
Seatrout Fly Fishing Academy 
 

Hej gofishing - og Niklas. 
 
Efter noget tid med reflektion og synke hele kurset vil jeg benytte lejligheden for lige at skrive 
et par ord. 
 
Selve kurset som helhed: 
Fantastisk - det ene lille ord dækker min egen oplevelse helt og komplet.  
Fokus i teorien var efter min mening lagt det rigtige sted, endda ikke for meget og ikke for lidt.  
Fra teori til praktisk udførelse, hvor vi kunne konstatere ved flere lejligheder at manden 
(Niklas) jo rent faktisk havde total fat i den lange ende og talte sandt! Der VAR fisk der hvor 
han pegede på kortet!  
Tiden der var afsat passede faktisk meget godt, man kunne argumentere for at fiske mere på 
de forskellige steder - men jeg syntes at det er vigtigere som Niklas gør det, at komme rundt 
og snakke, vise og forklare de teoretiske ting i praksis ude ved vandet. Perfekt balance 
mellem reel fiskeri også viden Niklas bibringer de forskellige steder.  
Job Well done !  
 
Til Niklas: 
Du skal helt sikkert fastholde din ildsjæl og din måde at formidle på - du er rolig og fattet og 
fremstår meget kompetent når du taler. Jeg er specielt glad for din måde at tale neutralt om 
grej, og udstyr hvor man ikke fornemmer på nogen måde at der står en sælger foran dig 
(håber ikke Claus kommer efter dig nu!) - det at man kan skelne mellem at sælge en vare og 
samtidig snakke erfaring og viden som måske ikke taler for at go-fishing får solgt den ekstra 
stang er mere end guld værd - vi bruger sgu alligevel penge inde hos jer når det kommer til 
stykket. 
Jeg er også glad for at du deler min opfattelse angående fiskepladser, vi kan godt dele og 
udbrede kendskabet og viden - fordi der er nok fisk til alle hvis vi bare tænker os om.  
Jeg syntes du har været en STOR part i at oplevelsen var fantastisk med din fremtoning og 
din væremåde - naturlig og behagelig med en god portion godt humør - også er du altså også 
bare dygtig :) Tusind tak for det!  
 
Til fishing lodge:  
Fantastisk sted! Jeg havde ikke troet det var SÅ hyggeligt - og jeg er ganske sikker på at 
stedet vil få mange flere af mine penge i fremtiden. Service i topklasse, maden var topklasse, 
omgivelserne var i topklasse. Alt i alt et helt unikt og specielt sted og klart noget Go-fishing 
burde støtte eller bakke mere op om (flere kurser !! :)).  
 
Jeg syntes klart at jeg har fået meget mere end jeg egentlig betalte for, både oplevelser, råd 
og vejledning og fisk på linen!  



 
Nu har jeg stort set også været alle medarbejdere rundt lige fra Eriks kastekurser, Claus 
havørred kursus og nu Niklas Master academy.  
Bliv ikke overrasket hvis jeg melder mig hvert år, blot for at være med i de hyggelige 
omgivelser - fantastisk fiskevand, kompetent "guide" og læremester - til ikke ret mange 
penge. 
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