Lystfiskerens dag hos Seatrout i Herning
Kom til en uforglemmelig dag hos Seatrout i Herning Viborgvej 97, 7400 Herning.
Onsdag den 24. marts
Vi åbner dø rene fra kl. 9.30 og lukker dem fø rst igen omk. kl. 21.00.
Vi vil hele dagen væ re væ rt med ø l, vand eller en kop kaffe.
Der vil denne dag også væ re masser af spæ ndende tilbud samt konkurrencer i butikken.
I lø bet af dagen vil der væ re masser af aktiviteter, hvor du bl.a. kan møde fluebindere, grejudviklere mm.
Kom og mø d Morten Valeur som vil sidde klar ved fluestikket fra omk. kl. 12.00 - til sidst på eftermiddagen. Morten
vil binde nogle af de fantastiske flotte og velfangende kystfluer, som han bruger ved fiskevandet.
Han vil have svaret på alle dine spø rgsmål omkring bindeteknikker og materialevalg.

Fra kl. ca. 13.00 vil Morten Bundgard og Brian Størup fra danske Pro Tubefly System være til stede ved Seatrout.
De vil binde fluer og fortælle om design filosofien bag systemet, samt vise nogle af de mange kombinationsmuligheder, der findes i dette innovative nye rørfluesystem, som Seatrout er blevet "Full Range" forhandlere af. Så mød
op og få en snak med folkene bag systemet og få inspiration til effektive lakse- og havørredfluer.

Mød også Mads Grosell som vil være i butikken fra kl. 13.00 – 21.00. Mød manden bag nyere tids største
endegrejsrevolution - SAVAGE GEAR samt nyudviklingen af HANSENS nye ørreddræberprogram.
Du kan få ny inspiration og masser af tips til dit fiskeri, som du ikke havde drømt om.

Bliv klædt godt på til sæsonpremieren. Selv den bedste fisketur bliver ødelagt, hvis man fryser i de kolde måneder,
eller hvis man er ved at koge over i sommervarmen. Søren Bøgh fra Smartwool vil være i butikken fra kl. 14.00 til
sidst på eftermiddagen. Kom og få en snak om korrekt påklædning under alle forhold. Denne dag vil der være gode
tilbud på udvalgte Smartwools produkter.
Så kom ind i butikken onsdag den 24. marts og gør en god handel, inden fiskeriet for alvor går i gang.
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