Fluefiske-foredrag av André Hesselroth
For ca 2 år siden sa jeg opp jobben og dro på fisketur. Siden da har jeg vært fiskeboms på nordkalotten på
sommeren og New Zealand på vinteren. Det har vært mange flotte opplevelser og ikke minst utrolig
lærerikt. Jeg har trolig lært mer om fluefiske de siste årene enn alle årene før til sammen. Før avreise til NZ
rett etter jul vil jeg holde en rekke foredrag om mine opplevelser, her er noen tema-eksempler:
Kola-halvøya, Russland
Jeg har vært på Kola 5 ganger og har opplevd alt i fra vårflom til
tropiske temperaturer. Når alt klaffer er det mulig å fange mange
virkelig store ørreter på tørrflue. Når forholdene er mer krevende
må man ofte jobbe litt for fisken. Tundraen kan være et lunefullt
sted og riktig utstyr er viktig for å få mest mulig ut av turen. Her får
dere både tips og inspirasjon til en potensiell rå villmarkstur!
Finnmark
Kanskje det råeste Norge har å by på for fluefiskere? Jeg har fisket i
Finnmark i ca 12 år, de siste sesongene fra Juni til September.
Primært etter ørret, men også noe laks de siste årene. Finnmark
kan være nesten like bra som Kola, hvis man treffer riktig.
Valgmulighetene er mange og man kan forflytte seg hvis det
behøves.
New Zealand – Stillevann
Disse fantastiske øyene er kanskje best kjent for sine krystallklare
elver, men har også mange innsjøer med helt vanvittig bra fiske.
Mange steder kan man se giga-ørret cruise rundt, noe som gjør
fisket svært visuelt og spennende. Men det tok en stund før jeg
fant ut av dette fisket, men når jeg først gjorde det fikk jeg veldig
mange fine fisker.
New Zealand – Elv
Det er nesten som å komme til paradis, eller kanskje enda bedre?
Enten det er cicadefiske på nordøya eller nymfefiske på sørøya, så
er fisket oftest svært visuelt. Det gjør det ekstremt lærerikt for oss
nordboere, som hjemme som regel ikke ser fisken hvis den ikke
vaker. På NZ ser du nesten alt! Fisket er bra overalt, men det kan
være lurt å styre unna de mest kjente og trafikkerte elvene.

Tropisk
Før jeg ble skikkelig ørretboms fisket jeg også noe tropisk, på steder
som Los Roques i Venezuela, Nicoya-halvøya i Costa Rica og
Lakshadweep i India. Der har jeg fisket etter bonefish, diverse
trevallys, sailfish, roosterfish, groupers, etc. Forrige vinter prøvde
jeg å fiske Kingfish på New Zealand, kroket 5 men landet ingen!
Nytt forsøk til vinteren… 😊😊
Hvem er jeg?
Mann 39 år. Tidligere nasjonal salgssjef i Elkjøp, med ansvar for
datasektoren og over 100 butikker. Fikk ikke fisket i nærheten av
nok og konverterte derfor til fluefiskeboms høsten 2016. Har holdt
tusenvis av presentasjoner i jobbsammenheng, men vil mye heller
snakke om fluefiske. Er mer lidenskapelig opptatt av selve fisket enn
fotografering og filming, men har allikevel med utstyr som jeg tar
frem for å forevige høydepunktene.
www.flyslingers.com
Dette er min fluefiske-blogg hvor jeg i etterkant av fiskeperioder
deler mine refleksjoner. Ta gjerne en titt og se om dere finner noe
dere vil at jeg skal fortelle dere mer om.
Instagram
Jeg er også på Instagram hvor jeg deler bilder nesten daglig.
Primært fluefiske, men også noe natur.
www.instagram.com\andrehesselroth

Tilbud:
Jeg kommer gjerne på besøk til dere en gang i perioden før jul for å snakke om mine opplevelser.
Foredraget vil inneholde tips og triks, teknikker, insekter og selvsagt litt usensurert fiskeporno i høy
oppløsning.
Varighet: Ca 2-3 timer

Ring meg gjerne for en hyggelig prat!
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