5 stk. kr. 75,-

Sort 30 g. 2 stk. kr. 109,-
Sort 40 g. 2 stk. kr. 119,-
Sort 50 g. 2 stk. kr. 129,-

Sort 7 g. 2 stk. kr. 85,-
Sort 10 g. 2 stk. kr. 85,-
Sort 15 g. 2 stk. kr. 99,-
Sort 20 g. 2 stk. kr. 105,-
Sort 25 g. 2 stk. kr. 109,-

Titanium 2/0 kr. 159,-
Stainless Steel 2/0 kr. 109,-
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Sjelden har vi registrert så stor interesse rundt utviklingen
og lanseringen av ett nytt produkt som det vi har registrert
rundt Prey Halibut Target. Kanskje ikke så rart med tanke
på hvor populært vårt hjemlige havfiske med shadder etter
stor rovfisk har blitt. Ryktene om at Seeberg har utviklet
et nytt produkt for dette fisket har gått oss i forkjøpet, og
det er ikke til å stikke under en stol at forventningene til
tider har vært høye. At prototypene har levert opptil flere
fine kveiter på hver eneste testtur har selvsagt heller ikke
gått ubemerket hen. Med utgangspunkt i fasongen til en
sei og fokus på balanse, svømmeegenskaper og fleksibel
rigging har vi lykkes i å få fram et produkt vi er sikre på vil
være et vesentlig tilskudd til dette fisket i mange år fram-
over. Prey Halibut Target leveres i to størrelser og fire
vekter. Leveres ferdig rigget og med ekstra hale i
hver pakning! Syv frekke farger sikrer deg
valgmuligheter uavhengig om
det er stor kveite, torsk, sei
eller lyr du jakter på!

• Myk gummiblanding og overdimensjonert hale 
sørger for overlegne svømmeegenskaper uansett 
forhold

• God vektfordeling gir overlegen balanse og mindre 
oppheng ved fiske

• Hode og hale til sammen ser ut som byttefisken 
sitt naturlige «prey»

• Fasongen er aquadynamisk, men gir allikevel en 
god silhuett sett nedenfra

• Festesystemet gjør det enkelt og sikkert å bytte 
haler

• To punkter for innfesting av krok gir høy 
fleksibilitet rundt rigging

• Mangel på fast enkrok gir bedre bevegelse og 
mindre sjanse for at fisken kan bryte seg løs under 
fight

• To innfestingspunkter for line for variabel drifthastighet

• Hydrodynamisk fasong gir muligheten for effektivt 
fiske selv ved hard drift

• To vekter i samme størrelse gir for eksempel muligheten 
til å servere store agn på liten drift eller grunt vann

• Shaddene er innsatt med lukt

PREY®

HALIBUt
tARGEt
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Herring

Coalfish

Mackerel

Radioactive Glow

Glow Haddock

Leveres i pakke med én komplett med krok + en ekstra shadhale.

25 cm. Sink 200 gr.    Veil. pris kr. 299,-

25 cm. Bly   260 gr.    Veil. pris kr. 309,-

30 cm. Sink 350 gr.    Veil. pris kr. 319,-

30 cm. Bly 450 gr.      Veil. pris kr. 329,-

Atlantic Tiger

Poison

SE VIDEO PÅ WWW.SEEBERG.NO, OG GÅ INN PÅ «FILMKLIPP»
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Denne pilken er laget for fiske etter de fleste fiskeslag i våre farvann. Kan brukes ved

hurtig innsveiving i vannlagene etter lyr og sei eller til tradisjonelt bunnfiske etter

torsk og andre arter. Pilken har et lavt tyngdepunkt, noe som gjør at den 

sjelden henger seg opp, og er livlig i vannet selv ved små 

pilkebevegelser. Finishen, krok og splittring er av 

høy kvalitet. Det skader heller ikke at 

pilken er slående lik en sild!

100g    Kr. 99,-    200g    Kr. 109,-    

300g    Kr. 119,-    400g    Kr. 129,-

Søvik Røst er en allroundpilk som lokker de fleste fiskeslag til hugg. Noe av

hemmeligheten ligger i refleks-finishen som lokker fisken selv ved små bevegelser.

Flott finish, gode kroker og splittringer gjør dette til en sikker pilk å starte fiskedagen

med.    200g  109,-   300g  119,-   400g  129,-   500g  139,-

SØVIK Røst

SØVIK Pilker

SØVIK Silda

Søvik er kjent for høy kvalitet siden produksjonen startet i 1934.
Det har alltid vært en forutsetning at Søvik produktene er tilpasset
norske forhold. Søvik pilk er intet unntak i så måte. Gode kroker
og sterke splittringer i kombinasjon med et holdbart og
fint design gjør det enkelt å anbefale disse
produktene til vårt hjemlige fiske. De for-
skjellige seriene har ulike egenskaper
som til sammen dekker det aller
meste av det fisket vi be-
driver i saltvann med
pilk.

Fiskernytt 2015
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Dette er en typisk bananformet

torskepilk som har en meget livlig

måte å bevege seg på og dekker

store områder på bunnen når du

bruker den. Variasjon i farger gjør at du

kan finne den fargen som passer best til din

fiskeplass eller den fargen fisken vil ha akkurat

«den» dagen. Søvik Torsken kan også dunkes i

bunnen i og med at krokfestet sitter litt oppe på

pilken.

200g  109,-   300g  119,-   400g  129,-   

500g  139,-

LAWSON FLYGENDE ØYE
Dette selvlysende «øyet» har mang en

lange og brosme, i tillegg til andre fiskeslag

på samvittigheten. Det synker hurtig ned på

store dyp og lokker med sin selvlysende

finish til seg fiskene. Husk å bruke agn som

sild, sei eller makrell på kroken. Mange har

og lokket til seg arter som steinbit og kveite

ved å erstatte kroken med et lite slep med

agn. Brukes dette i kombinasjon med Water-

lights eller Esca får du en dødelig kom-

binasjon.

STAVBLY/PÆREBLY
To modeller selvlysende bly til havfiske.

Velg mellom Stavbly som synker hurtig

når det er lite strøm i vannet eller

Pærebly som gir mindre avdrift ved

sterkere støm.

100g    65-

200g    75,-

300g    99,-

400g    119,-

500g    139,-

700g    199,-

LAWSON UNIVERSALHODE
Dette allsidige hodet er utformet på samme

måte som flygende øye, bare med fast krok i

str. 10/0 eller 12/0. Det passer like bra til

driftfiske som til dorging, agnfisk eller

softbait. Utstyrt med 3 øyer med mulighet for

feste av stingerkrok og justering av snøre-

vinkel. Kommer i 3 vekter, 200 - 300 - 400g.

Fra 99,-

100g    65,-

200g    69,-

300g    79,-

400g    105,-

500g    129,-

650g    165,-

800g    209,-

SØVIK Torsken

LAWSON SPORT
Enkelt og justerbart fighting belte  199,-

LAWSON FIGHTER
Justerbart fighting belte med roterbar kopp  299,-

LAWSON JIGGHODE
Lettere jigghoder i selvlysende utførelse med

fast 8/0 krok beregnet på mindre shader.

Perfekt til sei, lyr, torsk og småkveiter. 

4 vekter fra 60-150gram. Fra 59,-
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SØVIK Silde-/makrellhekler

Søvik Makrellhekle 001

150 cm. #2 0,60 mm 45,-

Søvik Sildehekler er beregnet for sild og

brisling. 

Søvik Makrellhekler er beregnet til

makrell, småsei, torsk og lyr. 

Begge hekletypene egner seg til både

kasting og pilking.

Søvik Makrellhekle 102

150 cm. #2 0,60 mm 45,-

Søvik Makrellhekle 182

125 cm. #2 0,60 mm 45,-

Søvik Makrellhekle 229

150 cm. #2 0,60 mm 45,-

Søvik Makrellhekle 361

150 cm. #1/0 0,60 mm 45,-

Søvik Makrellhekle 376

150 cm. #1/0 0,60 mm 45,-

Søvik Makrellhekle 800

150 cm. #2 0,60 mm 45,-

Søvik Makrellhekle 802

150 cm. #2 0,60 mm 45,-

Søvik Makrellhekle 804

150 cm. #1 0,60 mm 45,-

Søvik Sildehekle 206

150 cm. #8 0,35 mm 39,-

Søvik Sildehekle 209

150 cm. #6 0,40 mm 39,-

En serie av forskjellige hekler/
angtackler til sjø og havfiske.
Her er det lagt vekt på kvalitet
som sterke svirvler, riktig sene-
tykkelse og kroker som er til-
passet det formålet de skal
brukes til.
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SØVIK Universalrigger

SØVIK Surfrigg/beads

6 forskjellige hekler som er utstyrt med større kroker og tykkere sene. Disse passer

til litt større sjøfisk som torsk, sei og lyr.

SØVIK SURFRIGG
6 forskjellige hekler som er utstyrt med større kroker og tykkere sene.

Disse passer til litt større sjøfisk som torsk, sei og lyr.

175 cm. #5/0 0,90 mm 49,-

Søvik Universalrigg 151

175 cm. #5/0 0,90 mm 79,-

Søvik Universalrigg 159

175 cm. #5/0 0,90 mm 49,-

Søvik Universalrigg 803

175 cm. #7/0 0,90 mm 79,-

Søvik Universalrigg 587

175 cm. #5/0 0,90 mm 69,-

Søvik Universalrigg 801

175 cm. #5/0 0,90 mm 79,-

Søvik Bead SJ 810

10/pk. 12 mm

19,-

Søvik Bead SJ 811

10/pk. 10 mm

19,-

Søvik Universalrigg 809

175 cm. #7/0 0,90 mm 79,-
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4905.300 379,-

140cm, 4/0, 1,2mm

4909.004 209,-

200cm, 8/0, 1,1mm

4907.102 129,-

150cm, 9/0, 1,0mm
4905.000 55,-

7/0, 0,90mm

4907.101 75,-

210cm, 4/0, 0,82mm
4907.201 109,-

165cm, 5/0, 1,0mm
4909.204 55,-

200cm, 8/0, 1,2mm

4906.001 109,-

190cm, 8/0, 1,2mm

4905.701 379,-

190cm, 8/0, 1,2mm

Steelpower Red er en gjennomtenkt serie med ferdigrigger for
det norske havfisket. Her finner du gliderigger, paternosterrigger,
diverse oppheng og kraftige hekler til hav og fjordfiske.STEELPOWER Red Rigger

4906.302 109,-

300cm, 6/0, 0,90mm

4907.021 55,-

150cm, 6/0, 0,90mm
4907.013 55,-

150cm, 6/0, 0,90mm
4909.002 29,-

110cm, 1,2mm

4907.303 65,-

155cm, 5/0, 0,90mm

39,-

4mm. 4,5mm. 6,5mm.

OWNER SWIMFEEDER

Saltvann    29,-39,-

LAWSON SELVLYSENDE
SLANGE

Til havfiske. 80 cm. Ø4 og 5 mm.

39,- 39,-

LAWSON GUMMISLANGE
FLUO RØD

LAWSON GUMMISLANGE RØD

80 cm. Ø 2,5, 3 og 5 mm. 80 cm. Ø 2,5, 3 og 5 mm.

OWNER SOFTBEADS
GLOW/PINK

39,-

#8, #6, #3

OWNER FLOATBEADS
GLOW
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Disse lysene begynner å blinke når de kommer i kontakt med vann
og var i utgangspunktet tiltenkt sjø og havfiske, men det viste seg
at også røya likte disse svært godt. De utfisket til tider de tra-
disjonelle røyeblinken og er i dag blitt standard utstyr i pilkekassa.
To tuneller på kroppen sørger for at det er mulig å tre sena igjen-
nom for feste på tacklet. Vi fører tre modeller du kan lese mere om
her.

SØVIK Lights

SØVIK Waterlight

SØVIK Deeplight

SØVIK Glowlight

Søvik Waterlight er den mest brukte til røyefiske og til grunnere saltvannsfiske. Tåler

ned til 100 meters dyp og blinker i ca.120 timer. Lengde 50mm.

Green/Red/Blue/White/Orange

Kr. 49,-

Søvik Deeplight. Til havfiske på større dyp, men også røyefiskerne bruker denne,

spesielt hvis det er storrøya som er målet. Tåler dyp på ca. 400meter og blinker i ca.

720 timer. Lengde 75mm.

Green/Red/Blue

Kr. 69,-

Denne er selvlysende samtidig som den blinker og lader seg selv i dypet.

Brukes mest til havfiske. Tåler dyp på 300meter og blinker i ca. 800 timer. 

Lengde 85mm.    Kr. 59,-
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PREY Target
Prey Target er en serie wobblere med flere unike egenskaper som
predatorene garantert kommer til å like!. De kaster langt, de
svømmer som det naturlige byttet, og har en kroppsfasong som
gir god silhuett. Flere av de har også kledd seg ut i naturens egen
drakt for å lure de mest mistenksomme til en matbit.

Den ovale splittringen i front gir stabile og naturtro svømme-
bevegelser selv i dorgefart opp mot 4 knop. Med raslekuler i buken

blir predatorer fort bytter. Leveres i flere naturtro imitasjoner fra
menyen til predatorene, samt skrikende fantasifarger som trigger
til harde hugg.

Her får du fiskeopplevelser og kasteegenskaper du aldri har opp-
levd med wobblere tidligere!

Fiskernytt 2015

PREY DEEP TARGET 10 CM/17 GRAM SUSPENDING er en dyptgående

variant av disse og den overbeviste også stort i Oslofjorden med en

av årets største havabborer. Grisefiska i Namsen gjorde den også for

en bekjent tidlig i juni, da vannet var kaldt og laksen nekta å stige

for andre wobblere.

Prey Deep Target 10 cm 17gr /dykker 3-5meter  129,-

PREY TARGET 11 CM/17GRAM SUSPENDING Prototypen viste seg også fra

sin beste side allerede på tredje kastet på Nesjan i Orkla. 5,6 kg og årets

første laks i 2011 var et faktum for vår salgssjef Morten Kroksjø. To trol-

lingturer på Tyrifjorden og Randsfjorden beviste også at dette er en

glimrende wobbler for stor ørret. Flere fisker fikk se innsiden av båten

før de ble satt tilbake og den største dro vekta til småpene 4250gram.

Vi var solgt!

Prey Target 11cm 15gr / dykker 0,9-1,2meter 129,-

PREY TARGET 6 CM/8 GRAM SYNKENDE vil garantert gjøre solide innhogg i ørretstammen her til lands. Valdresørreten

har allerede prøvesmakt og godkjent prototypen. Orklalaksen fikk dessverre aldri sjansen, da salgssjefen kasta  den

over sin egen telefonlinje som gikk over elva og snurra den rundt 3-4 ganger . Jeg hintet om å kutte ned linja,

men han mente det var best å la den henge for å bevare den skrale laksestammen. Et dyrt prøvekast ble det

(2300 «dollars» kostet det å få fram prototypene). Noe mumling om at denne kaster for godt var unn-

skyldningen hans.

Abbor, røye, sjøørret og smålaks setter nok mer enn gjerne tenna  i denne godbiten her. OBS! Se opp

for høyspentlinjer og lignende, denne kaster lengre enn de fleste tror!

Prey Target 6cm 8gr /dykker 0,9-1,2meter 109,-

PREY TARGET 8,5CM/12GRAM SUSPENDING (vektløs i vann) er også en meget langtkas-

tende wobbler. Prey Target viste seg helt overlegen under testfiske i Orkla, både når det

gjaldt svømmeegenskaper i strømmende vann og huggvillighet hos laksen. Denne størr-

elsen har blitt utrolig populær til laksen, spesielt i elvene på Sørlandet hvor den

dominerer på wobblerfronten. Les også testen til Villmarksliv på ørretwobblere hvor

denne ble vinner på størst snittvekt, nr. 2 på antall hugg og nr. 3 på antall fisk på

land. Og det til tross for at den kanskje er et lite hakk for stor til standard ørret på

300-500gram!

Prey Target 8,5cm 12gr /dykker 0,9-1,2meter 109,-
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Poison 316   8,5 + 11cm

Bleeding Herring 314B 
8,5 + 11cm + Deep Target 10cm

Pure Herring 322
8,5 + 11cm + Deep Target 10cm

Brown Trout 411   6 + 8,5 + 11cm Pure Minnow 478   6 + 8,5 + 11cm Whitefish 446   8,5 + 11cm

Minnow 477
8,5 + 11cm + Deep Target 10cm

Blue Magnet 323
8,5 + 11cm + Deep Target 10cm

Green Tiger 15 
6 + 8,5 + 11cm + Deep Target 10cm

Gold Tiger 010   6 + 8,5 + 11cm

Rainbow Trout 432   6 + 8,5 + 11cm Makrell 17
8,5 + 11cm + Deep Target 10cm

Brisling 16
6 + 8,5 + 11cm + Deep Target 10cm

Green Champ 507   11cm

Intruder 388   8,5 + 11cm

Pearl Minnow 319B   8,5 + 11cm

Orange Tail 004   8,5 + 11cm

Brook Trout 423 Arctic   6 + 8,5 + 11cm

Goldfish 002   6 + 8,5 + 11cm +
Deep Target 10cm

Smolt 426   6 + 8,5 + 11cm

Green Parrot 003   8,5 + 11cm

Shad 006   6 + 8,5 + 11cm

Blue Mirror 005   6 + 8,5 + 11cm

Common Whitefish 000   6 + 8,5 + 11cm

Arctic Char 429   6 + 8,5 + 11cm

Scarred Minnow 001   8,5 + 11cm

Copied by nature!Swims like the real meal!Casts like hell!

Candy Trout 502   11cm

Sea Trout 415   6 + 8,5 + 11cm

Purple Minnow 312B
8,5 + 11cm

Red Devil 306A   8,5 + 11cm

Blue Spotted Minnow 488
6 + 8,5 + 11cm + Deep Target 10cm

Brightning 501
11cm

Hulk 503   11cm

Watermelon 504   11cm

Blue Pearl 506
8,5 + 11cm + Deep Target 10cm

Black Mirror 508
8,5 + 11cm + Deep Target 10cm

Oil Minnow 509   11cm

Pearl Jam 505   11cm

Roach 373   6 + 8,5 + 11cm
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Blue Ripper B02 10 + 13cm Watermelon B63 10 + 13cm

Herring B48 10 + 13cm

Greenlander B27 10 + 13cmBrown Pearl Minnow L35 10 + 13cmBlue Pearl Minnow B87 10 + 13cm

Trout L16 10 + 13cm

PREY Speed Target
Prey Speed Target 10 cm. 8 g. /dykker 0,2-0,5 meter 139,-

Prey Speed Target 13 cm. 13 g. / dykker 0,3-0,6 meter 149,-

Som navnet tilsier tåler denne wobbleren høy fart! Prey Speed Target takler has-

tigheter rundt 5 knop uten problem. Høy fart er ofte nødvendig når vannet blir

varmere. Kort betenkningstid for fisken er ofte en fordel, i tillegg dekker man et større

område når man øker hastigheten. Prey Speed Target kan selvfølgelig fiskes sakte

også, spesielt når det er kaldere i vannet og predatorene er litt tregere.  Passer til de

fleste fiskespisende arter! Leveres i to størrelser og 7 farger.

XBBOC213

C211

Av og til kan man se resultatet av at det lønner seg å bruke tid på utvikling.

Flere år med testing og forandring har resultert i en wobblerserie som er helt

unik. Den leddete kroppen sørger for en livlig og naturtro gange under de fleste

forhold. Ved siden av gode resultater på vanlig dorging er det spesielt i

lakseelva at denne serien har utmerket seg gjennom gode fangster. Endelig en

wobbler som kan kastes dit du vil med tungt lakseutstyr!

STRIKEPRO F lexx

010OB 886

114

10,5 cm. 20 gr.     139,-
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Strike Pro’s wobblere har funnet sin plass hos norske sportsfiskere, og det er ikke

uten grunn. Særlig under dorging etter ørret, sjøørret og laks har de levert varene,

men også for havabbor har den vist seg svært effektiv. Med lokkende gange, be-

vist fangstevne, lekker finish og et stort antall farger finner man en Strike Pro til

de fleste situasjoner.

886

454C44

XBBO

305

152RG

114BB

048

071 618T

620T

CO05353 CO06

315E

STRIKEPRO Wobblere

520-713 525-713 515-713

532E A010E

C308

10,5 cm, 11g.  Dyptgående Kast 0,3-0,8 m/Trolling 0,3-1,0 m.  119,-

C307
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329T 344T C012EC09F

STRIKEPRO My Turn
Denne microwobbleren på kun 3,1cm og 2 gram er et spennende valg til fiske i små-

elver, eller som en joker i fiskeveska på fjellet. Enkeltkrokrigging kroker godt og gjør

det enklere å avkroke fisken.   Kr. 89,-

STRIKEPRO Shrimp Innovative Strike Pro har gjort det igjen. Denne wobbleren er en svært naturtro imita-

sjon av reke i både utseende og farge. At både laks i elvene og sjøørret på kysten

kommer til å forsyne seg er vi ikke i tvil om. Prøv den gjerne i kombinasjon med en

«ørretbombe» eller tilsett litt bly en meter foran wobbleren for å oppnå ønsket kas-

telengde.    5 cm, 3,2g.   109,-

Rosa

Oransj/rød

Natural

Brun/Perlemor

A06E A02A-713 A09

A08

IM-01

71

Dette er en knøttliten synkende mikrowobbler som attpåtil er todelt. Wobbleren kan

være det som skal til for å få vrien abbor, ørret og harr til å hogge. Silver Sprat leveres

i syv farger.

STRIKEPRO Silver Sprat

5 cm. 4 g. 89,-
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C29 Deep Diver

114 + Deep Diver

C38

C41

Strike Giant er to superagn som i første omgang er beregnet til gjedde og gjørsfiske.

Giant har en rullende, slengende gange som rovfisken sjeldent klarer å motstå. 

Prøv dem gjerne til torsk, sei og  kveite også. Tåler fart oppimot 5 knop. 

Ingen rovfisk bør føle seg trygge lenger!

STRIKEPRO Strike Giant

Strike Giant 20 cm, 102 g, dybde 3,5m 209,-

Strike Giant Deep Diver 20 cm, 107 g, dybde 8m 209,-

C502F + Deep Diver

C501F + Deep Diver

C500F + Deep Diver

C478 + Deep Diver

827

C281E

SM02

118g. 20cm. Ned til 15m   219,-

STRIKEPRO Extreme Diver
Denne dyptgående wobbleren dykker ned til hele 15

meter og tåler dorgefart helt opp til 7 knop! (Her er det

nesten bare å justere dybden med antall meter 

som slippes ut fra snella.) Med dødelig, 

sakte rullende gange blir den et giftig 

måltid til kveite, torsk, sei, 

gjedde og gjørs.

SM26

SM30
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Strike Pro Buster II er en svevende, gruntgående wobbler som har en uregelmessig

dansende gange som dykker ned til ca. 1 meter. Den kan «rykkes» inn for en ag-

gressiv presentasjon eller stans den under innsveivingen så glir den ut til sidene.

Dette er en perfekt wobbler for lett utrustning og over grunne strukturer.

STRIKEPRO Buster II Crank

12 cm., 34 g.    219,-

STRIKEPRO Bandit Deep
Bandit Deep er en wobbler som er tiltenkt tre forskjellige fiskedyp. Det nederste festet

gir en veldig langsom rullende gange og fisker ned til 3 meter. Øyet i midten og i

toppen gir en hardere gange og fisker ned til 5 og 7 meter. Bandit Deep er sakte-

flytende og stopper du innsvevingen eller båten et øyeblikk, blir den hengende i

huggsonen før den stiger. Supergiftig sekunder som kan gi det utløsende hugget!

20 cm.  96 g.  249,-

C41

C501F

C478

C502F

C41 C478 C501F

C502F114E C500F

114E

C500F
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C38 C41

C130

Europas mest solgte jerkbait. Buster

Jerk er antagelig et av de mest allsidige

jerkbait på markedet i dag, med en ut-

rolig fin gange både når den jerkes eller

sveives inn. Kort sagt et perfekt bait for

nybegynnere, men også et bait som

kommer til å tilfredstille den kresne

jerkbaitfiskeren.

C29

C29C41 + ShallowC38 + Shallow

Big Bandit er neste generasjon jerkbait fra Strike Pro. Som vanlig er

de vel utprøvd og balansert. Big Bandit er et jerkbait som kan fiskes

av alle og har en vanvittig fin gange.

STRIKEPRO Big Bandit

STRIKEPRO Buster Jerk

C501F

C502F C504

C537

C533 C535

C536

C500FC488F

Sniper

Synkende  75g. 15cm Ca 1,5-2 meter

185,-

Synkende  98 g.  19,6cm  Ca. 1,5-2 meters dybde    209,-

C605F C606E

C607F C608F C609F C610E

C502
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164OB A06E

Klassisk utformet overflatepopper til de mindre rovfiskene som f.eks abbor, ørret og

asp. Fiskes inn rykkvis så man hører det karakteristiske «ploppet».

Pop 944Pop C29

STRIKEPRO J.S.M II Popper

STRIKEPRO Popper

6 cm.  8,5 g.  109,-

FT

A05

266-713

Pop C31
Pop 305

Strike Pro «Jointed Sea Monster II» er en unik overflatepopper. Velkjent for sin

ventilerte popperskjedesign, og velprøvd til predatorfisk verden over. Den leddede

kroppen gjør den lettere og oppdage for fisk. Fremdelen av popperen vil ikke påvirkes

av den livlige bevegelsen til bakleddet. En ny vinner for storabbor og sommer-

gjedder?

7,5 cm.  11,0 g.  119,-

9,5 cm.  21,5 g.  129,-

022PT
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TOMIC Multi 3˝ og 7˝
Tomic Multi 3”  9 g.  Dybde 1-2 m.  2-4 knop 149,-

Tomic Multi 7”  65 g.  Dybde 2-4 m.  2-4 knop 199,-

345 3” + 7” 285GF 3”

13C 3”
13H 3” + 7”

231RN 3”

237GF 3”

263PH 7”

408 7”

382 7”

749 7” 379 7”746GF 7”

13F 7” 13J 7”

248GF 3” + 7”
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Tomic har etter mange år på markedet virkelig befestet

posisjonen som kanskje noe av det aller sikreste man

kan henge i snøreenden dersom man skal dorge etter

stor innlandsørret. Selv om formen kanskje er noe ut-

radisjonell er det til syvende og sist fisken som be-

stemmer hva den skal hogge på, og svært ofte er en

Tomic det siste den setter tennene i. Men også

sjøørreten i sjøen hogger villig vekk på Tomic, og i den

største størrelsen er den en klassiker til gjedda.

TOMIC Classic 4˝og 5˝

Tomic Classic 4”  Dybde 1-2 m.  2,2-5 knop 149,-

Tomic Classic 5”  Dybde 1-2 m.  2,2-5 knop 175,-

408 422

434GF

923791 925GF

703 746GF

382GF

350GF345

285GF

342GF

248GF

323

237GF185

295

104

13A

13B

13C 13D 13E

13F 13G 13H

13I 13J
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382    8”/11”

73   3”/4,5”/5,5”/6,25”

415   4,5”/5,5” 428   4,5”/5,5”

75   5,5” 77   3”/4,5” 82   4,5”/5,5”

416   4,5”/5,5”/6,25”

83   3”/4,5”/5,5”/6,25”

84   3”/4,5”/5,5”/6,25” 131UV   4,5” 138UV   4,5”/5,5” 156   3”/4,5”/5,5” 195   3”/4,5”/5,5”

205   3”/4,5” 304   4,5”/5,5”

93   4,5” 375   4,5” 457   3”/4,5”

312   3”/4,5”/5,5” 351   5,5” 402   4,5”

076/086
072/082 090/100

405   4,5”
409   4,5”411   5,5”

097    8”/11”

714    8”/11” 890    8”/11”

690    11”189    11”

Mange griner nok på nesa og rister på hodet første gang de ser denne bøyde

plastbiten, men fisken bryr seg mindre om det. De kaster seg i stedet over den merkelige

saken med den uregelmessige gangen, og både til laks og sjøørret er den til tider helt overlegen

alt annet. Også røyefiskere har fått øynene opp for Apex sin effektivitet.

Denne patenterte flasheren fra Hotspot skaper vibrasjoner og fiskelignende refleksjoner i alle hastigheter. Dette er den

ultimate flasheren for dorging i lav hastighet! To kulelagerswivels, sveisede ringer og messingforsterkede fester

sørger for en styrke du alltid kan stole på. 

Leveres i 2 størrelser, 7,5” og 9” Kr. 219,- og 229,-

Hot Spot flashere leveres i to forskjellige størr-

elser til bruk i trollingfisket. Skaper mye beveg-

else og vibrasjon i vannet og lokker dermed

fisken meget bra.

AGITATOR
FLASHERS

APEX

FLASHERE

Hot Spot FLASHER Mini 8” Kr. 209,-

Hot Spot FLASHER Original 11” Kr. 239,-

Apex 3”  89,-    Apex 4,5”  89,-    Apex 5,5”  99,-    Apex 6,25”  105,-
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110

816

944

Dette er en genial sak som festes en drøy meter foran

sluk eller spinner under dorging, og som dermed ef-

fektivt forhindrer snøretvinn, som ellers kan ødelegge

en ellers fin dag utpå. Finnene er dessuten utstyrt med

et hull der man kan feste et søkke dersom man vil

fiske dypere.

Kr. 99,-

Dorging med tacklet agnfisk har visse steder tatt helt

over når det gjelder dorging etter blankfisk, men vær

klar over at også andre arter enn brisling kan brukes.

Nytt av året er at vi også har tatt inn større

agnfiskhoder som tillater bruk av større agnfisk.

Dorging med tacklet sild viste seg blant annet å være

supereffektivt på kveita under fiske nordpå de siste

sesongene. Utformet for agnfisk på 10-18 cm, og er i

kombinasjon med en flasher noe av det giftigste man

kan servere laks, sjøørret og innlandsørret. Agnfiskens

hode låses med en tannpirker slik at den sitter sikkert.  

Brislingtackle ferdig rigget Kr. 99,-

Brislinghode 3 pk. Kr. 99,-

Sildehode 2 pk. Kr. 99,-

Dorgetackle for agnfisk (9-14 cm). Det som skiller

denne modellen fra de andre på markedet er at den

har hakeskje slik at den søker noe dypere. Tåler godt

over tre knops dorgefart. I tillegg finnes en modell

med bly for slowtrolling (1,5-2,2 knop).

Sølv/sort eller sølv/blå Kr. 185,-

Blå m. bly eller klar m. bly Kr. 185,-

SH Top Cat 017

SH Top Cat 435

SH Top Cat 559

SH Top Cat 650 SH Top Cat 651SH Top Cat 655

SH Top Cat 730 SH Top Cat 731SH Top Cat 733

SH Top Cat 816

BRISLINGTACKLEDORGETACKLE STYREFINNE

05 Green Glow

05 Green Glow
03 Klar

12 UV

03 Klar 10 Chrome

En av de mest anerkjente dorgeslukene fra USA. Top Cat

er utformet   for å gi en maksimal rullende gange ved lav

fart, som blir mere aggressiv når farten økes. Fisk den

enten via dyprigg eller bly den ned med blyparavan på

planerboard/sideparavan, eller som flatline bak båten. Et

uimotståelig måltid for laks og ørret enten det er i fersk-

vann eller saltvann.

SILVER HORDE TOP CAT DORGESKJEER/FLASHERE

Top Cat Dorgeskje/Flasher 15 cm.

Kr. 129,-
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LAWSON STANGHOLDER FOR BÅT ELLER KANO
Rimelig og robust stangholder med 360 graders rotasjon og tilt opp og ned.

Stangholderen kan enten festes med rails-adapter eller med adapter til å skru fast i

båtripa. Skruer følger også med! 

219,-

EASY CATCH STANGHOLDER
JUSTERBAR
En robust og sikker stangholder laget

i sterkt nylonmateriale. 360 graders

rotasjon og med tiltfunksjon opp og

ned. Festemulighet til rails eller

direkte i båten. Hurtig av- og påkob-

ling så man kan ta den med seg hjem

etter fisketuren. Skruer følger med!

429,-

EASY CATCH EC 100 DYPRIGG
Easy Catch EC 100 er en meget pålitelig dyprigg som dekker mye av rigg fisket som

bedrives i skandinavia. Easy Catch senker agnet ned på ønsket dybde ved at man

slipper ut 10-15 meter sene fra stanga og ut til agnet. Sena festes så til en klype/ut-

løser som er festet til selve dyprigg loddet. Før bremsehåndtaket på dypriggen mot

deg og slipp ut wire og sene fra snella til man er på ønsket dyp. Stram så opp over-

flødig sene til stanga har fått en fin bue og toppen peker ned mot vannet. Når det

hugger, frigjøres sena fra utløseren og fisken er nå direkte på stanga. Fighten kan be-

gynne! For fiske dybde 0- 20 meter så kommer man langt med et 4-5 kg lodd, men

skal man dypere enn dette kan det være lurt å gå opp til 6 kg som er maks på denne

riggen. 

2699,-

SNUBBER STØTDEMPER
Støtdemper for planerboard og dyprigg.

219,-

BOTTOM SEEKER
Bottom seeker er et blyfritt dyprigglodd laget av stål, plast og polyester. Loddet er

designet så det har presis samme vannmotstand som blykuler i samme vekt. Den

torpedoformede kroppen gir også en stabil retning, samt at den glir lettere gjennom

vannet.

3 kg.  699,-     5 kg.  74-     6 kg.  899,-     7,5 kg.  999,-

PLANERBOARD LINE
100 meter fluoriserende Orange dacronline i 130 punds styrke for planerboardfiske.

Lite strekk, lang holdbarhet og tynn diameter sørger for at planerboardet glir lettere

gjennom vannet med mindre press.

329,-

• God bruksanvisning

• 50 cm lang rustfri bom

• Justerbar stangholder

• 60 meter 68 kg rustfri wire

• Dybdemåler i fot

• Automatisk brems

• Powergrip lineutløser

• Stasjonær festebase
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STANGHOLDER FOR BÅT ELLER KANO
To modeller multijusterbare stangholdere med tvingefeste. Den ene modellen er

52mm i gapet mens den andre måler 130mm.

52mm. 499,-

130mm. 749,-

MAGNUM PAJK SIDEPARAVAN
Disse paravanene drar godt ut til siden, tåler høy sjø, og trekker selv store wobblere.

Takket være den beskjedne vekten blir de ikke unødig tunge når man fighter fisk.

Finnes i to størrelser, og styrbord/babord versjon. Montert med markedets beste ut-

løserklype!

Magnum Pajk Great White Styrbord/Babord 549,- 

Magnum Pajk Great Light Styrbord/Babord 549,-

BLYPARAVAN
Fest en fortom (maks en stanglengde) fra blyparavanen og ned til agnet som skal

serveres, og koble snøret fra stang inn i festepunktet på bøylen, gjerne via en

kulelagersvirvel. Paravanen drar da agnet ned 

til angitt dybde. 

30 g.  1-4 m. 85,-

50 g.  3-6 m. 95,-

90 g.  7-11 m. 99,-BFT PLANERBOARD/
RIG RELEASE
Leveres med pærering

Medium - 4 pk: 399,-

Heavy - 2 pk: 219,-

BFT RUSTFRI 
STACKERKLEMME 
2 pk.  55,-

20 feet 40 feet 60 feet 80 feet

15 gr. 7 10 12 12

20 gr. 9 11 14 14

25 gr. 11 13 17 18

35 gr. 13 15 18 20

Line
LengthType

FISKEDYBDE VED 2 KNOP

SNAP-ON DIVER
Geniale Snap-On Diver er en helt ny type paravan som kan settes på sena helt uten

bruk av knuter. Monteres eller demonteres kun ved å trykke på seneholderen. Kan

brukes bak sideparavaner, planerboard eller helt enkelt til flatlinedorging når agnene

skal serveres dypere.

15g/3m    165,-     20g/5m    175,-     25g/6m    185,-     35g/7m    185,-

BFT DRIVANKER
Et «must» i båten! Når vind og strøm blir for sterk, blir ofte driften for rask. Sleng ut

drivankeret og brems enkelt farten over fiskeplassene. Holder også baugen opp mot

vind og bølger. Denne kan fort redde fiskedagen!

BFT drivanker     Ø 70 cm. Båtlengde 16’ til 20’ 449,-

BFT drivanker     Ø 90 cm. Båtlengde 20’ til 25’ 549,-
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VERSUS 8050
4 skuffer + delbart topprom. Modell 8050 542x300x397mm 

2199,-

VERSUS 8010
4 skuffer + delbart topprom  420x245x326mm. (NB: Innhold følger ikke med)

1299,-

VERSUS 7020
Koffert, 2 hyller. 310x214x132mm 

439,-

VERSUS 7010
Koffert, 2 hyller. 284x180x112 

379,-

WOBBLER BOKS DOBBEL
Mod. 165: 275x187x50mm  219,-

Mod. 145: 198x145x37mm  209,-

Mod. 100: 198x115x37mm  199,-

Mod.   85: 190x85x31mm    185,-

VERSUS 3045, 
18 delbare rom, 410x264x43mm

(Passer Versus 8050 taclebokser)

185,-

VERSUS 3043 NDD
2 rom (Jerkbait), 

343x98x75mm    219,-

MEIHO Tacklebokser

VERSUS 3080
Dobbeltboks, 4 delbare og ett fast rom. 480x356x186mm    1099,-

VERSUS 3070 (Ikke avbildet)

Dobbelboks, 4 delbare og 6 faste rom. 380x270x120mm    649,-
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MINI HUNTER
5 rom, 122x80x26mm    55,-

FEEDER 1700
Delbare rom, 330x221x50mm    159,-
FEEDER 1600
Delbare rom, 286x195x47mm    149,-
FEEDER 1200
Delbare rom, 255x190x40mm    139,-
FEEDER 800
Delbare rom, 207x145x40mm    119,-

FEEDER 1800
Delbare rom, 333x228x72mm    185-

PC-110
8 rom (ikke avbildet), 110x28mm    65,-
PC-80
6 rom, 84x20mm    65,-

MARKSPANN
0,5 + 0,75 liter    79,-

MARKBOKS 100
Med beltefeste, 126x97x60mm    99,-

SFC-OL
5 rom, 205x187x45mm

99,-

SFC-F
5 rom, 146x103x23mm

75,-

SFC-LL
5 rom, 214x118x45mm

75,-

SFC-M
5 rom, 161x91x31mm

65,-

SFC-L
5 rom, 186x103x34mm

65,-

SFC-S
5 rom, 138x77x31mm

55,-

SFC-M
3/6 justerbare rom

161x91x31mm     65,-

FORTOMSBOKS, 
5 vinder, 186x103x34mm 

175,-

SFC-S
2/10 justerbare rom,

138x77x31mm     55,-

SFC-S
1 rom, 138x77x31mm

55,-

KROKLØSNER
2 stk. 160 mm. og 150 mm.    85,-
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DAM TACKLEBAG LARGE
Med vanntett bunn, stort topprom, 5 store bokser og 2 sidebokser er denne bagen

perfekt til trolling, jerkbait og laksefiskeren.    1099.-

DAM TACLEBAG FOR PILK OG WOBBLERE
12 plastikk rør med lengde 25 x 5 cm i diameter. Her kan du enkelt henge fra deg pilk

og wobblere til tørk samtidig som du slipper å få med deg hele fiskeskrinet på pilken/

wobbleren ved neste gangs bruk.     449.-

DAM HAVFISKEBAG MED RØR TIL PILKER
Genial bag for havfiske og båtfiske med 18 rør det er

enkelt å lagre pilker i. I tillegg er bagen utstyrt med:

• 2 plastbokser til kroker, splittringer, svirvler osv

• 2 store rom til pilker etc

• 2 små ytterlommer

• 1 innerlomme til lommebok, førerkort, 

fiskekort etc

• 1 lomme til fortommer, hekler osv

• 1 rom til snelle

• 1 stropp til stang

• Vanntett og sklisikker bunn

• Mykt polstret og justerbar skulderstropp

Mål: 50x35x30 cm     1099,-

DAM SPECIALIST TACKLE BAG
Denne bagen er utviklet med tanke på saltvannsfiske. I hovedrommet finner du 15

kvadratiske og 25cm lange PVC tuber for enkel oppbevaring av dine pilker og shads. I

frontlommen finner du et railingsystem som gjør det enkelt og henge opp pilker. Den

gjennomsiktige veggen gjør det lett oversiktlig. På sidene av bagen befinner det seg

to mindre bokser(19x13,5x4cm) for oppbevaring av mindre ting, som svivler, splitt-

ringer og lignende.

Kr. 899,-
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BFT PREDATOR BAG
BFT Predator bag er den ultimate baggen for de som

stiller høye krav! Bunnen er 100% vanntett for båtbruk.

På utsiden av bagen finner man to store avtakbare

polstrede side lommer til termos, sneller og annet utstyr.

I tillegg finner man en frontlomme som inneholder en

utstyrsboks med delbare rom. Selve hovedrommet

inneholder 4 store BFT Jerkbait bokser med delbare rom

og 4 rom til å henge fra seg sine favoritt baits for enkel

tilgang. Topplokket har to rom, ett oppå og ett større på

undersiden. Disse er perfekte til sjøkart, lommebok, for-

toms materiale, osv. Praktisk polstret skulderstropp og

to bærehåndtak. En gjennomtenkt bag laget av fiskere

for fiskere!     2099.-

DAM TACKLEBAG SMALL
Liten Tacklebag for den mobile fiskeren! 2 bokser med

delbare rom, stort rom med 4 plastbelagte lommer,

ytterlomme med innvendig plastlomme, nettinglomme

og tacklemappe sørger for god orden i fiskeutstyret

enten det er sluk eller fluebinding som er med på tur.

549.-

DAM UTSTYRSBAG 5 LOMMER
Universalbag med stort rom som kan deles med en

borrelåsvegg, nettinglomme i lokk, 2 avtak-bare

sidelommer med borrelås og 2 frontlommer sørger for

god orden i utstyret. 

449,-

DAM FISKEVESKE
Allround fiskeveske med vanntett bunn, avtakbar bag

for oppbevaring av fangsten, 2 sidelommer og

frontlomme med 2 nettinglommer.

329.-

LAWSON TRANSPORTTUBE
Alle tubene har en diameter på 75mm og er trukket

med Cordura stoff.

BFT TACKLEMAPPE
Denne vannavstøtende tacklemappen har 10 «jigg-

sikre» forsterkede PVC lommer med lynlås for opp-

bevaring av f.eks. fortommer, tackler, jigger, fluesnører

osv.   275,-

80 cm. 249,-

95 cm. 249,-

110 cm. 299,-

130 cm. 299,-

150 cm. 349,-

160 cm. 349,-

180 cm. 349,-

DAM MULTI-BACKPACK
Dam Multi-Backpack er en genial ryggsekk på ca. 20

liter. Toppdelen har et stort hovedrom og en stor

frontlomme. Bunndelen har 5 bokser med delbare rom

og 2 sidelommer. Topp- og bunndel kan enkelt skilles til

to separate bagger. Komfortable, polstrede og jus-

terbare skulderstropper følger selvfølgelig med!

1099.-
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Disse tre håvene egner seg meget godt til fang og slipp (C&R). Håvene har en mas-

kevidde på 13mm, mykt og knutefritt nett med flat bunn. Håvnettet skåner fiskens

slimlag og de små maskene hindrer at finnene på fisken  splittes. Den flate bunnen

hindrer i tillegg at fisken blir liggende bøyd som en U i håven og skader ryggraden.

Lawson Laksehåver er kanskje de mest skånsomme håvene av dette formatet på

markedet i dag og er anbefalt av NINA til fang og slipp.

200x70x80 cm.    649,-    210x80x90 cm.    749,-

LAWSON LAKS/TROLLING HÅV

LAWSON GUMMINETTHÅVER

Lawson teleskophåver har vist seg solide og til å stole på når fisk skal på land.

Låsemekanismen er i metall og knekker ikke i motsetning til svakere materialer.

Håvgarnet er knuteløst, noe som er skånsomt mot fiskens slimlag dersom man vil

sette fisken tilbake.

Teleskophåv S 40x33 cm.    419,-

Teleskophåv M 48x40 cm.    429,-

Teleskophåv L 54x45 cm.    439,-

Teleskophåv XL 60x52 cm.    469,-

En serie på tre flytende aluminiumshåver med fast ramme, knuteløst nett og EVA-

håndtak. Den store håven er tiltenkt elvefiske etter stor sjøørret og mellomlaks, eller

i båten. Medium størrelsen passer fint til kystfiske og den minste passer perfekt i

tursekken når man skal til fjells for å fiske ørret.

Lawson Ørrethåv m. strikk 38x30 cm.    199,-

Lawson Sjøørrethåv m. strikk 50x41 cm.    279,-

Lawson Laksehåv m. strikk 75x49 cm.    299,-

LAWSON ALUMINIUMSHÅV

LAWSON TREHÅV
Trehåv med knuteløst nett i micro mesh og strikk med

klips for feste på ryggen.

Lawson trehåv m. strikk 37x27 cm.    299,-

LAWSON TELESKOPHÅV MED
BELTEFUTTERAL

Disse håvene med gummiert nett egner seg meget godt til fang og slipp (C&R). Kroker

fester seg heller ikke så lett i dette nettet som i "vanlige" håver. Gumminettet skåner

fiskens slimlag og de små maskene hindrer at finnene på fisken splittes slik som kan

skje i andre håver med store masker og stivt nett. Den flate bunnen hindrer i tillegg at

fisken blir liggende bøyd som en U i håven og skader ryggraden. Disse håvene tar fang

og slipp til et nytt nivå!

Lawson Laks/Trolling/Predator håv 210x90x80 cm. 1099,-

Lawson Ørrethåv m. strikk (rektangulær) 35x22 cm. 329,-

Lawson Ørrethåv m. strikk 37x27 cm. 359,-

Lawson Sjøørret/Smålaks m. strikk 52x42 cm. 379,-

MAD D-FENDER HÅV
Robust telskopisk meitehåv med myk, finmasket og

knuteløst nett. Ferdig utslått måler skaftet 180 cm og

transportlengden er 90 cm. Bredden i front er 106 cm, så

her er det mulig å håve diger fisk.

1099,-
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Vi har tatt inn et variert utvalg kraftige landingsprodukter fra Sør Afrikanske Vivtek, så her bør
de fleste finne et kvalitetsredskap til sitt bruk, enten man fisker fra land, båt eller i elv.

VIVTEK HÅV OG KLEPPER

Laks/båthåv 75x100x250cm. 1299,-

Kleppkrok 18cm. 329,-

Treklepp 60cm. 32,-

Klepp 100cm. 549,-

Kveitespyd 190cm. 1399,-

Haislipt klepp 165cm. 1299,-

Kveitetailer 125cm. 999,-

BFT OPPBEVARING/VEIENETT I MESH
Stort og skånsom veienett til fisk som skal gjen-

utsettes.    429,-

BFT AVKROKINGSMATTE M/MÅLEBÅND
Skånsom og smidig nylonbelagt avkrokingsmatte med

mulighet for å måle storfisk opp til 135 cm integrert.

Borrelås i begge kortendene så man kan frakte og veie

fisken sikkert uten at den spreller ut.    649,-

MAD VEIENETT
Dette veienettet er montert på to stive armer, noe som

gjør det enkelt å få fisken både inn og ut av nettet. I

tillegg kan man bruke den som en «vugge» for

skånsom landing av stor fisk man vil sette ut igjen,

enten den har fettfinne eller ikke. Veienettet har

drenering i bunnen så vannet kan renne ut og fisken er

klar for veiing. Nettet veier 1300g. (Ta hensyn til dette

ved veiing ;-)    649,-

BFT MONSTER NET
BFT Monster Net er perfekt for catch&release. Selve håvnettet er gummiert og knuteløst. Den flate bunnen i nettet er

ekstra skånsom mot fisken. Rammen er teleskopisk og konstruert i aluminium. Sammenleggbar for enkel oppbevaring

og transport. Mål m/skaft: 110-200cm. Nett: 80x75x85cm

1099,-
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NØKKELRINGVEKT 
Denne lille vekta er såpass hendig at

man kan feste den på nøkkelknippet! 

Størrelsen og prisen til tross – den er

overraskende nøyaktig! 

4 kg. med 100 g inndeling   45,-

SALTER LITTLE SAMSON 
En mindre og mer kompakt vekt fra

Salter, men fortsatt svært nøyaktig.

Leveres i tre varianter: Opptil 3 kilo,

opptil 6 kilo og opptil 10 kilo.

3 kg. med 50 g inndeling 

6 kg og 10 kg. med 100 g inndeling

149,-

SALTER ELECTRO-SAMSON 
Leveres med såkalt «weight-bar» som

nesten er obligatorisk når man skal veie

stor og tung fisk. Fåes i tre varianter:

Opptil 10 kg. med 10 g. inndeling, opptil

25 kg. med 20 g. inndeling eller opptil

45 kg. med 50 g. inndeling.  

10 kg, 25 kg, 45 kg   1299,-

Digitale fiskevekterLAWSON
Disse vektene har blitt kåret til Best i test i Alt om Fiske, og var mer nøyaktige enn

langt dyrere vekter. Leveres i fire varianter: 

Opptil 5 kg. med 5 g. inndeling 449,-

Opptil 10 kg. med 10 g. inndeling 449,-

Opptil 25 kg. med 20 g. inndeling 449,-

Opptil 45 kg. med 20 g. inndeling 449,-

SALTER SUPER-SAMSON 
Har i en årrekke vært sports-

fiskerens favoritt når stor-

fisken skal veies nøyaktig! 

Godkjent i flere fiske-

konkurranser. 

2 kg. med 10 g inndeling

5 kg. med 25 g inndeling

10 kg. med 50 g inndeling

25 kg. med 100 g inndeling

449,-

5 kg.

10 kg.

25 kg.

45 kg.

DAM PARASOLLTELT
Praktisk meiteparasoll. Midtstanga er teleskopisk.

Toppdelen kan dessuten vinkles, og bakduken kan

fjernes via glidelås. Leveres med plugger som holder

bakduken stram ned mot bakken.     1099,-

DAM KEEPNET
For oppbevaring av fisk som skal slippes ut etter endt

fiskeøkt. Lengde 3,5 m.    899,-

DAM DROPNET
Senk håven ned til bunnen, strø noe fôr over for å lokke

inn fisken. Håven løftes med en jevn bevegelse og

svinges inn på land eller i båten. 1x1 m.      219,-
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DAM PRO-TONIC NAPPVARSLER
Denne elektroniske nappvarsleren med myk Soft-

Touch overflate kombinerer hyggelig pris med høy

kvalitet. En god fiskekamerat i årevis!

329,-

MAD D-TRONIC DISPLAY 12 PK.
Meget gode varslere fra MAD med batteri inkludert i

prisen. Her får du justeringsmulighet på sensitivitet,

tone og volum. Produsert i høykvalitets ABS-plast. All-

værskonstruksjon med automatisk nattlyssystem.

Kr. 6149,- (Kr. 512,-/stk.)

TELESKOPISK BANKSTICK 
Lengde 70–130cm

119,-

DAM U + V 
Stanghvilersett 

55,-

MAD BANKSTICK SOFTTOUCH
Teleskopiske banksticks av aluminium belagt med

en softtouch overflate som forhindrer refleksjoner

av sollyset.

60 cm.    165,-

95 cm.    219,-

DAM TELESKOPISK SURF-POD
Teleskopisk stangholder for fiske fra land i sjøen,

tungt bunnmeite i ferskvann eller fiske etter malle

utenlands. Teleskopisk.Transportlengde 108 cm,

fullt oppslått 185 cm. 

1299,-

MAD SLR ROD-POD 4 STENGER
En av de mest universale rod podene på markedet i
dag. Takket være de to ekstra teleskopiske benene
som den leveres med kan høyden lett justeres etter
hvilken distanse det fiskes på. Podden kan også jus-
teres om til en «Sky Pod» til b.l.a annet kystmeite.
Leveres i en lekker sort aluminiumsfinish og trans-
portbag.

Maks høyde/lengde: 120/150cm

Transportlengde/vekt:102cm/3.8kg

3299,-

DAM ROD-POD
Moderne og lett meitestangholder laget av høy-

kvalitetsaluminium. Justerbar og sammenleggbar på

sekunder. For inntil tre stenger. Leveres i kraftig trans-

portfutteral i corduranylon.

2199,-

MAD SOFTTOUCH
Stanghviler    65,-

MAD 
STAINLESS STEEL U 
Stanghviler    109,-

MAD CLASSIC U 
Stanghviler    55,-
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SIGARBLY
10-120 g.    65,-

PÆREFORMET BLY 
3-200 g.    Fra 45,-

BLYKULER M/HULL
0,6-40 g.    39,-

LAWSON SPLITTHAGL
90 g. (0,38-2,4 g.) 65,-

140 g. (0,2-1,6 g.) 75,-

SURFBLY
100-200 g.    Fra 55,-

SPIRALBLY
6-30 g.    45,-

SLANGEBLY
Pk. á 3, 10-140 g.    Fra 59,-

MILJØSØKKE
pk. á 3, 10-120 g.    Fra 59,-

BLYTRÅD
Pr. meter: 180 g.    25,-

LAWSON DEPTHFINDER
Monteres på stang. Teller fra 0 til 999 m. 
349,-

LAWSON SPORT
Enkelt og justerbart fighting belt  199,-

LAWSON FIGHTER
Justerbart fighting belte med roterbar kopp  299,-

STAVBLY/PÆREBLYHARPESØKKER

100g    65,-

200g    69,-

300g    79,-

400g    105,-

500g    129,-

650g    165,-

800g    209,-

250g Sort 65,-

350g Rød 75,-

400g Gul 85,-

500g Blå 95,-
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LEAD CLIPS GREEN
Hurtigklips for utskifting av 

søkke.     89,-

RIG TUBING
Slange for å hindre tangling.

Festes til Tail Rubber. 

0,7 mm. 1 m.      45,-

STANDARD SWIVEL
Str. 7/36,4 kg.   55,-

BAIT RIGGER
Til å tre agn innpå, i stedet for 

på kroken. Large   55,-

MAD MAGNET LEAD
For strømmende vann og slett bunn

71g. til 142g.     Fra 75,-

MAD FLAT PEAR LEAD
Allroundbly til de fleste bunnforhold

57g. til 113g.     Fra 89,-

ANTI-SPOOK BOILIESTOPS
100 stk.   45,-

CLEVER PACK
Komplett Rigg system med 3xLead

Clips, 3xTail Rubbers, 3x Swivel og 

3xHarness Tubing

65,-

SHRINK TUBE ASSORTEMENT
Krympeslange. 

1,2 og 1,6 mm.    45,-

TUNGSTEN RIG PASTE
For balansering av riggen. 

15 g.    149,-

TAIL RUBBERS GREEN
Overgang klips/tubing

45,-

BACKLEAD SYSTEM
For å holde sena langs bunnen.

45,-

MAGGOTS
Kunstig maggot.Natural eller Red.

55,-

LAWSON FEEDER MED SWIVEL
Feeder Ø 35mm

20 g.    35,-      30 g.    35,-

40 g.    39,-      60 g.    45,-

SWEET CORN
Kunstig mais. Natural eller Strawberry.

55,-

GUARDIAN MESH
Her kan man fylle nettingpose med agn

som har dårlig feste. Posen festes igjen

på kroken.    

Wide/Narrow 10 m.    199,-

Til å stappe fôr i PVA nettet.

Pakke med 2 forskjellige

diametere     55,-

PLUNGER SET

BOILIE NEEDLE WITH CLIP 119,-

BOILIE DRILL 119,-

PVA MESH
Vannoppløslig nett

Wide 10 m.    219,-

Narrow 10 m.    199,-

DAM GLIDEBOM 
55mm./85mm./120mm.

3 pk. fra 35,-
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En stor range ørretbomber som flyter

og synker horisontalt. Er du ute etter en

langtkastende dupp til agnfiske, flue og

dupp eller som en transportdupp, er

disse et klart førstevalg. Leveres i 9

vekter som dekker det meste fra lett

fjellfiske til laksefiske i store elver.

Flytende Hvit/Interm. Klar

8/12/15/20/25/30/40/50 g.    

Fra 55,-

Lawson ørretbombe med svivel er et revolusjonerende system som er hentet fra portugisiske kystfiskere. Aldri før har det vært

lettere å montere en ørretbombe klar til bruk! Glem alt som heter gummikuler, duppstoppere og svivler som må kobles til! Her er det

bare å knyte den ønskede fortomslengden i svivelen som er koblet rundt hovedsvivelen, og du har så å si et opphengsfritt system.

Ønsker man at duppen skal fiske dypere, kobler man bare på et pærebly i hempen til duppen så er det problemet løst. Ønsker man

en tyngre eller lettere dupp, er det bare å koble av duppen det fiskes med til en som er tyngre, lettere eller har annen synkegrad.

Denne duppen gir også en bedre feeling enn gjennomløpsduppene under selve fighten, da man slipper tyngden av duppen på hoved-

sena. Denne ørretbomben har allerede tatt bombarda landet Danmark med full storm, Norge neste!

Flytende Hvit/Intermediate klar    12/15/20/25/30/40 g.    Fra 65,-

Genialt kit med 3 forskjellige synkegrader. Selve kroppen er splittet så man kan skyve

den av pinnen og tre den av sena. Enklere blir det ikke å bytte synkegrad eller vekt

uten å måtte knyte om. Leveres i 15 og 20 gram med flyt-, intermediate- og synk

dupp i hvert kit.

15/20 g.     175,-

Nærmere en optimal fluedupp/transportdupp til

strømmende vann skal du lete lenge etter! Den er utstyrt

med det samme revolusjonerende svirvelsystemet som

Lawson ørretbomber. Ekstrem kastelengde og meget

god flyteevne er noen av egenskapene som gjør den at-

traktiv for elvefiskeren. I tillegg wobbler den ikke i

vannet samtidig som svirvelsystemet gjør at fortommen

sjelden henger seg opp. Etter testing i Drammenselva er

konklusjonen som følger: Dette er duppen for de som er

ute etter problemfritt og effektivt duppfiske i elv!

30 g.     99,-

40 g.     105,-

50 g.     109,-

LAWSON

Ørretbomber

LAWSON Ørretbomber med svivel

LAWSON Ørretbombe Kit

LAWSON 
Laksebombe med
svirvelsystem1

2

3
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MARKDUPPEN
Populær markdupp som kaster

meget langt, der sena løper fritt

igjennom duppen og synker til bunn.

Kan også brukes med snørestopper

for å servere agnet i vannlaget.

10 g./20 g. 45.-

LAWSON FLUE/MARKDUPP
En genial og moderne dupp som gir

minimalt med motstand når fisken tar

agnet. Duppen er ferdig blyet, noe som

gir lange og problemfrie kast. Perfekt til

agnfiske og fiske med flue/dupp.

10/15/20/30/40 g. 

Fra 55,-

ISOPORDUPP
Splittet i kroppen så man kan ta av duppen

uten å måtte knyte om.

35, 40 og 45 mm.

11,-

SNØRESTOPPER SILIKON
M/L/XL    35,-

GUMMIKULER
12 stk. 3,5mm.    39,-

CRACK LIGHTS
Kjemiske lysstaver som aktiveres ved å

knekke dem. 

25 mm. 2 stk. Blå/Rød/Grønn

39 mm. 2 stk. Blå/Rød/Grønn

Kr. 17,-

OWNER DUPPSTOPPERE
For deg som er lei av duppstoppere

som sklir på sena. Låser meget godt!

Small/Medium 39,-

SNØRESTOPPER TRÅD
M/L/XL    35,-

Meitefiske med dupp er spennende, enten man fisker etter stor gjedde, makrell og sjøørret i fjorden, diverse karpefisker varme

sommerkvelder, eller ørreten på fjellet. Eller kanskje bare småabbor på et lite skogstjern med barna? Uansett har vi duppene du

trenger! Og glem heller ikke de andre små detaljene som av og til gjør det store utslaget. 

DUPPER

SUMO COMPETITION
6/8/10 g.

139,-

WAGGLERDUPP
4/6/8 g. 

55,-

GJENNOMLØPSDUPP
3/6/10/15/25/35 g.

55,-

KORKDUPP
5/8/15 g.

Fra 29,-

CRACKLIGHT DUPP
6/8/12/16 g.

65,-
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DAM KJEFTÅPNER
55,-

TANG MED PISTOLGREP
Krokløsertang med pistolgrep     219,-

SAKS
For klipping av alle typer sene, også multifilament.

Saks     99,-

Saks med splittringåpner    139,-

PREY CRIMPING PLIERS
Rustfri tang med to avbitere og 4 forskjellige størrelser

hull til sammenklemming av hylser/crimps for havfis-

ketackler.

329,-

PREY Tenger

PREY OFFSHORE PLIER er en kraftig tang i flyalu-

minium beregnet for havfiske. Kraftig splittring åpner,

krokløsner, klemhylse funksjon, utskiftbare tungsten

avbitere, cordura futteral og spiralholder.

649,-

PREY MULTI PLIER er en allsidig tang i flyaluminium

til det moderne predatorfisket.  Splittring åpner, krok-

løsner, klemhylse funksjon, utskiftbare tungsten

avbitere, cordura futteral og spiralholder.

599,-

PREY MINI PLIER er en liten og nett tang i flyalu-

minium som passer perfekt til trimming av wobblere.

Splittring åpner, krok løsner, utskiftbare tungsten

avbitere, cordura futteral og spiralholder.

329,-

PREY HOOK OUT PLIER i flyaluminium er i første om-

gang en perfekt krok løsner tang til større fisk. Pistol-

grep, krokløsner, klemhylse funksjon, utskiftbare

tungsten avbitere, cordura futteral og spiralholder.

649,-

BFT LONG NOSE PLIER er en rustfri krokløsner tang

på 28 cm. med bøyd nebb. Et must for gjedde og salt-

vannsfiskeren når kroken sitter dypt.

299,-

BFT CRIMPING PLIER er det perfekte verktøyet for å

klemme i sammen wire/klemhylser. Med hele 6 stykk

pressure points trenger du bare klemme en gang.

Leveres med cordura futteral.

299,-

BFT POWER CUTTER er en ekstra sterk avbiter.

Perfekt når man skal kutte vekk en krok som har festet

seg en uheldig plass, eller når fisken har svelget hele

agnet.

299,-

15cm Kr. 109,-

KROKLØSNERTANG
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DAM STOLSEKK
Denne stolsekken leveres med polstret ramme, en stor

frontlomme samt to sidelommer. Vekt: 3 kilo. Maksimal

belastning på stolen: 110 kg    649,-

LAWSON STOLSEKK MED RYGGSTØTTE
Sekken er utstyrt med et stort hovedrom, to

sidelommer og et stort rom i front. Stolen er utstyrt

med ryggstøtte, som hever komforten på kaffepausen

ytterligere. Rammen er meget solid.    649,-

HI TECH 7X7 STEEL TRACE
Stålfortom på 10 m spole.    9 kg./15 kg.    219,-

CRIMPS
Klemhylser til 7x7 fortomsmateriale

6-9 kg./12-15 kg.   35,-

BFT TITAN NO-KINK
3 m. entråds titanwire i 60 lb. for deg som lager

egne tackler og fortommer    275,-

DAM STÅLFORTOM 1X7 HI-TECH
35 cm. 18 kg. 2 stk. i pakken.

35,-

BFT JERK-BAIT STÅLFORTOM
30 cm. 2 stk. i pakken    109,-

BFT JERK-BAIT TITANFORTOM
30 cm. 1 stk. i pakken    149,-

PIKEWALLIS STÅLFORTOM
Fortom av den aller høyeste kvalitet. Stainless steel

coated 7x7 wire i 60lbs styrke er brukt her for å oppnå

en fortom som holder fisk etter fisk og i tillegg er til å

stole 100% på! Kulelagersvirvel i toppen og Stay-Lock

hempe til å feste agnet med.

Pikewallis 24˝ 60lb. SS Coated 7x7    139,-

LAWSON STÅLFORTOM
Fortommer av god kvalitet til en rimelig penge.

Stålfortom 25 cm. 15 kg. 5 stk. i pakken   35,-

DAM LUXUS ALU BEDCHAIR
Komfortabel, godt polstret, seks justerbare ben med

føtter som ikke synker ned i underlaget, justerbar rygg-

støtte samt lett vaskbar nylonoverflate i fotenden.

Laksefiskeren og jegeren har også de siste årene fått

øynene opp for disse sengene. 

Mål fullt utslått: 210x80x 32 cm. 

Transportstr: 85x80x22 cm. 

Luxury Bed Chair Vekt 5,1 kg.

1599,-
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Tear-Aid er en unik transparent reparasjonstape som kan lappe rifter og hull i nesten

ethvert materiale. Tear-Aid er ekstremt sterkt og svært elastisk. Tear-Aid er ingen

midlertidig løsning, det er en permanent reparasjonsløsning! Se hvilke materialer de

forskjellige typene limer på seeberg.no.

• Vanntett

• Vindtett

• Tørker ikke inn

Type A –Nesten alle materialer, unntatt vinyl og PVC

Type B- Kun PVC

Kr. 159,-

STORMSURE LIM
Stormsure er en kjekk sak å ha liggende i fiskeveska eller sekken når uhellet først er
ute. Limer og tetter rifter, lekkasjer og hull i fleksible materialer som for eksempel
PVC, pustende bekledning lær, neopren med mere.

STORMSURE REP-TAPE
Selvklebende transparent og fleksibel reparasjons tape som lapper rifter og hull på
få sekunder. Passer til pustende bekledning, lær, nylon, plast, glass, metall, tre med
mere. 

SNOWBEE RØYKOVN
Rustfri røykovn som røyker i to lag. To rødspritbrennere sørger

for at dette er markedets beste røykovn.

899,- Røykspon  500g    85,-
FASTY PAKKREMMER
Fasty pakkremmer er laget av solid nylon og

finnes i lengder fra 0,5 meter til 3 meter. Fasty

er meget solide og har overlegne bruddstyrker.

En praktisk ting man ikke kan være foruten i

et bagasjerom.

Fra kr. 29,-

• Meget allsidig

• Permanent

Stormsure lim, 15g. Kr. 129,-

Stormsure lim, 3 x 5g. Kr. 129,-

Stormsure Rep-Tape, Ø75 mm. Kr. 109,-

KNIVSETT
Dette knivsettet inneholder 3 filetkniver i herdet rustfritt stål og en hendig kvesser.

Alt leveres i en hard koffert med tilpassede rom for hver del for sikker og ryddig transport.

Kr. 429,-
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ROLL ON 99,-ROLL-ON 159,- NATURAL SPRAY
(Uten DEET)  139,-

SPRAY 149,-

PÅ STIKKET
(Demper kløe)  89,-

SPRAY 99,-

FLÅTTA SPRAY 169,- MYGGSPIRAL 99,-FLÅTTPENN 99,-

MYGGHATT 
Knott-/mygghatt med vindu

139,-

MYGGNETT
Knott-/myggnett    129,-

MYGGA Myggprodukter MYGGOLF Myggprodukter
Mygga Myggmiddel er et av markedets mest solgte og annerkjente myggmidler. Meget drøy, og virksom

på de aller fleste. Har du ikke prøvd denne ennå, så er det på tide å gjøre det.

MARK 
Medium    ca. 50 stk.

Stor    ca. 25 stk.

NORDSJØREKA
Små, Medium og Store

REKETRÅD 10 meter    39,-
REKENÅLER 15 stk.    49,-

ULLTRÅD MED GLITTER 5 m.    29,-

MAGGOT 
Rød, Hvit og Miks ca. 250 stk.

1 liter - Bestillingsvare.

BRISLING 
Ca. 25 stk. 

(str. varierer gjennom sesongen)

VI FØRER EN REKKE FORSKJELLIGE AGN FOR FISKE I FERSKVANN OG SALTVANN

DUGGMARK 
Ca. 10-15 stk.

500 stk. - Bestillingsvare.
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Diameter 6,5 cm /2,55 tommer Diameter

Vekt 100g / 0.22 lbs

Tilkopling Bluetooth

Bluetooth-Rekkevidde Opp til 50 meter (160 fot)

Max Dybde Ca. 40 meter (130 fot)

Temperatur sensor Vanntemperatur -20 °C till 40 °C ( -4F till 104F)

Arbeidstemperatur -20 °C till 40 °C ( -4F till 104F)

Batteri Lithium Pol. 3,7V Oppladbart

Strømadapter Micro USB

Sonar type Dual Beam

Frekvens 15° @ 290 kHz / 55° @ 90 kHz

Deeper Fishfinder er et portabelt, trådløst ekkolodd som gir deg muligheten til å finne

ut hvordan det ser ut under overflaten, samt finne fisken nesten uansett hvor du drar.

Alt du trenger er en android/apple-basert telefon, eller om du foretrekker større skjerm

kan du bruke en tablet eller ipad. Selve Deeper-enheten er 6,5 cm. i diameter og kon-

takten med din enhet på land opprettholdes ved hjelp av Bluetooth. Deeper har to fre-

kvenser på 90kHZ(15°) og 290kHz(55°). I tillegg er det innebygd temperatursensor.

Enheten opererer med et maksdyp på 40 meter og har en rekkevidde på ca. 80 meter

fra selve mottager til giver. Dette gjør at du har muligheten til å dekke et relativt stort

område. I appen har du enkel- og avansert-modus samt en egen isfiskemodus. I tillegg

finner du en rekke andre alternativer og funksjoner i appen. Perfekt for isfisketuren

eller til utforskning av ukjente vann. I esken finner du: instruksjonsmanual, opp-

bevaringsveske, micro USB ladekabel. 2 stk. festeøyer som skrus inn i giverenheten.

1999,-

• Portabel "Fishfinder" (ekkolodd) GENIALT.

• Kompatibel til Smarttelefoner og Nettbrett.

• Dual Beam Sensor. (2 Stråler).

• Fungerer i fersk- og salt-vann.

• Testet for isfiske.

Se vido på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8ruLKO40UFw
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BALTIC FLYFISHER 150
Grønn, kort modell.

Automatisk    1599,-

BALTIC WINNER 150
Sort, normal lengde.

Manuell 1249,-

Automatisk 1499,-

Baltic redningsvester merkes knapt før de behøves. Oppblåst har de

50% mer flyteevne enn tradisjonelle redningsvester. Det er helt

enkelt den mest elegante løsningen på sikkerhet i minimalt format.

Velg mellom Baltic Winner 150 Zip i manuell eller automatisk og

Baltic Flyfisher 150 Zip som sitter høyere på kroppen, perfekt til vad-

ing. Begge modellene leveres med 33 grams Co2 gassoppblåsning,

fløyte, munnventil for manuell oppblåsning og til tapping av luft hvis

uhellet har skjedd. 

DAM's nye Surpreme Boat Suit  2-delte flytedress er en oppgradering av DAM's

populære Hydroguard flytedress. Den har en rekke smarte og innovative detaljer. Ved

bruk av det aller siste innen lettvektsmaterialer har man fått fram en flytedress som

er helt enestående hva komfort gjelder! Flytedressen har en meget lav vekt og en 

pusteevne som er helt utenom det vanlige! 

FISK TRYGT!

Str: M, L, XL, XXL    kr. 2999,-

• Meget god pusteevne 

• 100 % vanntett. Vannsøyle 10.000 mm / H2O

• Blir ikke stiv i kulde

• Utrolig lette materialer (opptil 30% lettere totalvekt en vanlige flytedresser) 

• Flerlags vind- og vannresistent pustende Soft Toucht ytterskall 

• Pustende av flytende foam med lav tetthet 

• Forsterket og polstrede knær, rumpe, albu og skuldre 

• Store håndvarmelommer med glidelås

• Stormklaffer på lommer 

• 3-veis justerbar og avtakbar ergonomisk hette med stormklaff over glidelås 

• Sikkerhetsfløyte 

• God passform for optimal bevegelighet 

• Kraftig, elastisk neopren rygg og skulder med justerbar sele 

• Sterke dobbeltforseglede sømmer 

• Fleecebelagt krage 

• Refleks

• Neopren stramming på håndledd og ben 

• CE og ISO godkjenning 12402-5 Standard

PATRONSETT/BOBBIN
Gasspatron 33 g. 

Patron    199,-

Bobbin    169,-

DAM Supreme Boat Suit

BALTIC Redningsvester

Str. / Person vekt.
M 70 - 80 kg.

L 80 - 95 kg.

XL 95 - 110 kg.

XXL 110 - 125 kg.
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Vadebukse med en rekke praktiske detaljer for fiskeren.

Meget godt pustende 3-lags membran som transporterer

fuktighet hurtig slik at fiskeren holder seg tørr og varm gjen-

nom en lang fiskedag. Slitesterk overflate, forsterkede knær

og bak, tapede og beskyttede sømmer og neopren sokker

med forsterket såle sørger for et produkt som ikke bare har

overlegne pusteegenskaper, men også en slitasjestyrke og

soliditet som er et krav hos fiskere som bruker vadebuksen

mye. Stoffet er mykt, hvilket øker komforten ytterligere. Av

praktiske detaljer som gjør Xstream vadebukse til et meget

anvendelig plagg nevner vi blant annet borrelåsinnfesting på

selene slik at disse kan fjernes når buksen skal brukes som

midjevader, stor avtakbar utvendig lomme ved behov for eks-

tra lagringsplass av utstyr under fiske og vanntett lomme for

fiskekort og mobil. Alt i alt en meget bruksvennlig vadebukse

med god passform!

XSTREAM Vadebukse

• Meget god passform 

• Myk pustende 230T/75 *150D 3-lags membran

• Forsterkninger på knær og baken

• Beskyttede og tapede sømmer som ikke gnager mot

hverandre

• Elastiske, behaglige og lett justerbare skulderseler.

• Borrelås innfesting på selene så de kan tas av og gjøre buksa

om til midjevader.

• 4 D-ringer til diverse tenger/tilbehør

• Stor brystlomme med stormklaff

• Stor avtakbar utvendig brystlomme med glidelås og 2 mesh

rom.

• Vanntett innvendig lomme for mobil/fiskekort

• Elastisk vadebelte 

• Påsydde grusmansjetter

• Neoprensokker med forsterket såle gir større motstandskraft

mot punkteringer 

i forbindelse med grus i skoen.

• Vannsøyle: 10 000mm/H2O

• Pusteegenskap: 4000gr/m2/24timer

S - XXL       2399,-

AQUAZ B-50 F
Vadesko med filtsåle. Prisgunstig vadesko med filtsåle.

Solid, lett og komfortabel sko som er overaskende god i

forhold til prisen.      

Pris 1099,-



Seeberg AS – Østre Aker vei 243 – 0976 Oslo – Telefon 24 17 78 00 – E-post seeberg@seeberg.no Side 113

LAWSON Vadestøvler

SNOWBEE Neoprenhansker

Med filtsåler. Lårhøye vadestøvler i PVC-materiale med

hemper til beltet. Leveres i størrelse 38-47.      

699,-

Dam Hydroforce Neopren filtvadere er en helt ny generasjon vadere laget i 4mm Durasoft høykvalitets neopren. Ett

vanntett ytre og indre lag av nylon sørger for at du holder deg tørr, mens neoprenen holder deg varm. Sømmene er

tapet for bedre vanntetthet og knærne er forsterket med et dobbelt lag av PVC. Dam`s egen formstøpte PTE gummi-

støvel med filtsåle sørger for et sikkert fotfeste når du vader. Leveres i vadebukse og vadere, begge med fast støvel.

Leveres i 4 størrelser.    40/41, 42/43, 44/45, 46/47     

Vadebukse kr. 2199,-

Lårvadere kr. 1999,-

DAM Hydroforce

Helt sikkert blant de tynneste (kun 1 mm) og dermed mest behagelige neopren hanskene på markedet i dag. Disse

ultra tynne hanskene gir en økt komfort uten at følsomheten blir borte. Hanskene har sveisede sømmer som er for-

sterket utvendig. Gummibelagt overflate sørger for et fast og godt grep.

Størrelse S, M, L, XL, XXL

Pris kr. 399,-
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MODELL VEKT DIAMETER KAPASITET SNELLE SPOLE
Nautilus NV-G 5/6 144g 8,9 cm WF5+150 yds. 5599,- 2299,-

Nautilus NV-G 6/7 161g 9,5 cm WF7+150 yds. 5799,- 2399,-

Nautilus NV-G 8/9 204g 10,8 cm WF8+175 yds. 6399,- 2599,-

Nautilus NV Monster G-10/11 280g 12,7 cm WF11+200 yds. 6799,- 2799,-

Nautilus NV Monster 280g 12,7 cm WF12+325 yds. 8799,- 3499,-

Nautilus NV Spey 400-550 230g 10,8 cm Spey 7/8/9+150 yds. 7149,- 2999,-

Nautilus NV Spey 450-750 258g 11,6 cm Spey 9/10/11+150 yds. 8249,- 3299,-

På klasse 5/6 og 6/7 er kapasiteten målt med 20 lbs. dacron. På resten er kapasiteten målt med 30 lbs. dacron.

Den prisbelønte Nautilus NV-serien er utstyrt med en lettere og sterkere versjon enn det gamle CCF bremsesystemet.

For å redusere vekt, uten at det går utover styrken, er NV-serien utstyrt med «State Of The Art» titanium og

keramikk-komponenter. Snellehuset og spolen er frest ut av 7075 aluminium. NV serien leveres i 8 størrelser fra 5/6

til Monster. Disse snellene tåler sammenligning med alt av fluesneller i dagens marked!

Nautilus prisvinnende CCF overdimensjonerte

bremsesystem er forseglet, og dermed vedlikeholds-

fritt. Her er det dermed ikke noen sjanse for å få sand,

vann, støv og skitt inn i bremsen, noe som ellers kan

få katastrofale følger i kamp med sterk fisk. De selv-

smørende karbonbremseskivene er av samme type

som brukes i Formel 1-biler, så her vil man heller aldri

oppleve at bremsen brenner seg. I kombinasjon med

skiver av kork har man dermed funnet det ideelle

bremsesystemet som fungerer under alle forhold, og

som dessuten kan justeres fra knapt noen brems over-

hodet til omtrent låst snelle. Startmotstanden er

minimal, bare 2%, noe som betyr at selv de tynneste

fortommene ikke ryker dersom bremsen er justert

riktig i utgangspunktet.

Firmaet ble stiftet i 1996 i selveste ut-
springet for moderne fluefiske i saltvann
– Sør Florida og Florida Keys, eller Old
Florida som det heter på folkemunne.
Nautilus sin målsetning er å produsere
fluesneller i ypperste verdensklasse til en
overkommelig pris. Virksomheten startet
med et sparsomt verksted og har etter-
hvert vokst til en topp moderne
fluesnellefabrikk med siste teknologi og
fasiliteter. Over tid har Nautilus perfek-
sjonert komponenter, produksjonspro-
sesser og design til å lage fluesneller i
verdensklasse. Alle sneller produseres på
egen fabrikk i Sør Florida, og det blir brukt
komponenter utelukkende fra de beste
underleverandører – alt dette for å kunne
tilby de beste fluesnellene til en overkom-
melig pris.

FLYREELS

NAUTILUS NV Series

CCF BREMSESYSTEMER
NV

NV Monster
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Den nye FWX frest i 6061-T6 barstock aluminium er-

statter den populære FW snellen som har tilfredstilt fis-

kere de siste 5 årene. Forskjellen fra FW er at den er 15

gram lettere på grunn av det nye spoledesignet. Dette

gjør FWX til den letteste aluminiumsnellen på

markedet. Akkurat som FW snellene har FWX snellene

et vanntett bremsesystem og «GigaArbour» design slik

at linen kan sveives raskt inn. Snellene er utstyrt med

LaserID, som er en hvit flekk på baksiden av hver snells-

pole slik at en kan skrive på hvilken vekt og linetype

som er på spolen. Bruk sprittusj, da får du det enkelt

bort igjen med litt alkohol nå du skal bytte line. Genialt! 

FWX snellene har livstidsgaranti!

Titan eller sorteloksert.

MODELL VEKT DIAMETER KAPASITET SNELLE SPOLER
Nautilus Featherweight  No. 3 94g 8,3 cm WF3+110 yds. 3199,- 1449,-

Nautilus Featherweight  No. 5 98g 9,0 cm WF5+140 yds. 3249,- 1649,-

Nautilus Featherweight  No. 7 107g 9,5 cm WF7+175 yds. 3299,- 1849,-

Backingkapasitet beregnet med 20 lbs. backing.

Den prisbelønte CCF serien fra Nautilus har gjen-

nomgått en oppgradering. Ny utfresing har gjort snella

lettere og frekkere estetisk. Det nye bremsesystemet

er en versjon som er sterkere og lettere enn for-

gjengeren. Bremsearealet er doblet og gir en brems på

hele 20lbs+ hvis det er nødvendig. Et nytt keramisk

hybrid kulelager bidrar til at startmotstanden er

redusert til under 1% på alle bremseinnstillingene. 6

runder på den overdimensjonerte CCF-X2 bremse-

knotten tar deg fra 0-20lbs.+ bremsekraft uten fare for

overjustering av bremsen. Må oppleves!

Titan eller sorteloksert.

NAUTILUS Featherweight X Series

NAUTILUS

CCF X-2

MODELL VEKT DIAMETER KAPASITET SNELLE SPOLER
Nautilus CCF X-2 Series No. 6-8 243g 9,5 cm WF8+175 yds. 4599,- 2299,-

Nautilus CCF X-2 Series No. 8-10 257g 10,1 cm WF10+200 yds. 5399,- 2699,-

Nautilus CCF X-2 Series No. 10-12 268g 10,8 cm WF12+300 yds. 5149,- 3099,-

På klasse 6-8 er kapasiteten målt med 20 lbs. dacron. På resten er kapasiteten målt med 30 lbs. dacron.

NAUTILUS FEATHERWEIGHT NO 7 
Her har du snella for sjøørretfiske og lett enhånds laksefiske. Lav vekt og god brems.

NAUTILUS FEATHERWEIGHT NO 5 
Dette er valget for allround ferskvannsfiske. Snella er lett og passer de fleste stenger i klasse 4 til 6.

NAUTILUS FEATHERWEIGHT NO 3 
Prøv denne til midgefiske. Med sine 94 gram er den lett nok til å passe de aller minste stengene.
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SNOWBEE Spectre

SNOWBEE Classic 2

MODELL KAPASITET PRIS

Spectre  3/4 WF4 + 50y 22 lbs. braid 2049,-

Spectre  5/6 WF6 + 75y 22 lbs. braid 2199,-

Spectre  7/8 WF8 + 100y 22 lbs. braid 2399,-

Spectre  9/10 Spey + 200y 22 lbs. braid 2599,-

Spectre  10/11 Spey + 200y 22 lbs. braid 2949,-

MODELL KAPASITET PRIS

Classic 2  3/4 WF4 + 50y 22 lbs. braid 599,-

Classic 2  5/6 WF6 + 75y 22 lbs. braid 649,-

Classic 2  7/8 WF8 + 100y 22 lbs. braid 699,-

Classic 2  9/10 Spey + 200y 22 lbs. braid 749,-

MODELL KAPASITET PRIS

Xstream LA  5/7 WF6+100m. 20 lbs. backing 1499,-

Xstream LA  7/9 WF8+150m. 20 lbs. backing 1649,-

Xstream LA  9/11 WF10+250m. 20 lbs. backing 1749,-

Xstream LA  10/12 WF11+270m. 30 lbs. backing 1849,-

LA 10/12 har hel ramme

Xstream Northern Lite er en prisgunstig storspolesnelle som har meget lav vekt, (den minste er kun 135g!!!) uten at

det går ut over holdbarheten til snella. Snella har rustfrie bestanddeler og to kulelagre. Det er enkelt å skifte fra

høyre til venstresveiv, og snella er konstruert på en slik måte at bakline og snøre tørker fort etter bruk. Sveiva og

bremsejusteringsknappen er laget i grepsvennlig materiale. Snellene leveres i fire størrelser, fra myggsnella i str 3/4

til laksesnella i klasse 9/10. Dette er glimrende sneller for både nybegynnere og viderekommende som har et stramt

budsjett.

Xstream LA er en storspolesnelle til en svært gunstig pris. Snella er frest ut av et stykke 6061-T6 saltvannsbestandig

aluminium og alle komponenter er rustfrie for å tåle fiske både i fersk- og saltvann. Det er enkelt å skifte sveiv fra

venstre til høyre. Det kan også nevnes at snellene kommer med en myk karbonbrems som skal klare å stoppe de

sterkeste fiskene her til lands. Så trenger du en kvalitetssnelle til en grei pris er dette snella for deg.

Classic2 er støpt i nylonmateriale forsterket med glassfiber for å minske vekten og forsterke rammen.

Bremsesystemet er i rustfritt stål og er overraskende jevnt og sensitivt. Large-Arbor spolen reduserer

minnet i fluesnøret og øker hastigheten på innsveiving. Totalt korrosjons bestandig!

Ultralett snelle til en meget gunstig pris! Snella er frest ut fra høykvalitets flyaluminium. Det er fjernet så mye

aluminium som mulig uten at det har gått ut over hverken styrke eller stabilitet. Large-Arbor designet gjør at man

får mindre minne i snøret, jevnere brems og ikke minst raskere hastighet når man sveiver inn line.

XSTREAM LA

XSTREAM Northern Lite

MODELL KAPASITET PRIS

Xstream Northern Lite  3/4 WF4 + 60m 20 lbs. backing 649,-

Xstream Northern Lite  5/6 WF6 + 80m 20 lbs. backing 699,-

Xstream Northern Lite  7/8 WF8 + 120m 20 lbs. backing 749,-

Xstream Northern Lite  9/10 WF10 + 200m 30 lbs. backing 799,-



SNOWBEE Geo Nano

SNOWBEE Diamond 2

Geo Nano                                                                             8,6´                                             #4                                                        4-delt                                                          Kr. 5599,-

Geo Nano                                                                                9´                                             #5                                                        4-delt                                                          Kr. 5699,-

Geo Nano                                                                                9´                                             #6                                                        4-delt                                                          Kr. 5799,-

Geo Nano                                                                                9´                                             #8                                                        4-delt                                                          Kr. 6399,-

Geo Nano                                                                             9,6´                                             #7                                                        4-delt                                                          Kr. 6299,-

Geo Nano                                                                              10´                                             #7                                                        4-delt                                                          Kr. 6499,-

Geo Nano Switch                                                              11,6´                                             #8                                                        4-delt                                                          Kr. 7699,-

Geo Nano Spey                                                                     13´                                #8/9 36 g                                                         4-delt                                                          Kr. 8999,-

Geo Nano Spey                                                                     14´                             #9/10 40 g                                                         4-delt                                                          Kr. 9099,-

Diamond 2                                                                              9´                                             #4                                                        4-delt                                                          Kr. 2099,-

Diamond 2                                                                              9´                                             #5                                                        4-delt                                                          Kr. 2199,-

Diamond 2                                                                              9´                                             #6                                                        4-delt                                                          Kr. 2299,-

Diamond 2                                                                           9,6´                                             #7                                                        4-delt                                                          Kr. 2399,-

Diamond 2                                                                           9,6´                                             #8                                                        4-delt                                                          Kr. 2499,-

Diamond 2                                                                            10´                                             #7                                                        4-delt                                                          Kr. 2599,-

Diamond 2 Switch                                                            10,6´                                             #8                                                        4-delt                                                          Kr. 2599,-

Diamond 2 Spey                                                               12,6´                                #7/8 24 g                                                         4-delt                                                          Kr. 3849,-

Diamond 2 Spey                                                                  13´                                #8/9 36 g                                                         4-delt                                                          Kr. 4199,-

Diamond 2 Spey                                                                  14´                             #9/10 40 g                                                         4-delt                                                          Kr. 4399,-

Diamond 2 Spey                                                                  15´                           #10/11 44 g                                                         4-delt                                                          Kr. 4699,-

Seeberg AS – Østre Aker vei 243 – 0976 Oslo – Telefon 24 17 78 00 – E-post seeberg@seeberg.no Side 117

Med Geo Nano har Snowbee tatt store steg på stangutviklingsfronten.  Med et unikt SiC- forsterket Resin System, blir nanoteknologien utnyttet til det fulle. Lab-tester viser at

stenger bygd med denne teknologien er omlag 10% sterkere enn stenger lagd med standard resinsystemer.  SiC er mest kjent som innlegg i stangringer, men denne innovative

bruken av Silisiumkarbid til å forsterke bindemiddelet resulterer i stenger som er lettere og raskere enn hva som tidligere var mulig å produsere. Stengene er bygd med Snowbee

sin velkjente «Tri-Modulus teknologi», hvor karbonfibrene er strukket gjennom hele lengden på klingen for å oppnå nøyaktig den aksjonen som er ønsket. Geo Nano er også

utstyrt med et snellefeste fra Alps som kombinerer lettvekts aluminium og karbonfiber for holde vekta på stanga nede.  Leveres i 9 forskjellige modeller. 4-delt i transporttube.

Siden 1994 har Diamond vært synonymt med Snowbee. Siden da har utviklingen gått sakte men sikkert fremover, og med Diamond 2 innlemmer man nytenkning på både

design og materialteknologisiden.  Dette er veldig prisgunstige 4-delte stenger som kommer i 11 ulike modeller. Her er det mye stang for pengene!



Fiskernytt 2015

Xstream Northern Lite  Tohånds fluesett med tube         14’                                       #9-10                                                        3-delt                                                          Kr. 6399,-

Xstream Northern Lite Tohånds                                         14’                                       #9-10                                                        3-delt                                                          Kr. 2799,-

Xstream Northern Lite tohåndsstenger er en perfekte stenger for fluefiskere i startgropa, men også den erfarne fisker

kommer til å glede seg med denne.  Klingene er produsert i en  36 tonns karbon blanding, som gir progressive og

lettkastede stenger  tilgivende for kastefeil.  Presise kast med god strekk av line og fortom gir effektivt fiske i alle

situasjoner. Stengene er i brun finish med sølv  detaljer på surringer, og håndtaket  er utstyrt med kvalitetskork.

Settet inneholder stang, Xstream LA 10-12 snelle, Backing, Snowbee XS Running Line, Snowbee XS Shooting Head

Floating #9-10 snøre og Tapert fortom 12’. Skitt fiske.

Xstream Northern Lite tohåndsstenger er en perfekte stenger for fluefiskere i startgropa, men også den erfarne fisker kommer til å glede seg med denne.  Klingene er produsert

i en  36  tonns karbon blanding, som gir progressive og lettkastede stenger  tilgivende for kastefeil.  Presise kast med god strekk av line og fortom gir effektivt fiske i alle

situasjoner. Stengene er i brun finish med sølv  detaljer på surringer, og håndtaket  er utstyrt med kvalitetskork. 

Fem prisgunstige fluesett i TC 36 karbon med meget høy kvalitet til fluefiskere i startgropa, samt den viderekom-

mende. Enhånds stengene i 9 fot leveres i fire forskjellige snøreklasser. Klasse 4/5 og 5/6 passer til ørretfiske, 6/7

til sjøørretfiske i sjø og elv samt ørretfiske på vindutsatte steder og 7/8 til sjøørret og små-/mellomlaks samt

kraftigere sjøfiske. Stengene er firedelte i cordura tube med integrert lomme til snella. Xstream Northern Lite snella

er i støpt aluminium med ferdig påspolt backing, WF flyteline og fortom.

XSTREAM Northern Lite Enhånds F luefiskesett

XSTREAM Northern Lite Tohånds F luefiskesett

XSTREAM Northern Lite

Xstream Northern Lite  Enhånds                                          9´                                         #4/5                                                        4-delt                                                          Kr. 2399,-

Xstream Northern Lite  Enhånds                                          9´                                         #5/6                                                        4-delt                                                          Kr. 2399,-

Xstream Northern Lite  Enhånds                                          9´                                         #6/7                                                        4-delt                                                          Kr. 2399,-

Xstream Northern Lite  Enhånds                                          9´                                         #7/8                                                        4-delt                                                          Kr. 2399,-

Xstream Northern Lite  Junior Enhånds                            7,6´                                         #5/6                                                        4-delt                                                          Kr. 2399,-

Side 118
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XS WF NEUTRAL DENSITY 
(2,89-4,72 cm/s)

Et intermediatesnøre som har samme profil som

flytesnørene, men som blir hengende rett under over-

flaten. Ideelt for sky sjøørret. WF 6-8.

649,-

XS WF INTERMEDIATE (3,81-6,35 cm/s)

På grunt og klart vann kan fisken være sky. Dette

nærmest usynlige snøret tillater deg å fiske så diskret

som mulig, i tillegg er det mindre sjanse for at snøret

slår knute på seg i forhold til tilsvarende snører på

markedet. Det har også god holdbarhet ved bruk i

saltvann. WF 6-8.

649,-

XS DELICAT PRESENTATION
Et hybridsnøre som kombinerer de beste egen-

skapene fra DT- og WF-liner. Nå kan du presentere

flua perfekt både på kort og lang avstand. WF 3-5.

649,-

SNOWBEE XS WF SINKTIP (2,89-4,72 cm/s)

Et sinktipsnøre som fortsatt har like gode kasteegen-

skaper som et flytesnøre. Synkedelen på 13 fot

sørger for at flua fisker under vannfilmen, og ikke

striper i overflata. Snøret er perfekt til fiske om

kvelden og natten etter sky ørret, det har en silkemyk

presentasjon og legger seg lydløst på vannflaten

uten å skremme fisken. WF 6-9.

649,-

XS WF FLOAT
Dette allroundsnøret har høstet gode kritikker både i

inn og utland. Det er så å si fritt for minne og pre-

senterer både tørrfluer og små laksefluer med høy presi-

sjon. Snøret er lett å venne seg til og passer både for

nybegynnere og viderekomne. Anbefales! WF 3-9.

649,-

XS EXTREME DISTANCE
Mange mener denne er den ultimate distanselina.

Flere konkurransekastere har allerede trykket den til

sitt bryst. Men i tillegg til å kaste langt er dette en

line som også presenterer bra, noe som gjør at du kan

presentere en tørrflue i et vak langt ute. WF 5-9.

649,-

SNOWBEE XS-TRA DISTANCE FLOAT/INTERMEDIATE
Disse linene er designet som et WF-snøre med en

frontdel som en skyteklump, men med integrert

skyteline. Hele snøret er 36 meter med skyte-

klumpdeler på henholdsvis  10,6m/ intermediate og

12,2m/flyt. Dette snøret er laget for lange kast. Dette

burde være et førstevalg til sjøørretfiske i sjøen, men

også til elvefiske etter laks og sjøørret. WF 5-8. 

749,-

SNOWBEE XS RUNNINGLINE FLOAT
Snowbee’s Runningline har liten diameter, er glatte,

lett synlige og med lite minne. 

Oransj: 1.0 mm./9,1 kg./36,6 m. 

Gul: 1.2 mm./13,6 kg./36,6 m. 

449,-

MERE INFO OM SNØREPROFILER OG LENGDER PÅ WWW.SEEBERG.NO

SNOWBEE SHOOTING HEAD FLOAT/INTERMEDIATE
Klumpliner er mer brukt enn noensinne. Dette gjør

det enkelt å skreddersy snøret etter de rådende for-

holdene. De nye Snowbee Scandinavian Shooting

Head-klumpene er laget med en profil og vekt i front

som sikrer at stanga lades selv med mindre snøre ute

og at snøret ruller pent over. Lengde 13,4 m. 

8/9 36 g.   9/10 40 g.    10/11 44 g.    11/12 48 g.

649,-

DETTE KJENNETEGNER SNOWBEE’S LINER:
• Unike snøreprofiler
• Lav friksjon og meget glatte coatinger
• Svært lavt minne
• Alle liner er designet i England
• Konkurransedyktige priser

Snowbee flueliner er designet og produsert i topp kvalitet. Takket
være en avansert og moderne produksjonslinje, samt stor ekspertise
på området, har Snowbee virkelig tatt steget opp blant de beste.

SNOWBEE F lueliner
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Den enkleste og mest elegante måten å feste fortom til fluesnøre. Hver pakke

inneholder tre ferdige løkker med silikonslange, ferdig til å feste i enden av fluesnøret.

Clear    55,-

De taperte polyfortommene består av en spenstig monofilamentkjerne dekket med

et lag polymer og vil oppleves som en direkte forlengelse av fluesnøret. Denne serien

med fortommer har en diskret løkke i den ene enden samt en spiss i monofilament

du kan knyte direkte til valgt fortomspiss. Fortommene har en silkemyk overflate

som ruller pent over og gir delikate og kontrollerte presentasjoner. Leveres i fire

lengder for laks eller ørret.

Polyleader 5 fot/12 lb. Intermediate, Slow- og Fastsink 89,-

Polyleader 10 fot/24 lb. Intermediate, Slow- og Fastsink 129,-

Polyleader 14 fot/24 lb. Slow-, Fast- og Superfastsink 159,-

Polyleader 16 fot/24 lb. Intermediate 159,-

SNOWBEE Polyfortommer

SNOWBEE Looped Connectors

10 pk.  

Leveres i 3 og 4,5 mm.

Fra 99,-

Fluesnappere produsert i USA av meget god kvalitet. 

M (sort) 5,2 kg 35,-

L (sort) 9,8 kg. 35,-

XL (blank) 18,2 kg. 35,-

FAS-SNAP F luesnappereSTENZEL Fortomsringer
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CoPolymer Fortommer

Fortommer

Xstream taperte CoPolymer fortommer, er en hi-tech fortom som er produsert i Japan.

Ved å blande inn CoPolymer i sena tilføres en rekk gunstige egenskaper som gir gode

fortoms materialer.  Xstream CoPolymer har ekstremt bra slitestyrke, lite minne og

høy knutestyrke. Fargen er krystallklar for minst mulig synlighet. Leveres i dimen-

sjonene fra 0,13 – 0,42mm

1 pk. ferdigtapert fortom 9´ 03X - 6X 55,-

1 pk. ferdigtapert fortom 12´ 03X - 6X 55,-

3 pk. ferdigtapert fortom 9´ 1X - 6X 149,-

3 pk. ferdigtapert fortom 12´ 03X - 0X 149,-

Xstream CoPolymer, er en hi-tech sene som er produsert i Japan. Ved å blande inn

CoPolymer i sena tilføres en rekk gunstige egenskaper som gir gode fortoms

materialer.  Xstream CoPolymer har ekstremt bra slitestyrke, lite minne og høy knute-

styrke. Fargen er krystallklar for minst mulig synlighet. Spole á 25 m. kr. 55,-

Xstream Fortomsmateriale av meget høy kvalitet produsert i Japan! Her finner du 25

meters ruller i fluorocarbon og CoPolymer. Vi leverer også ferdig taperte CoPolymer

fortommer i 9 og 12 fots lengde.

0,14 mm. 1,91 kg.

0,16 mm. 2,49 kg.

0,18 mm. 3,08 kg.

0,20 mm. 3,66 kg.

0,23 mm. 4,99 kg.

0,26 mm. 5,82 kg.

0,28 mm. 6,54 kg.

0,33 mm. 8,73 kg.

0,36 mm. 11,6 kg.

0,40 mm. 13,6 kg.

0,43 mm. 15,0 kg.

0,46 mm. 17,9 kg.

0,57 mm. 23,0 kg.

0,15 mm. 1,68 kg.

0,17 mm. 2,0 kg.

0,21 mm. 3,0 kg.

0,23 mm. 3,5 kg.

0,25 mm. 4,2 kg.

0,27 mm. 4,7 kg.

0,29 mm. 5,3 kg.

0,33 mm. 6,4 kg.

0,37 mm. 7,7 kg.

0,41 mm. 9,0 kg.

0,44 mm. 10,7 kg.

Dette er Japanske fluorocarbon av aller høyeste kvalitet. Xstream fluorocarbon er så

og si usynlig under vann! Florocarbon har litt lavere bruddstyrke enn vanlig mono,

men tar det igjen på slitasje styrke grunnet den harde overflaten som tåler fis-

ketenner og stein bedre. Enten du fisker med sluk, meiter, dorger, havfisker eller

fluefisker, blir aldri feil å bruke fluorocarbon den siste meteren ut til agnet. Hvis du

ser sena, gjør garantert fisken det også! Spole á 25 m. kr. 109,-

CoPolymer Leader

F luorocarbon Leader

Førsteklasses backing med tynn diameter i forhold til styrken. Xstream backing har

lite strekk og er i tillegg vanntett som forhindrer at den råtner

90 m Gul 20 lb. 159,-

275 m Oransj 30 lb. 349,-

2300 m Gul 20 lb. 2198,-

2300 m Oransje 30 lb. 2198,-

XSTREAM Backing
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Wiley X Echo
Emerald Mirror, Amber lens

Wiley X Arrow
Grey Silver Flash lens

Wiley X Tide
Grey lens

Wiley X Echo
Amber lens

Wiley X Knife
Bronze   lens

CLIMATE CONTROL

Wiley X P-17
Smoke Green lens

Wiley X P-17
Emerald Mirror, Amber lens

Wiley X Rush
Blue Mirror, Green   lens

Wiley X Zak
Smoke Green lens

Wiley X Rebel
Bronze   lens

Wiley X Tobi
Silver Flash lens

ACTIVE

Wiley X Twisted
Smoke Grey lens

Wiley X Moxy
Crimson Miror lens

Wiley X Legend
Grey Silver Flash lens

Wiley X Legend
Amber Gold Mirror lens

Wiley X Moxy
Green Platinum Flash lens

STREET

Wiley X ble etablert i USA i 1986 med fokus på sikkerhetsbriller til militæret og politiets

spesialenheter. Etter denne suksessen besluttet man i 1990 å utvide produksjonen

med briller til det sivile marked, dog stadig uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

Dette betyr at brillene følger den amerikanske sikkerhetsnormen ANSI z87, og er testet

og godkjent etter den tilsvarende europeiske normen EN.166.

WILEY X FACTOR
• Uknuselig polykarbonat Filter 8TM med polarisert linse.

• Herdet ripe resistent linse.

• «Nesten» ubrekkelig Triloid Nylon ramme.

• Ultra FoamTM og Facial CavityTM tetter for inn slipp av lys,

vind, insekter og partikler på utvalgte modeller.

• 100 % UV beskyttelse

FILTER 8 TM POLARISERT LINSE
Alle Wiley X polariserte linser er

produsert med 8 lags beskyttelse for op-

timal optikk.

I tillegg til anti-dugg, anti- refleks og

herdet ripe resistente lag, så har Wiley X

forseglet det polariserte laget mellom 2

lag med polykarbonat (mellom lag 3

og4) for 100 % beskyttelse. Dette for-

lenger levetiden på det polariserte laget

når man pusser brillene.

GASKET SYSTEM
Støv, pollen, insekter, lys og vind kan for-

årsake irritasjon for øynene og synet.

Wiley X sin verdens patent, Facial Cavity

TM er en foam slisse som tetter

hulrommet mellom ansiktet og brillen.

Dette blokkerer disse elementene ute.

Gasket systemet er avtakbart og leveres

kun i Climate Control serien.

OPTICAL CLARITY
Alle Wiley X modeller er klassifisert som

sikkerhetsbriller og overskrider de

standarder vi normalt finner på fis-

kebriller.  Linsene har variabel tykkelse

som gir et optisk riktigere og klarere syn,

spesielt i sidesynet.

1499,- 1299,-

1299,-
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XSTREAM SHADE

XSTREAM VIEW

XSTREAM COVER XSTREAM GUIDE

Cover Grey  449,-

Cover Yellow  449,-

Shade Amber  329,-

Vi anbefaler:

Shade Yellow  329,-Shade Grey  329,-

View Photocromatic Grey  799,-

View Photocromatic Yellow  799,-

Guide Photocromatic Yellow  1099,-

Guide Photocromatic Grey  1099,-

View Grey  549,- View Yellow  549,- View Amber  549,-

Xstream Solbriller leveres med grått,  gult eller ravfarget

polarisert glass av meget god kvalitet. Det leveres også

to serier med fotokromatiske glass. Rammen på disse

brillene har en utrolig god passform og tetter lys-

inslippet til det minimale. Optikken filtrerer vekk farlige

UV-stråler, beskytter øye og polariseringen fjerner re-

fleksene i vannet, så det blir lettere å «spotte» fisk, eller

fisk som følger etter agnet som serveres. Prøv også

serien med fotokromatiske linser som selv justerer sin

egen blendingsstyrke etter lysforholdene! Dette gir en

komfortabel solbrille selv om været stadig går fra sol til

skyet. Anbefales!

Fiskebriller
Grått glass: Solskinnsdager

Gult glass: Gråværsdager

Amber glass: Lettskyet vær
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Flueassortiment fra Turall.Her har vi plukket ut et
utvalg sikre fluer til mange forskjellige bruks-
områder. Selvsagt er de gamle klassiske mønstrene
representert, men her er det også mye imitasjoner
av mer moderne snitt. Fluene er bundet på
kvalitetskrok med kvalitetsmaterialer!

SEEBERGS UTVALGTE FLUER

Norske Oterfluer, 8 fluer

Kr. 175,-

Wet & Dry Selected, 10 fluer

Kr. 175,-

Marka sett, 8 fluer

Kr. 175,-

Sjøørret kyst, 8 fluer

Kr. 199,-

Sjøørret elv + tørr, 8 fluer

Kr. 199,-

Laksetuber, 7 fluer

Kr. 219,-

Sikre Tørre, 10 fluer

Kr. 175-

Laks dobbel 6 + tørr, 7 fluer

Kr. 219,-

Norske våtfluer, 8 fluer

Kr. 175,-

SØVIK OTERUTSTYR
Norskprodusert oterutstyr av høyeste kvalitet. Enkel og sikker

vinner til ørret, og garantisten for en hyggelig familietur. Velg

otervinne med 8 eller 10 fluer, eller design din egen med favoritt

wobblere, spinnere eller fluer på vinna med ferdige oppheng!

Søvik Oterfjøl 599,-

Søvik Oterline med 8 fluer 579,-

Søvik Oterline med 10 fluer 599,-

Søvik Oterline med 10 oppheng 379,-

Søvik stag til Oterfjøl 99,-

Enklere blir det ikke!
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XSTREAM 
F lueassortement

XSTREAM 
Vanntette fluebokser

FJELL OG SKOG

12 fluer    Str. 10-6    Kr. 439,-

NYMFE

12 fluer    Str. 10-14    Kr. 439,-

NORSKE OTERFLUER

8 fluer    Str. 8    Kr. 549,-

LAKS DOBBEL 

10 fluer    Str. 8-6    Kr. 549,-

SJØØRRET SJØ

11 fluer    Str. 10-4    Kr. 549,-

LAKS TUBE

7 fluer    Str. 0,5"-1,5"    Kr. 549,-

Kvalitets fluer fra engelske Turall, som er en av

verdens eldste produsenter av fluer.

Dette utvalget er håndplukket av eksperter på de

forskjellige områdene, så du skal være rustet til de

fleste forhold du møter med fluestanga. Enten du

er på fjellet, i skogen, langs kysten eller i lakseelva

vil du her finne fluer som fanger fisk!

Xstream vanntett dobbeltsidig flueboks med easy grip

foam.Transparente lokk gir god oversikt over behold-

ningen. Leveres i to størrelser.

Her er det plass til mange fluer!

Liten 65mm x 105mm x 35mm   219,-

Stor 90mm x 125mm x 45mm    219,-
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VAKUUM STANGHOLDER FOR FIRE STENGER

Et vanlig syn langs lakseelvene er disse stangholderne, som tillater at man kan kjøre

med selv lange fiskestenger ferdig montert langs elva. Disse er av sugekopptype som

ikke skader billakken.      1399,-

Lawson linekurv er laget i kraftig plast og semitransparent bunn så man kan se hvor

man går. Kjeglene i bunnen er meget høye (8cm.) i forhold til andre kurver på

markedet. De høye kjeglene gjør kurven suveren til både coatede og monofile liner.

649,-

LAWSON Linekurv

XSTREAM Vadestav
Teleskopisk 85-157 cm. 

549,-

SNOWBEE Sammenleggbar Vadestav
6-delt vadestav i aluminium med etui som kan festes i belte, strikk med klips og

gummiknott for «lydløs» vading som er avtakbar. Totallengden er 132 cm og

sammenfoldet 25cm.

749,-
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36 til 110 cm. Kr. 199,-

Kr. 129,-

Kr. 379,-Kr. 399,-

SPIRAL HÅVHOLDER

LAWSON MAGNETKLIPS

MAGNETKLIPS STOR/LITEN

0-50º C Kr. 299,-
Forseggjort priest i 

messingutførelse Kr. 159,- 150 cm. Kr. 159,-

TERMOMETER DAM PRIEST MARRYAT MÅLEBÅND

Kr. 109,- Kr. 89,-Kr. 89,-

LAWSON NÅLEKNUTEVERKTØY LAWSON KLIPPER MED NÅLLAWSON PIN ON REEL

Synkemiddel til 

fortomer, nymfer Kr. 119,-

Tørke-/flytemiddel til fluer

Kr. 129,-Fett for tørrfluer Kr. 119,-

XINK OWNER SUPER DRIER/
SHAKE POWDER

GINK

Tetter lekasjer Kr. 159,-

SUNCURE UV LIM

Stormsure lim, 15g. Kr. 129,-

Stormsure lim, 3 x 5g. Kr. 129,-

Stormsure Rep-Tape, Ø75 mm. Kr. 109,-

STORMSURE LIM

Finner lekasjene i 

pustende vadere Kr. 159,-

LEAK DOCTOR

Limer det meste i de fleste fiskesitua-

sjoner. Litt tykkere i konsistensen enn

Fishing glue Kr. 129,-

Meget bra lim som er tyntflytende

med kort tørketid. Ca. 5-18 sekunder.

Limer fast det meste! Kr. 159,-

ANGLERS GLUEFISHING GLUE
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«Av og til kommer man ut for situasjoner hvor det å stole 100% på lina er eneste utvei. Det er akkurat disse
situasjonene jeg drømmer om under forberedelsene av fiskeekspedisjoner i Norge og utlandet. Års erfaring
har lært meg at grundig testing av utstyr ofte er en nøkkel til suksess. Mine erfaringer med Compact Braid
er at dette er ei line som holder samme høye kvalitet hele spolen igjennom. Risikoen for å oppleve overras-
kende brudd under hard belastning er nærmest eliminert. Lawson Compact Braid er i tillegg ei line med
minimal strekk, god slitasjestyrke og knutestyrke i særklasse! Mitt førstevalg til havfiske i Norge og utland.
Compact Braid er ei line jeg tør å stole på!»

Green

Yellow

Indicator

Morten Ruud sier...
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Spesialutviklet for enhver fiskesituasjon!

Å utvikle stenger tilpasset det norske markedet, er en stor utfordring. Vårt lang-

strakte og ville land byr på store variasjoner i klima og forhold. Selv fiske fra

samme sted kan variere mye med tanke på vær, strøm og temperatur. Type agn,

line, kastevekt, kastelengde, presentasjon og kjøring av fisk er også faktorer som

virker inn på valg av stang. Det er derfor viktig å kunne tilby et variert utvalg av

godt utprøvde stenger. Lawson har i dag godt over 100 stangmodeller spesial-

utviklet til bruk i Norge. Dette gjør oss trygg på at det finnes en Lawson stang

som passer godt, også til ditt fiske!

Produktutvikler Seeberg
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LAWSON Premium CoPolymer sene

• Lite minne. Sena retter seg fort ut

• Lite strekk. Ca. 12%

• Høy knutestyrke 

• Ekstrem motstandsdyktig mot slitasje

• Made in Japan

Lawson Premium er en hi-tech CoPolymer sene som er produsert i Japan. Ved å blande inn

CoPolymer tilføres en rekk gunstige egenskaper. Sena har lite minne, lav strekk, høy knute-

styrke og en fantastisk slitasjestyrke. Lawson Premium leveres i spoler på 200 meter eller

storspoler på 2400 meter. Her er det bare å fylle opp snella og denne sena blir fort en ny

favoritt!




