
Mandag d.07.09.15  
 
Stod der Go-Fishing seatrout Academy Master kursus i min 
kalender.  
 
 
 
 
Jeg havdelænge gået og glædet migtil at komme på dette kursus og 
måske være heldig, at få de sidste fif ud af Niklas. Bilen blev pakket 
og turen gik endnu engang til Fyn, for at deltage i et af 
Niklas´kurser. Denne gang skulle vi bo på Helnæs Fishing Logde-
noget jeg bestemt også havde set frem til,da jeg kun har hørt godt 
om stedet. 
  
 
Efter en kort præsentation og en snak om fluorescerende fluer, 
begyndte Niklas at snakke om 20% og 80% pladser. Hvad var nu 
det for noget ?  
 
 
 
Det var nogethelt nyt, jeg ikke havde hørt om tidligere på de 
andre kurser. Det var rigtig spændende og gav god mening. Jeg 
begyndte selvfølgelig at tænke de kystpladser,hvor jeg selv fisker 
- er der også nogle 80% pladser der?  
 
 
Efter jeg endnu en gang kom hjem fra et fantastisk godt 
kursus,blev mine favoritpladser tjekket på Goggle Maps og der 
var da en del 80% pladser.  
 
 
Sjovt nok er det også lige på de pladser, jeg har mest held til at 
komme i kontakt med havørrederne. 
 
STO stod jo lige for døren, så strategien for efterårskonkurrencen 
var 80% pladser. ikke bruge så meget tid og energi på de andre 
pladser-kun gå efter 80% pladser.  
 



 
 
De 2 første pladser gav ingen fisk, men på den 3. plads var der 
fisk; en fin fisk på 54 cm tog pattegrisen og den stod lige, hvor den 
skulle. Om grunden til at jeg fangede fisken var fordi, at det var 
en 80%plads, som blev fisket ekstra grundigt igennem, kan jeg 
kun gætte på.  
 
 
 
Men én ting er sikkert: teorien holder i praksis. 
20%+80%=100% Niklas seatrout guide Fyn. 
 
Mvh 
Henrik Christiansen 
 
PS. 
Efter kurset var færdigt, fik vi en lille opgave. Vi skulle komme 
med en tilbagemelding om, hvordan Niklas kunne forbedre 
kurset. 
Her godt 4 uger efter er det ikke lykkes mig at løse opgaven (:	


