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Få de største oplevelser med kystflue!Oven på succesen med grundbøgerne af Steen Ulnits, en af Danmarks
største lystfiskere, sættes en ny Ulnits-serie i søen. Den nye serie går i dybden med særligt udvalgte emner, og
første bog på banen er Kystflue.Kystflue er bogen til fluefiskeren, der ønsker at forfine sine teknikker og
komme tættere på blandt andet de sølvblanke havørreder, som findes de fleste steder langs Danmarks lange
kystlinje.
Men kastene er korte, og havet er stort. Skal man have succes med sit fluefiskeri, kræves der stor indsigt af
udøveren: Man skal kende sin kyst og sine fisk.Alt det lærer man i bogen Kystflue, der bygger på forfatterens
40 års erfaring og langt over 1000 kystflueørreder!Den nye serie er holdt i samme lækre kvalitet og layout som
grundbøgerne.Om forfatterenSteen Ulnits er et veletableret navn i lystfiskerverdenen. Han er uddannet
fiskeribiolog og erfaren lystfisker med adskillige bøger om lystfiskeri bag sig, blandt andre bestselleren
Lystfiskerens Felthåndbog og den populære grundbogsserie fra Turbine.Ny serie af Steen Ulnits!
I denne her drømme video fra Øresund, bliver der trollet efter store torsk. Alt indenfor Kystfiskeri. Alt
indenfor Kystfiskeri. Fiskeri når det er alle bedst. S har fiskeret i følgende søer: Trekløversøen, Hudevad Sø,
Østersøen samt Davinde Sø. Hvordan finder man rundt i det virvar af kystfluer der findes.
Fluestænger. Kender du det at købe en ny stang hver sæson for så at sælge den igen i slutningen, for der jo

kommet en helt ny revolutionerende stang. Jeg tror at fluevalget betyder mindre, end vi fluebindere bryder os
om at. Derefter kan du se frem til friske sportsfiskernyheder i din indbakke to. Har du ris, ros eller gode
idéer, er du meget velkommen til at kontakte OSK's webmaster på dan@odensesportsfiskerklub. Fiskeri når
det er alle bedst. Kender du det at købe en ny stang hver sæson for så at sælge den igen i slutningen, for der jo
kommet en helt ny revolutionerende stang. Tak for din tilmelding. Havørrederne er mange og de kan stort set
fanges overalt fra Danmarks kyster. T.

