Skjern Å Lystfiskerfestival 2018 – Aladins Hule for lystfiskere
Skjern Å Lystfiskerfestival kan nu løfte sløret for, hvad det er for spændende mennesker du
kan møde på festivalen, og hvilke oplevelser weekenden den 26-27 maj kommer til indeholde.
Vi er stolte over, at kunne præsentere et overdådighedshorn af spændende
lystfiskeroplevelser.
Spændende fluekastere i verdensklasse
Festivalen byder på kastedemoer og tips og tricks fra nogen af de skrappeste, mest vidende og
dygtigste fluekastere man kan finde.
Fra hjertet af laksefiskernes mekka, Skotland, får vi i år besøg af den berømte og
legendariske fluefisker og fluekaster, Scott Mackenzie. Scott Mackenzie er forhenværende
ghillie med over to årtier på bagen, ikke mindre end tre gange verdensmester i speycast og
certificeret AAPGAI kasteinstruktør. Desuden er han guide ved River Ness og udvikler og
sælger fluestænger og fluehjul i sit eget firma, Mackenzie DTX.
Fra Norge kommer den kendte mesterkaster fra Orkla, Trond Syrstad fra LTS. Trond Syrstad
er vokset op et stenkast fra elven, er ekspert i speycast, har fanget et hav af laks og har
udviklet langtkastene stænger og liner.
LTS stiller også med danskeren, Morten Jarlstad Olesen, der er instruktør og guide - og
blandt andet har arbejdet på Syrstads fiskevand i Orkla.
Fra Danmarks er vi stolte af endnu engang at kunne præsentere, den international kendte,
fluefisker, fluekaster, grejinnovator og legende, Henrik Mortensen fra Salmologic. Henrik
Mortensen, vil give kastedemo og Salmologic vil desuden lave gratis workshops med
synkelinefiskeri samt kastekurser.
Loop stiller i år med to rigtige skrappe fluefiskere, nemlig fluefiskeguiden, og
kasteinstruktøren, Rene Gerken, der arrangerer fiskerejser og har rejst og fisket et hav af
steder på jorden – samt Lars Munk, der repræsenterer og har base i det nordligste af Sverige.
Silja Longhurst og Lasse Karlson er eksperter i skagit og kaster på festivalen for Baltic
Angler. Silja Longhurst er ubesejret danmarksmester, har taget medaljer ved
verdensmesterskaberne, har undervist i fluekast i flere lande, er certificeret fiskeguide og
arrangør af fiskerejser. Lasse Karlson er ikke mindre end firedobbelt danmarksmester i
enhånds fluekast.
Zpey stiller med Kenny Frost, der har guidet og lavet kastekurser ved den norske elv Gaula.
Som rosinen i pølseenden får festivalen besøg af Ronny Lagoni Thomsen fra Outdoors
Direct. Ronny Lagoni Thomsen, der har medvirket i Niels Vestergård-filmene, Casting &
Strategy, er en yderste habil fluekaster, der nok er værd at se og lytte til. Det får festivalens
gæster glæde af, når Ronny Lagoni Thomsen, giver kastedemo, og når han laver workshop i
fiskestrategi og fluekast efter både havørred og laks ved Skjern Å.
Fluebindere i særklasse
Skjern Å Lystfiskerfestival får besøg af nogle af de ypperligste danske fluebindere inden for
klassiske laksefluer. Det er navne i verdensklasse, John Rasmussen, Lars Møller og Lars Holst,
hvis fluer er de rene kulturhistoriske kunstværker.
Når det kommer til mere moderne havørred- og laksefluer, så er der også her en flok habile
fluebindere med på festivalen, navne som: Ronny Lagoni Thomsen, Sebastian Bramman, John
Mortensen, Michael Høgh, Lars Fabrin, Laurits Flovbinner, Niels Verner Pedersen, Rasmus
Wølck, Allan Kuhlmann og Hanna Bossow.

Danmarksmester i fluebinding, 15-årige Amalie Nielsen, der binder realistiske fluer, får vi
også at se på festivalen. - Samt Johannes Bigum Pedersen, der har specialiseret sig i
geddefluer.
Laks på en gulerod
Spinnefiskerne bliver bestemt ikke glemt på festivalen. Det danske firma F C Spinner er at
finde blandt udstillerne, og fra Esbjerg kommer manden, der har fanget laks på en gulerod,
Torben Brodersen. Torben vil fortælle om sin gulerodsspinner, og vise hvordan man selv kan
lave sin helt egen. Desuden vil Torben Brodersen medbringe at stor samling af sine sjove,
humoristiske og hjemmelavede laksespinnere, der har givet ham 100 danske laks.
Koldrøget laks i din weber
Fra Fyn kommer madekvilibristen, pølsemageren og røgemanden, Brian Lind Olsen, der vil
fortælle, hvordan man salter en laks og efterfølgende røger den i en weber grill. Brian Lind
Olsen medbringer smagsprøver både på laks og på pølser.
Er man interesseret i en god kop kaffe over bål på fisketuren, så får vi i år besøg af Lemmel
Kaffe, der er leveringsdygtig i både god kogekaffe og udstyr til kaffekogningen.
Har man lyst til en hjemmelavet, gammeldags flødeis fra eget mejeri, så stiller Bondegårdsis
op med Danmarks bedste is.
Knivmageri og læderarbejde
For tredje gang tager knivmager Erik Munch Christensen turen ned fra Frederikshavn. Erik
Munch Christensen laver nogle meget fine fiskeknive, men arbejder også med læder og laver
flueæsker og stangfutteraler i læder.
Fra Jylland kommer J.K. Knivmaterialer og Æ Knivmand Her er knive og knivmaterialer både
for øjet og for det praktiske.
Art Merk, der laver nogle helt fantastiske flueæsker, hjuletuier og andet tilbehør i læder til
fluefiskeri, har vi hentet syd for grænsen.
Verdens fineste splitcanestænger og fiskekurve
Carsten Jørgensen, der har firmaet Dania Flyrods, bygger nogle af verdens bedste og
smukkeste splitcanestænger, dem kan du se – og måske være heldig at prøve – på festivalen.
Her finder du også en mester i et andet håndværk, pilefletning. For tredje gang er Anne
Schroll med på festivalen med sine helt unikke fiskekurve i pil og læder. En fryd for øjet og
sande kunstværker.
Kunst og kunsthåndværk
Kunstner og illustrator, Lars Østergaard Jensen, der har tegnet den dejlige festivalplakat og
som er kendt for artikler og illustrationer til lystfiskermagazinerne, møder også op. Han har
lovet at medbringe et udvalg af sine billeder.
For første gang får festivalen en dekupør med som udstiller, det er Lars Andreasen, der
arbejder med motiver med fluer og fisk i sine træarbejder.
Masser af grej
På festivalen kan du møde et hav af spændende udstillere, grejgrossister, grejforretninger,
foreninger og organisationer. Der kommer: Balticflyfisher, Fairpoint, Sage Rio, Salmologic,
Flydressing, Vision, Loop, Zpey, Fly Company – Flyfish Europe, LTS Flyfishing – Danmark,

HiLevel, Anderson Pontoon, Ourdoors Direct, MP Fly Supply, Alfa Fly Fishing, FlyOn, F.C.
Spinner, Seatrout Herning, Gjern Fiskeriforening, Fiskeskolen Fyn, BlivNaturligVis, Danmarks
Sportsfiskerforbund, Lystfiskerforeningen af 1926, Herning Sportsfiskerforening, Silkeborg
Fluebinderlaug, Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, Danmarks Center for Vildlaks,
Laksens Hus, Naturvejleder Erik Jönsson, Sportsfiskeren, Danish Seatroutfishing,
Lystfiskeri.dk, Futurefly og Guideline.
Lystfiskereventyr, musik og flyvende falke
Er man bidt af lystfiskereventyr, kan man hente inspiration og gode tilbud hos Atlantik og
Diana Fiskerejser, Chrome Fiskerejser, Fiskeeventyr og River Fisher.
Der bliver masser af spændende events, workshops, foredrag om fisketeknik og eventyrlige
fiskerejser. Fiskeskolen tager børnene med på gratis fiskeri i søen, og Anderson Pontoon
byder på tur i en pontonbåd.
Festivalen får besøg af den vaskægte, skotske sækkepibespiller, Glen Gilespie, der sætter
stemning på festivalen med musik og fortælling om det eneste musikinstrument, der også er
registreret som våben.
Den fynske falkoner, Rasmus Sebastian Nielsen, giver opvisning og fortæller om falke og
falkejagt.
Auktion Laksefisk
På festivalen vil der blive afholdt en auktion over sponsorerede gaver. Auktionen har fået
navnet Auktion Laksefisk. Overskuddet fra auktionen vil ubeskåret gå til ophjælpning af
bestandene af vilde, danske laksefisk. Mange virksomheder og private har allerede doneret en
række fine gaver til auktionen, de kan ses på festivalens hjemmeside, hvor der også er
mulighed for at forhåndsbyde på auktionsemnerne.
De sker noget nyt hver dag, så du kan roligt afsætte hele weekenden i festivalens tegn. En
billet koster kun 100 kr, og så gælder den også til fiskeri i åen ved Skarrildhus og til
festivalens camp.
Det kan ikke blive billigere og mere hyggeligt.

