
 

 

Det årlige tradisjonen med kastekurs i Etne med Baardsen , Guideline og EJFF ble nok en 

gang stor suksess. Været og kasteforholdene var perfekte, Old River Saloon står fortsatt. Vil 

takke meget for denne innsatsen Baardsen, Guideline og EJFF leger ned.  

 

Rammen rundt er uformell og alle føler seg meget godt i varetatt. Uansett om de er i startfasen 

eller viderekomne i fluekastingen forunderlige verden av looper, stenger, klumper, snører, 

fortommer og fluer. Men med Frode fra Baardsen stødige ledelse (med unntak perioder natt til 

søndag) koordinerte han programmet med fin flyt mellom teori og praksis. De dyktige 

instruktørene Sindre, Bjørn Erik og Ove tok seg av deltakere på en fortrefflig måte. 

 

Kurset omhandler mye om pratisk fiske og for oss som ikke har vært så mange timer i 

lakseelver er det mye gode tips å fange opp. Diskusjonene var mange og ofte lærerike, uansett 

om det handlet om kasteteknikker eller fiskemetoder. 

 

 

 
 

Sjefen sjøl Frode gir klare ordre!  

 

 

En av de tingene som de fleste setter mest pris på er den personlige oppfølgingen som 

instruktørene gir. Enten om det gjelder kasteteknikker, utstyr eller fiskemetoder.  

 

 

 



 
Men noen oppgaver kan virke umulige til og med fra Ove(t.v) 

 

 
Observatørene fra EJFF (t.h) holder et tungt overoppsyn over deltakerne i mens de venter på 

grillen skulle bli klar. Av en eller anna grunn så virket det som om maten var viktigere enn 

kasting. 

 



Sindre holder et meget godt foredrag om enhåndsfiske og teknikker. Alt fra nymfefiske til 

overflatefiske med bombere og riffling hitch. Tror de fleste deltakere fikk flere gode ideer om 

metoder som kommer til å bli utprøvd i løpet av året. Fortomslengder var også et hett tema 

gjennom demoen.  

 

  
Plassen hvor Sindre trives best, ute i elva. 

 

Fluebindig og det sosiale kom mer i fokus når vi forflyttet oss opp til campingplassen. Hvor 

middag og loddtrening med det uslåelige Team Roy & Vegard var et absolutt høydepunkt. 

Roy & Vegard stakk også av med de fleste premiene, sterke antydinger om russiske 

trekningsmetoder kom fra publikum var til ingen nytte. Videre natteliv og sosiale aktiviteter 

kan leses i Lensmannsloggen for perioden.  

 

På søndagen viste Frode oss hvordan en lager løkker, vedlikeholder klumper og tilpasser de til 

stengene. Tror mange fikk gode tips på vegen her, men også hjelp til å tilpasse sitt eget utstyr. 

 Individuell repetering av kastetekniker var også en del av programmet på søndagen.  

 

Oppsummeringen over helgen er enkel. Topp helg med SUPER service fra Baardsen, 

Guideline og EJFF. 

 

Takk til Frode som leverer nok en gang varen. 

 

 

 

 


