
Lystfiskerensdag 2014 
 

Traditionen tro, holder vi igen i år 2014 Lystfiskerensdag. 

 

Dagen er sat til onsdag d. 26. marts 2014 fra  

kl. 9.30 til 21.00. 
 

Vi vil denne dag, finde en masse spændende nyheder inden for 

fiskegrej, der vil selvfølgelig være masser af tilbud, fluebindere, 

fluekastere og meget mere i butikken på selve dagen. 

Så vi håber at se dig, til en hyggelig dag ved Seatrout.    

 

Knæk og bræk 

Seatrout 

viborgvej 97 

7400 Herning 

 

 Tilbud hele dagen. 

FireLine – Nyhed 2014 

Berkleys velkendte og populære FireLine er til 2014 sæsonen kommet i en helt ny og forbedret udgave. 

Linen er frem for alt blevet markant blødere og samtidig 

mere slidstærk end den tidligere udgave. Den er også rundere 

og kaster op til 17% længere end før. 

Denne dag kan du komme forbi butikken hvor en 

repræsentant fra Berkley vil stå klar ved vores spolemaskine. 

Her kan du få spolet den nye FireLine på for kun  

1 kr. pr. meter 

Husk at tage dit hjul eller din spole med! 



Aetos – Nyhed 2014 

Aetos er navnet på Fenwick´s nye 4-

delte spinnestang, som er en af 

markedets absolut letteste stænger. 

Med sin lette vægt er det en 

fornøjelse at fiske en hel dag hvad 

enten man er til kyst-, å- eller put & 

take fiskeri.                                                                                                                                                                            

Aetos leveres i et kompakt 

cordurarør og fås i alt fra 5´6´´ til 11´. 

Vejl. Pris op til 2199,- 

Denne dag kr.        1000,- 

 

 

Berkley 6” Filétkniv 

Lækker filétkniv fra Berkley i bedste kvalitet. 

Kniven har et behageligt gummigreb så den 

ikke smutter når du har fugtige hænder. 

Vejl. Pris 299,- 

Denne dag kr.           150,-  



Fluebindere. 

 

Brian Størup (Futurefly) vil sidde ved fluestikket hele dagen sammen med en endnu ukendt gæst. 

Kom og mød Johnny Filthat, Johnny er manden bag Æslet, han vil denne aften sidde og binde et par fluer 

som er storfanger til Karup å, Johnny vil være i butikken fra kl 18.00 til 21.00. 

Vi vil fra kl 18.00 ogt frem til kl 21.00 give 20% rabat på alt ikke nedsat fluebindingsmaterialer.  


