
 

 

En läcker fluga med fantastisk gång i vattnet. Vickar förföriskt vid långsam hemtagning och spinner som en 
spinnarsked vid snabb hemtagning. 

Flugan är gjord till stora delar av epoxy vilket gör den lite sårbar för böjningar och stötar.  
Den måste bindas till tafsen med en Rapalaknut eller liknande för att tafsen inte skall tvinnas.  
 

 
 
 
Använd gärna lite grövre tafs som tex 0,26-0,30 
Rekommenderar att använda lägst klass 5-6 för att få en optimal kastning med spoonisar.  
 
 



 
Några kommentarer från nöjda fiskare: 
* Norrefors 
Tjena. 15 st totalt för min del, 10 st för min kusin och 5 st för min morbror. 30 st på 3 man! 28 st tagna på Spoonfly 
  
* Strömmen Harasjömåla 
Var i Harasjömåla idag istället .En runda i strömmen 1st på 4,8kg 1st på 4,1kg och sista på 3,8kg!!! Inte illa!! 
Släppte tillbaka tre st och tappade två!! Enbart spoonfly!!Jag fick mest fisk av alla som var där!! 
  
*Strömmen Harasjömåla  
Fick full pott plus lite till efter några timmar!! Största på nästan 5 kg riktigt bra behöver jag säga att alla togs på 
spoonfly!! Fick många fråger om flugan...några tyckte att det var fusk men dom kan ta sig någonstans!!hehe 
  
* Från Claus på Själland 
Jeg er præcis kommet hjem fra en tur på kysten hvor jeg testede dine spoonfly i under en times fiskeri. 
Resultatet var 2 havørred på 2 kg begge 2. 
Et imponerende resultat, må jeg sige. 
Som jeg skrev til dig tidligere vil mine kompisser også gerne købe nogle. 
  
*Österlenkusten,Bjeverödsdammen 
 På orange/guld Spoon har en kund från Eslöv ökat sina fångster med upp emot 200% på havsöring och regnbåge. 
Han fiskar Spoonfly med bombardaflöte. Enligt honom fungerar flugan sjukt bra. 
 
*Kaitumfjällen 
 Hej! är just hemkommen från kanonbra pimpelfiske i kaitum, köpte 3 st av dina spoonfly på tradera måste bara säga 
att dom var helt suveräna till Röding och Harr, jag använde dom nedanför blänket istället för vanlig krok och fick 
mest fisk av alla! dom behövde ej betas med maggot fisken tog dom aggresivt,  
 
*Kalmar 
 Fiskade i ett put&takevatten. Det var trögfiskat. Beslutade sig för att prova en av sina nyinköpta Spoonflies. Det 
resulterade i 3 st regnbågar på 4 kast. 
  
*Strömmen Harasjömåla 
Va o fiskade i strömmen harasjömåla fick 20regnbåge största på 4kg på spoonflie den blå!!! den var helt suverän tror 
att den som fick mest efter mej hade 4fiskar:) 
  
*Sydkusten 
Idag var det dags för min premiärtur efter havsöring längst den skånska sydkusten med bombarda kastdobb och dina 
spoonflies, och vilken tur det blev. På en eftermiddag hade jag tre i håven och tappade ytterligare två, samt en 
massa "knack" av intresserad fisk på flugan. Bredvid mig stod en del traditionella flugfiskare och kammade noll...Jag 
är imponerad, såld och övertygad och dina spoonflies har en självklar plats i min havsöringsutrustning. 
  
*Brofästet Limhamn 
Vilka flugor detta är...jag tog en kvällstur igår och fick 2 fiskar på dem 2 första kasten...helt sjukt bra utdelning, sen 
avslutade jag med att ta en till i skymmningen..alltså tre på den orange/guldiga en tappad..men det bästa var ikväll, 
jag och en kompis åkte till brofästet i limhamn ett erkänt bra ställe för oss som bor nära..vi tog 3st på dem 4 första 
kasten och 11st havsöringar sammanlagt varav två var blanka och fina, vi tappade säkert lika många, dem runt oss 
tog lite ströfiskar men stod mest och gapade åt vår utdelning...det mest fantastiska havsöringsfisket jag upplevt!!,  
 
*Kaitum 
Hej Rickard! är just hemkommen från Kaitum,bilderna blev det ingenting av i år glömde nämligen kameran hemma! 
tuffa förhållanden iårets fiske hård nordvästvind är aldrig bra för fisket,det var också ovanligt dåliga isar så vattnet 
var grumligt. 
men vi fiskade i sprickor vid land och där var rödingen, 
fick 19 st fina rödingar samt en öring varav 14 tog på spoonfly! 
 
 



 
*Hittarpsrevet 
Var med kompisen och fiskade på Hittarpsrevet i förmiddags och fick en fin öring på 1,5 kg. Den tog på en "blå" 
Spoonis. Kompisen fick låna en "grön" och tog en öring på den och tappade en. Dom här har jag tänkt att han skall få 
överta så jag får ha mina i fred. 
 
*Baltak  
Hej Rickard  
Dina spoons fungerade kanonbra i Baltak. Man kan nästan kalla dom dräpare, fiskade jätte bra på lungnvattnet. på 
hösten och vintern fiskar jag oftast med fireline 0,10 och jag använde rapala knuten men dom har en tendens att 
tvinna tafsen ändå. Men det spelar egentligen ingen roll med det som dom presterar. Så om det är möjligt 
återkommer jag med fler beställningar. Glömde att tala om resultatet. 11 fiskar varav den största på 4,6 tog bara 
med mig 3 fiskar hem. Annars var vattnet ganska högt snöade på oss hela helgen.  
  
*Vinnalt 
Använde din spoon för första gången igår (men inte sista gången). 
Var iväg i Vinnalt med 2 polare fick en på masken innan jag gick över till dina dräpare. 
Det var sju fiskare sammanlagt, 6 bågar kom upp jag fick 4 av dom 3 på spoon och bomma minst 7 stycken 
tillfälligheter? ingen aning men djävligt intressanta flugor. Kommer en beställning längre fram i vintern. Ska bara 
tömma 
Bondemölla på fisk i November ha ha ha. 
  
*Stensån 
Kanonfiske i Stensån. 4 havsöringar och 1 regnbåge på dina Spoonflies. 
  
*Bondemölla 
Måste beställa fler spoonisar av dig. Fick 9 regnbågar i Bondemölla på spoonfly. 
  
*Gustavsfors,Citadellet mfl 
Vi har varit i Gustavsfors och Skogsgården utanför Älmhult, Harasjömåla och Citadellet i Landskrona. På dessa ställen 
har vi tagit fina regnbågar på spoonfly. 
Sen har vi även tagit med oss flygspön när vi varit ute på sjön och fiska abborre med Spoonisar. Tagit en del abborre 
den största på 0.7kg. 
  
*Bondemölla 
Var i Bondemölla och plockade 2 st fina regnbågar på nästan 6 kg/st på dina grön/silver spoonfly. 
  
*Strömmen Harasjömåla 
Jag provade strömmen i Harasjömåla där dina spoonflies är förbjudna. Oerhört svårfiskat denna dag. Det var 
jätteklart vatten så man såg nästan all fisk. Efter att ha provat det mesta i flugväg och dragit flugorna mitt framför 
fiskarna blev 
frestelsen för stor. Hittade en lugn plats där jag var själv och satte på en spoonfly med stjärt. I tredje kastet fick jag 
en fin regnbåge på 3,5 kg och dagen var räddad. 
  
*Malmö Kanal 
En av mina kunder provade för första gången spoonflies i Malmö Kanal när han flugfiskade abborre en trög 
novemberlördag. Resultatet var fantastiskt. 50 abborrar på 4 timmars fiske. Den största på 1150 gr. 
 
 
 


