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Hej för dig som är intresserad om att bygga ett flugspö.

På torsdag nästa vecka – den 22 jan kommer vi
att köra i gång.
Oavsett vilken typa av flugspö du önskar bygga så kan du vara med på dessa träffa där du
kommer att få all hjälp o ditt byggande.
Första kvällen kommer Hans att informera om hur man bygger ett Bambuspön – alltså mer än
bara att linda på öglor mm. på en färdig klinga Bambuspö är i mångas ögon ett
fiskeinstrument - inte enbart ett redskap att fånga fisk på. Med bambun skapas ett spö med själ
- något man kan hålla i handen och gå utmed ån utan att fiska - och ändå vara tillfreds med
turen. Att ett bambuspö dessutom är det vackraste fiskeredskap som du kan äga får man räkna
in som en trevlig bonus.
Nja det skall omgående här sägas att målet med torsdagskvällarna inte är att bygga några
klingor av bambu – det har vi absolut ingen möjlighet i klubbstugan - utan här är det mer
information om hur man faktiskt gör vilket kan vara kul att kunna för alla oss som har någott
av dessa fantastiska spön. Däremot för de som önskar bygga ett bambuspö vet jag att firman
HiLevel säljer bra klingor till låga priser – har själv en som jag skall bygga färdigt under
dessa kvällar.
Efter denna kväll kommer vi att fortsätta på torsdags kvällarna att se på bygget att ett modernt
flugspö – vad man bör tänka på och hur man gör. Här är målet att de som önskar att bygga sig
ett spö skall få all hjälp till sitt dröm spö.

Är du intresserad att vara med på dessa torsdagskvällar så hör av dig till mig genom ett mail
kenneth@laxfiskaren.se – som vanligt så kostar det dig inget utom det material du behöver.
Kenneth

Studie främjandet i Halmstad:

Vår verksamhet på måndagar och tisdagar bedrivs som studiecirklar i samarbete med
Studiefrämjandet i Halmstad.

Sponsring: Klubbens verksamhet sponsras av
Wittlocks sportfiske o Fritidsartiklar i Halmstad tel 035 212191, Go-Nature Fiske o
Friluftsliv i Halmstad. Vi uppmanar alla att som tack för deras sponsring handla era
fiskeprylar av dem.
Glöm inte klubben på Facbook; Fiskeklubben Laxen i Halmstad – här kan du även se en del
bilder från klubbens verksamhet.
Klubbens Hemsida www.sfk-laxen.se
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