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FUNDRAISING 
DANSKE LAKS OG HAVØRREDER

PROGRAM OG
AUKTIONSKATALOG

LÆS  
MERE PÅ 

www.sportsfiskeren.dk/fff

til fordel for

www.sportsfiskeren.dk/fff


Kom og byd på de mange gode effekter, når Dansk Laksefond og Danmarks 
Sportsfiskerforbund afholder auktion til fordel for de DANSKE LAKS OG 
HAVØRREDER. 

Du har her en enestående mulighed for at gøre en god handel, når vi sætter 
masser af lækkert grej, sportsfiske-effekter, kunst samt vidunderlige fiske- 
og naturoplevelser under hammeren. 

Samtidig er du med til at støtte arbejdet for flere store, sunde og naturlige 
stammer af DANSKE LAKS OG HAVØRREDER.

NB! Vi begynder buddene 50-75% under værdien på de respektive produkter. 

GØR EN GOD HANDEL & EN GOD GERNING 



PROGRAM Lørdag den 26. april 2014 
11.00-12.00   Rundvisning ved Sportsfiskeriets Hus og omgivelser
12.00-13.00   Laksefrokost inkl en øl eller vand på Vingsted Hotel  

og Konferencecenter
13.00-14.30   Kig på DM-konkurrencerne, fluebinding og shows
14.30-15.00   Filmpremiere: Havørredens Univers (Auditoriet)
15.00-16.00  Auktion til fordel for DAnSKe LAKS og HAVøRReDeR 

(Auditoriet på Vingsted Hotel og Konferencecenter)
16.30   DM-præmieoverrækkelse og Lotteri-trækning  

(Auditoriet)
19.00-21.00 Laksediner 
21.00-24.00  Laksenetworking i loungen

PROGRAM Søndag den 27. april 2014
07.00-08.00   Morgenmad på hotellet (deltagere kører selv til Skjern Å  

– nærmere info ved tilmelding)
09.30-10.30  “Her står laksen” v/ Sørens Larsen
10.30-12.00  Laksefiskeri med VIP-guider ved Skjern Å
12.30-13.00  Frokost (sandwiches og vand)
13.00-13.30  Rundvisning på Dansk Center for Vildlaks
13.30-16.00  Laksefiskeri med VIP-guider ved Skjern Å

KOM OG væR Med
Deltag i lørdagsarrangementet og spis laksefrokost, se premierefilm og få rundvisning i Sportsfiskeriets 
Hus for kun 300 kr
eller hvorfor ikke tage en hel Lakseweekend med hele lørdagsarrangementet samt laksediner, hotelover-
natning, morgenmad og VIP-guidning og laksefiskeri i Skjern Å for kun 1.500 kr.
Klik her og læs mere

http://www.sportsfiskeren.dk/fundraising-til-fordel-for-danske-laks-og-havoerreder
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KAtALogVARe 1 

ORvis HeliOs 2 - 9 fOD #5
VæRDi 7.500 KR.

deN PeRFeKTe KYsTsTANG
Den nye serie Orvis Helios ii stænger er lettere i 
hånden end den originale Helios, der faktisk var de  
letteste fluestænger i verden. Helius 2’eren har en 
stærkt forbedret tapering af klingen , der reducerer 
unødige svingninger under kastet og balancepunktet er 
flyttet fra at være i den øvre del til nu at ligge i bunden. 
Stængerne er også 100% stærkere end den oprinde-
lige Helios i spidsen, så de er blevet mere modstands-
dygtige for slag og vildtflyvende pattegrise…  
Men hvad der er endnu mere vigtigt for os lystfiskere, 
er de ekstra hestekræfter, du kan trække ud af  
stangen, når store fluer eller hård vind presser  
dig maximalt under besværlige forhold  
på kysten.

se mere på:  
http://shop.go-fishing.dk/product/
orvis-helios-2-2969/

http://shop.go-fishing.dk/product/%20orvis-helios-2-2969/
http://shop.go-fishing.dk/product/%20orvis-helios-2-2969/
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KAtALogVARe 2 

dANsKe HAvØRRedeR  
THOMAS WEiERGANG ORiGiNALER 30 x 40 cM
VæRDi 15.000 KR.  (6 x 2.500  KR. / STK.)

dANsKe HAvØRRedeR – seks håndtegnede originaler
Du har nu en enestående mulighed for at erhverve dig de 
originale illustrationer til DANSKE LAKS OG HAVØRREDER 
– minutiøst illustreret af den danske kunstner Thomas 
Weiergang. 
Originalerne er meget naturtro, og viser de tre stadier den 
vilde danske havørred undergår, når den trækker op i de 
danske åer; blank, letfarvet og farvet. 
Alle illustrationerne er gennemgået til perfektionisme  
 

af landets førende fiskebiologer og – eksperter, så de  
akkurat viser de karaktaristiska, som netop vilde, danske 
laks og havørreder bærer.
De smukke, originale illustrationer er naturligvis signeret af 
kunstneren.
format: 30 x 40 cm – fra staffeli 
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dANsKe lAKs  
THOMAS WEiERGANG ORiGiNALER 30 x 40 cM

VæRDi 15.000 KR.  (6 x 2.500  KR. / STK.)

dANsKe lAKs – håndtegnede originaler
Du har nu en enestående mulighed for at erhverve dig de 
originale illustrationer til DANSKE LAKS OG HAVØRREDER 
– minutiøst illustreret af den danske kunstner Thomas 
Weiergang. 
Originalerne er meget naturtro, og viser de tre stadier  
den atlantiske vilde laks undergår, når den trækker op i  
de danske åer; blank, letfarvet og farvet. 
Alle illustrationerne er gennemgået til perfektionisme 

landets førende fiskebiologer og – eksperter, så de akkurat 
viser de karaktaristiska, som netop vilde, danske laks og 
havørreder bærer.
De smukke, originale illustrationer er naturligvis signeret af 
kunstneren.
format: 30 x 40 cm – fra staffeli 
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FisKeFeRie i eUROPA
VæRDi 5.000 KR.  (GAVEKORT)

sommerhus eller fiskehytte i hele europa
Hos NOVASOL får du adgang til mere end 30.000 spæn-
dende feriehuse og lejligheder i hele Europa, og hos 
dansommer kan du i hele Danmark leje alt fra almindelige 
kvalitetssommerhuse til luksusferiehuse og tidligere lande-
jendomme, herregårde og aktivitetshuse med masser af 
underholdning for hele familien eller huse med ubegrænset 
adgang til gratis badeland.  

Helt specielt for sportsfiskere er der lavet en kategori med 
deciderede sportsfiskerhuse, som altid er beliggende ved 
godt fiskevand, med fryser, renseplads og så er der også 
nogle steder båd inkluderet i lejeprisen. 

Tjek ind hos NOVASOL og dansommer og find din ferie-fiske-
bolig allerede nu:
NOVASOL
Dansommer 

HUsK RABATTeN: Som medlem af Danmarks Sportsfisk-
erforbund får du yderligere 10% rabat, når du booker ferie-
fiske-huset gennem NOVASOL eller dansommer – se mere 
her: http://sportsfiskeren.dk/kontante-fordele/medlemsra-
bat-paa-ferie-og-sportsfiskerhuse
Du er velkommen til at ringe til dansommer på telefon 
39 14 33 00 eller NOVASOL på telefon 70 424 424, hvis du 
skal have hjælp til at finde et feriehus, der opfylder netop 
dine behov.

http://sportsfiskeren.dk/kontante-fordele/medlemsrabat
http://sportsfiskeren.dk/kontante-fordele/medlemsrabat
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sKJeRN AA RiveR lOdGe // lAKseWeeKeNd 
(Op TiL 4 pERSONER)
VæRDi 4.000 KR.  

Fisk på det smukkeste af skjern Å
Oplev herlige Skjern Å fra sin bedste side på Skovbjerg 
River Lodge ved Skjern Aa. 
Skovbjerg River Lodge er en tidligere landejendom, 
opført i 1870. Med respekt af den gamle stil og arkitektur 
blev ejendommen renoveret i 2002 og hele interiøret blev 
fornyet og romantisk indrettet. 
Skjern Å er en af de bedste og fineste laksevande i Dan-
mark, og der er kun 200 til åen. Som gæst på lodgen har 
du/i eksklusiv fiskeret på næsten 1 km af Skjern Aa  
og nogle af de bedste laksepladser i åen.
i huset vil du finde en hyggelig dagligstue med tv og 
brændeovn, et stort køkken med komplet køkkenudstyr 
med opvaskemaskine, to dobbelt- og et enkeltværelse 
tillige med et badeværelse med gulvvarme. 
periode: Du vælger selv en weekend i 2014 eller 2015  
(der er enkelte weekends ledige i 2014)

se mere på: 
www.skovbjergriverlodge.dk

Ole Jørgensen, Lille Skovbjerg

www.skovbjergriverlodge.dk
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GUideliNe lXi 13,9 # 8/9
VæRDi 5.000 KR.  

Perfekt til dANsKe lAKs 
Guideline Lxi er den perfekte, meget lette fluestang 
til de danske, svenske, skotske og norske lakseelve 
og -åer. Der er tale om den forbedrede udgave af den 
berømte La cie serie, hvor den nu har fået en dybere, 
men stadig sprød og hurtig aktion, der gør det let at 
lade stangen til det perfekte underhåndskast – både 
langt, delikat og præcist.  
Kort sagt: En perfekt laksestang.

se mere på: 
http://sportshuset.eu/

http://sportshuset.eu
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Guidet tour på Fyn
Book en hel dag med en af vores dygtige Havørred fyn fiske-
guider, som kender det lokale fynske kystfiskeri og -teknik 
bedre end nogen andre. Tag et par af dine fiskekammerater 
med og forøg jeres fremtidige chancer for havørred-succes! 
på dagen tager guiden afsæt i jeres ønsker og behov - uan-
set om man er ny på kysten eller en garvet kyst-haj. Værdi 
kr. 2500,- Det er ingen hemmelighed, at kystfiskeriet efter 
havørreder på fyn, Langeland og ærø er blandt det bedste i 
Norden. Havørreden kan have ry for at være en vanskelig fisk 

at fange. Det mener vi ikke er helt sandt. Den primære faktor 
som har indflydelse på din succes med havørredfiskeriet er: 
Viden - lokal viden! Hvis du skulle have svært ved at huske alt 
hvad du lærer på dagen, så giver vi jer hver et eksemplar af 
bogen “En drøm af en fisk - en bog om havørreden’’ og filmen 
“Havørredfisker på fyn” med hjem.   

Web: 
http://www.seatrout.dk/ https://www.facebook.com/ 
Seatrout.dk

KAtALogVARe 7 

GUideT HAvØRRedTUR (2-3 DELTAGERE)
VæRDi 2.500 KR.  

http://www.seatrout.dk/
https://www.facebook.com/Seatrout.dk
https://www.facebook.com/Seatrout.dk
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KAtALogVARe 8

lAKs – AfSTØBNiNG fRA DMA
VæRDi 5.000 KR.  

imponerende kæmpelaks på væggen
imponér gæster eller fiskevenner med en kæmpelaks 
på væggen i kontoret, butikken eller fiskehytten. 
Der er tale om laks i 25 kg klassen og godt 130 cm lang 
– full scale.
Danish Model Art – DMA – lavede disse imponerende 
afstøbninger i 90’erne, og nu har de fundet vej til auk-
tion til fordel for DANSKE LAKS OG HAVØRREDER.
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lAKs – AfSTØBNiNG fRA DMA
VæRDi 5.000 KR.  

imponerende kæmpelaks på væggen
imponér gæster eller fiskevenner med en kæmpelaks 
på væggen i kontoret, butikken eller fiskehytten. 
Der er tale om laks i 25 kg klassen og godt 130 cm lang 
– full scale.
Danish Model Art – DMA – lavede disse imponerende 
afstøbninger i 90’erne, og nu har de fundet vej til auk-
tion til fordel for DANSKE LAKS OG HAVØRREDER.
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KAtALogVARe 10

TsUHBA JAKKe
VæRDi 5.000 KR.  

dansk design når det er bedst
Geoff Anderson har med deres nye Tsuba™ jakke designet 
den ultimative fiskejakke. Det er faktisk den første jakke, 
der holder åndbarheden, når du bruger den til saltvands-
fiskeri – det er sikret med det nye hydrophilic non-porous 
saltwater membrane technology. Det vil på godt dansk 
sige, at membranen ikke kan blokeres af saltkrystaller el-
ler for den sags skyld andre små partikler.
Tsuba™ er 100% vind og vandtæt med saltvandsbestandig 
lynlåse. Jakken er specialsyet til med 8 lommer:
• 2 vandtætte med AquaGuard® saltwater YKK® zips.
• 2 håndvarmer-lommer med magnetluk.
• 2 grejbox lommer med magnetluk
•  1 vandtæt inderlomme. Safely placed in  

shoulder hight.
• 1 stor ryglomme med magnetluk
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FJällRAveN KeB JAcKeT
VæRDi 2.099 KR.  

velventileret friluftsjakke til alt fra fisketur,  
vildmarkstur eller hverdagen, hvor bevægelsesfrihed 
er mindst lige så vigtig som slidstyrke.

En multifunktionel jakke, der kombinerer vind- og  
vandafvisende G-1000 Eco i genanvendt polyester  
og økologisk bomuld på hætte, skuldre, forside og i 
den forlængede lænd, med stretch i rygpartiet, på 
ærmer og lommer. Ligesom jakken også har to lodrette 
brystlommer med indvendig netlomme til for eksempel 
mobiltelefon eller andet udstyr. Nøje gennemarbejd-
ede detaljer giver god pasform og bevægelsesfrihed.
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BRUNTON HYdROGeN ReAcTOR
VæRDi 1.199 KR. 

Nye energipatroner kan holde dig online når du er ude  
at fiske. 

Telefonen, tablet eller andet elektronisk udstyr er blevet en 
uundværlig del af hverdagen hos de fleste, og når du er ude 
i naturen, er du meget langt fra et strømstik. Det har den 
amerikanske virksomhed Brunton gjort noget ved.  
Svaret er Hydrogen Reactor.
Det er en af de mest visionære og lovende teknologier,  
når det kommer til fremtidens energiløsninger: Brændstof  

celler. Brunton introducerer en mobil energi-celle. Den er på 
størrelse med en smartphone, og formår at oplade elekt-
ronisk gear såsom kameraer, telefoner samt tablets via usb. 
cellerne kan genfyldes og genbruges. 
Bruntons Hydrogen Reactor gør dermed en stikkontakt 
overflødig, meget relevant hvis du er på farten eller på 
fisketur.
for eksempel kan du oplade din smartphone 5 gange med 
de to medfølgende Hydrogen core. Ligesom den nemt kan 
tages med på flyveturen.
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9’3 ZPeY HM siGNATURe #6 - 4-DELT  
VæRDi 3.799 KR.  

Zpey til havørred på kysten og i åen
Hm Signatur 9,3´#6 er en perfekt  allroundstang til havørredjagt i både åen og på kysten.
Stangens aktion er sprød og dyb, og den kaster med en lethed, der vil behage alle. Alle fittings er af bedste kvalitet  
fra amerikanske pacific Bay. Håndtaget er fremstillet af Zpeys egen korkmix, bestående af korkstøv, resin  
og polyurethane.  
Den lækre stang leveres med stofpose og cordurabeklædt stangrør.
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KAtALogVARe 14 

BeRleBURG JAGT: 
MUfLONVæDDER i MEDALJEKLASSE OG  
MiNDRE KRONHJORT TiL AfSKYDNiNG
VæRDi 30.000 KR.  

Kongejagt på muflon og hjort
Her har du chancen for en jagtoplevelse ud over det sædvanlige. Kom med på jagt efter muflonvædder i medaljeklasse og 
kronhjort på slottet Berleburgs kæmpestore skov og jordområder. Jagten vil ligge i august/september 2014 og der er guide 
med på jagten.

prins Richard zu Sayn-Wittgenstein (Dansk Laksefonds protektor )
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NATUROPlevelse: HJORTEBRUNST OG  
GEDDE/ABORREfiSKERi (2 pERSONER)
VæRDi 10.000 KR.  

Oplev naturen og fiskeriet på Ormstrup Gods ved Bjer-
ringbro i en hel weekend i september. Overnatning på Ans 
Kro fra fredag til søndag inklusive morgenmad, frokost og 
aftensmad. 
Om lørdagen er der ophold på Ormstrup Gods, hvor man kan 
iagttage  hjortebrunsten ledsaget af guide. 

Yderligere kan man godt få lov at skyde en brunsthjort men 
mod betaling ifølge godsets prisliste for afskydning af 
bunsthjorte. 
Du kan også komme på fiskeri på Omstrup Sø efter gedder 
og aborre fra båd.
 

Niels dUe JeNseN
ORMsTRUP GOds
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sHiMANO sTellA 4000 sFe
VæRDi 5.999 KR.  

verdens bedste spinnehjul  
Når prisen ikke er det vigtigste, og kun det allerbedste er godt nok. Stella er udstyret med ikke mindre end 14 kuglelejer + 
1 rulleleje. Drevet og piniongearet er forabejdet i koldhærdet aluminium og hærdet messing for at bibeholde metallernes 
molokylestruktur. Det giver en markant forbedring af styrke og holdbarhed og det betyder at Stella fE kører væsentligt 
bedre efter mange timeres brug. 
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FYRHYTTeN – WWW.DERSKERiKKEENSKiD.DK
VæRDi 2.750 KR.  

Fyrhytten - danmarks fedeste fiskehytte
Lige ud til noget af Danmarks bedste havørredkyst og med 
en fantastisk udsigt. Der er plads til 2 personer og plads til 
forkælelse i ”tid og rum”. fyrhytten er beliggende ved siden 
af selve Møns fyr. Der er varme i hytten og med toilet. Køk-

ken med det hele (bl.a. ovn og køleskab). Varmt brusebad 
og badekar i haven med den fedeste udsigt til havet og 
stjernerne samt Møns Klint fyrtårn.
Du kan med denne auktionsvare booke fyrhytten i 2 nætter i 
2014 eller 2015.

www.derskerikkeenskid.dk
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HARdY PeRFecT WiDE SpOOL 4 ¼”
VæRDi 5.999 KR.  

Lækkert og klassisk ”Made in England” Hardy fluehjul fra fabrikken i Alnwick.
Leveres med flot lammeskindsforet læderetui.
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scieRRA cHROMe 12,6 #7/8  
OG scieRRA TX2+ #8/10
VæRDi 5.798 KR.  

lækkert og let lakse- og havørredsæt
Et utroligt lækkert og let lakse- og havørredsæt fra 
danske Scierra. Den velafbalancerede 12,6 i klasse 7/8 
sikrer dig præcision og ynde i dine underhåndskast. 
Klingens medium til hurtige aktion giver kontrol og 
kraft – også til de lange kast. Klingen er monteret med 
de bedste komponenter; ALpS hjulholder, pacific Bay 
saltvandbestandige øjer og førsteklasses portugisisk 
kork. Stangen leveres med stofpose og sort alurør.
Dertil kommer det nye Scierra Tx2+ storspolehjul, der 
er drejet i den bedste 6061 aluminium. 
Hjulet er 100% rustfrit med vandtæt bremse, 
der er designet yderst funktionelt og placeret let 
tilgængeligt på hele hjulets gavl.
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sAvAGe GeAR PARABellUM 2-DELT
VæRDi  1.399 KR. 

en superlet spinnestang perfekt til det danske fiskeri
Lækker dansk designet spinnestage fra Savage Gear, der passer 
perfekt til de danske lakse- og havørredåer. Korken er kvalitet 
AAA+ portugisk kork og hjulholderen er selvfølgelig fuji. Øjerne 
er Sic som er lavet til at blive brugt med fletliner. 
Savagear parabellum har i bunden et hylster fra en 9 mm patron 
som er med til at afbalancere stangen perfekt. 10,1 fod 9-32 gr.
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OKUMA TRiO 30 Fd FAsTsPOleHJUl
VæRDi   1.059 KR. 
Okuma Trio Fd er okumas nye topmodel  
– et suverænt spinnehjul til den krævende lystfisker. 
Et lækkert kompakt frontbremse hjul til mange former 
for fiskeri. Super blæd gang men bund solidt drev. 
Bremsen er tilpas følsom Okuma Trio 30 fD fastspole-
hjulsamtidig med at den virkelig kan yde modstand når 
det gælder de store fisk. 
•	 9BB + 1RB rustfri kuglelejer
•	 Antireverse-rulleleje
•	 DfD: Dual force Drag system
•	 EOS: Elliptical Oscilaltion System
•	 cRc: corrosion Resistant coating
•	 M/frontbremse
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FisKelOdGe BROHOlM slOT
VæRDi  4.600 KR. 

Havørred - Fiskeguide -  
Overnatning & Gourmet på Broholms slot
Broholm Slot og fishingfunen.dk tilbyder et unikt ophold 
med professionel fiskeguidning langs de øst- og sydfynske 
kyster.
Vil du fange havørreder på en af Danmarks bedste og smuk-
keste havørredlokaliteter og samtidig bo på et autentisk 
slot og nyde lækre måltider tilberedt i slottets køkken?
Så skal du bo på Broholm fiskelodge og fiske havørreder 
med os på Sydfyn! Der fanges havørred året rundt i det 
sydfynske, men vi tilbyder disse ophold i den absolutte top-
sæson. pladserne vi skal fiske på varierer fra små vige over 
fjorde til åben kyst, men har det til fælles at de er jagtrevir 
for vores elskede bytte HAVØRREDEN.
Med vores lokale kendskab til kysten vil dine muligheder for 
fangst og unikke oplevelser blive betydeligt større. Vejen til 
succes er gåpåmod kombineret med viden om havørredens 
biologi, leveforhold og indgående kendskab til forholdene på 
fiskepladserne - denne viden har vi!
Vores guides har fisket efter havørreder i området i mange 
år og tilbringer hvert år mange hundrede timer på kysten.

Du kan med guide koncentrere dig fuldt ud om dit fiskeri. 
Guiden finder de pladser, hvor fiskeriet er godt lige nu. på 
fiskepladserne instrueres i valg af agn og teknik samt aflæs-
ning af pladsens muligheder.
Udover fiskeri efter havørreder kan vi krydre opholdet med 
fiskeri efter gedder i slottets søer og voldgrav, der er fanget 
gedder op til 11 kg.
Vores fiskeguides er certificerede af Danmarks Sportfisk-
erforbund og fishing Denmark. Vi guider både flue og spin-
nefiskere.
dag 1: Ankomst efter 15.00. Afslapning og klargøring, for 
de ivrige er der mulighed for at fiske i søen efter gedder på 
egen hånd. Middag på slottet kl.19.00
dag 2: Morgenmad på slottet fra kl. 8.00 
Her laves også selvsmurt madpakke. fiskeri hele dagen med 
guide. frokost spises ude på fiskepladsen.
Opholdet skal bruges i september 2014, ring og book på  
+45 62 25 10 55.

www.broholm.dk
www.fishingfunen.dk

Fishingfunen.dk
www.broholm.dk
www.fishingfunen.dk

