


Ett bankår vid Juktån – sedan 1978

”Han där uppe …” … men för säkerhets skull …



1978 – 2019 

”Tiden går inte – den kommer!”



Hooked on flyfishing … 2017



Receptet:

… men man måste ha tillgång till två lediga händer!



Plågsamt minne 

… då du inser att våld 
inte löser några problem …



Återfunnet – inte kaffeved 
1981



Klubbrekord #1 ???
Tre (!) brutna spön på en vecka - och alla vid Övre Svartselet ! 

Lamiglass

Avtrampat av NN 

fiskekompis i båt

Kunnan

Fäst på bara den ena 

(bakre) skidhållaren på 

biltaket

Pezon & Michel

När fluglinan drogs ut 

ur spötoppen. 

INNAN fisket !



… klubbrekord #2
2005



På spaning efter fisk som flytt …

1989



Det enda du äger för evigt

- är den storfisk du tappat !

… och några sekunder senare:



- Det är fantastiskt
hur högt de kan hoppa!





Dagen därefter …



Tredje gången gillt …



13 dagar emellan – samma plats, Dikseleluspen

2016-08-01 

67 cm

2,77 kg

Anders Selander

2016-08-14 

67 cm

2,55 kg

Torgny Persson



Min f- och största väggfisk … 1986



Ärlighet varar längst … (2008-) 2011



Mera från Nedre Svartselet …

från tisdag till fredag:

1978 1994



Spottar bäst som spottar sist

En ”my-eld” …

1985



Doften …



Inte det blå skåpet …

1988



Laget med pannkaksintaget (mtbh)

2012



Kulinariskt gränsfall – att klara strupen med (?)

Fiskelaget intill Juktån

bland öring och harr,

tar längre och längre middag

och sjunger med darr

om fisken som tar sig en snabbrese-rutt

till fiskarens fluga 

– och gör sen ett skutt!

2001



Veckan (31) förbestämd 2005 - (klubbregelbrott)



Veckan förbestämd 2005 



Kampanjmateriel

- och apropå 

Fly:



Snabbvaken och hjärtklappad …

1996



”Duo pescarae furioso”                                                       1998



VSK – första läger ? Kåtatomt vid Rasteselet:

Ur VSK årsberättelse 1932-33:

- En kåta för en summa av 100 kr har 

uppförts vid Juktån och invigts av en 

klubbmedlem. 

2013



Läxa …

2015



Dunder och brak – hunden där bak

1991



SOME like it hot – others not  

15 böljeveckor av 43

7 av 10 i början av seklet

Brown Bivisible

2002



Lågvattenmärke …

1995



Högvattenmärke …

1993



Projekt TTeFF – bilaga till bidragsansökan

(Träningsmateriel till

ersättning för flugfiskare)

2001



Ville följa med och fiska ?

2001



Listen to the rhytm of the falling rain …

2019 …



Stubben med gubben …



(Nybadad)
- Sålong!

2017


