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SportfiSke
20 april

 Unik vild  havsöringsstam  i världsklass!

Välkommen på en fullspäckad sportfiskehelg på Stenungsbaden Yacht Club den 20 april 2013. Provkasta alla 
nya spön och rullar. Fisketävling. Demodag med diverse tillbehör, auktion av fiskeutrustning och intressant 
 föreläsning med Niklas Åberg från 8 Fjordar. Visning av sportfiskebåtar. Ett tillfälle som havsöringsintresserade 
absolut inte vill missa! 

demodag kl. 07.00-17.00
ABU, Normark, Flydressing, Edge- Flyfishing, Fiskejournalen, Loop tackle, Sportfiskarna, Leech och Fisketillsyn. Kode Maskin & Marin och Visma visar 
de senaste sportfiskebåtarna  Plats: Kookaburra.

hakefjordens Cup kl 08.00-15.00

Ekologisk fisketävling. arter som räknas: lax, havsöring, piggvar och slätvar. Lax och Öring fotas med måttband som bifogas i startpåsen. Klasser: båt, 

öppen eller junior. Fisketävlingen: 130 kr per person inkl en öl/ett glas vin. 80 kr för juniorer. Anmälan: sker på plats på Kookaburra kl. 07.00-10.00,  

Betalning: kontant på plats. Invägning på Kookaburra.

Pris för störst/tyngst havsöring: En fiskeupplevelse i ett av världens bästa fiske, Permit/Bone Fish i Cuba. En veckas vistelse med guide och  

helpension, exkl. resa. Sponsor av priset är Solid Adventure samt Sweden Outdoor Group.

För frågor kring fisketävlingen kontakta: Björns Fiske och Jakt, 0303-843 40, mail: bjorns-fiskeojakt@telia.com.

sportfiskepaket fr. 995 kr p.p.
Demodag, övernattning i dubbelrum, grillbuffé (kväll), 
föreläsning, frukost och entré till dans och nattklubb.
Enkelrumstillägg 250 kr/natt
Spaentré 300 kr p.p. per natt
Boka på www.stenungsbaden.se se ”Sportfiskepaket”

endast kvällspaket 345 kr p.p.
Grillbuffé inkl entré till dans och nattklubb 
Boka på telefon 0303-72 68 18

I SAMArBEtE MED BJÖrNS FISKE O JAKt, EDGE FLy FIShING, SVErIGES SPOrtFISKE- OCh FISKEVårDSFÖrBUND, FISKEJOUrNALEN, FISKE FÖr ALLA, LOOP tACKLE, LEECh, FLyDrESSING, NOrMArK OCh ABU.
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proGraM 
20 april 2013
kl. 07:00-17:00 demodag, kookaBurra 
Prova den senaste fiskeutrustningen och handla till mässpriser.  ABU, Normark, 
 Flydressing, Edge- Flyfishing, Fiskejournalen, Loop tackle, Sportfiskarna, Leech och 
 Fisketillsyn. Kode Maskin & Marin och Visma visar de senaste sportfiskebåtarna.

fr. kl 07:00 servering

kl. 08:00-15:00 fisketävling ”hakefjordens Cup”
Ekologisk fisketävling. arter som räknas: lax, havsöring, piggvar och slätvar. Lax och öring 
fotas med måttband som bifogas i  startpåsen. klasser: båt, öppen eller junior.

 fisketävlingen: 
130 kr per person inkl. en öl/ett glas vin. 80 kr för juniorer.

anmälan: 
Sker på plats på Kookaburra kl. 07.00-10.00, Kontant betalning. Invägning skall ske på 
Kookaburra.

för frågor kring fisketävlingen kontakta: 
Björns Fiske och Jakt, 0303-843 40 mail: bjorns-fiskeojakt@telia.com

pris för störst/tyngst havsöring: 
En fiskeupplevelse i ett av världens bästa fiske, Permit/Bone Fish i Cuba. En veckas  vistelse 
med guide och helpension, exkl. resa. Sponsor av priset är  Solid Adventure samt Sweden 
Outdoor Group.

kl. 16:00 invägning på kookaBurra. 
Även levande fisk. Underhållning med Ingemar, Berit och Bobbis

kl. 17:00 prisutdelning

kl. 18:00 auktion av fiskeprylar. 
Pengarna skänks till havsöringsfiske vård i 8 Fjordar

kl. 19:30 grillBuffÈ på kookaBurra

Ca. kl. 20.30 föreläsning: niklas åBerg, 8 fjordar 
Underhållning med trubadur.

För mer detaljerad info besök www.stenungsbaden.se
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