Utrustningslista Jurassic
Kläder/personlig utrustning
Underkläder – korta och långa kalsonger.
Fleece kalsonger – långa att ha under vadare
T-Shirts – kortärmad /långärmad i funktionsmaterial
Strumpor – tunnare samt varma för vadare
Fleecejacka
Varm jacka typ dun
Varm mössa
Fiskekeps
Buff runt halsen
Fiskehandskar i neopren.
Skor på camp typ toffla/sandal
Höga vadarbyxor, (ta med ett extra par)
Vadarskor
Fiskejacka/fiskeväst
Möjligen en skjorta och snygga byxor för middag

Övrigt:
Pass – giltigt min. 6 månader efter resedatum
Kontanter för dricks och resa
Tändare/tändstickor
Toalettartiklar
Telefon
Kamera
Laddkablar för telefon-kamera
Batterier
Vattentät ficka för telefon/kamera
Solkräm 20-50 +
Sterminotabletter – där det är mycket mygg
Myggmedel.
Polariserande glasögon
Pannlampa.
Vadarstav,
Ryggsäck (gärna vattentät)
Tång/multiverktyg.

Fiskeutrustning:
Enhandsspö i # 4-6 9ft och flytlina WF #5-7
Enhandspö# 7-8 9ft med en flyt eller intermediate lina #8-9fungerar utmärkt
Ett mindre tvåhands/switch spö i #7-8 kan gärna få följa med om ni har.
Mindre rulle med 100 m 20 lb backing
Mediumstor rulle med minst 100 m 20 lb backing.

Flugor:
Större och mindre Sunray Shadow på tub.
Bunny leech och/eller string leech i svart, lila, grönt och rosa.
Girdle eller Yuk bug gummibensnymf i st. 4-12.
Guldskallenymfer typ Princes eller Peacock i st. 10-14.
Bombers eller foamflugor i st. 4-8.
Green machine i st. 6-10.
Bitch Creek Nymphs i orange/svart i st. 4-12.
Streamers/ Wollybuggers i oliv, brun & svart bundet på en stadig krok st. 4-8.
Skinnvingar / leechflugor i svart, oliv & lila i st. 4.
Muddlerflugor i brunt, oliv och svart i st. 4.
Små nymfer i st. 12-16.
Wormfly i rött- oliv st. 12-16.
Musimitation-flytande i st. 2.
Större foamflugor med gummiben typ
Tjernobyl Ant i st. 6-8
Specialfluga: Balanserad Wollybugger i st. 4 (bunden på förlängd jiggkrok) fiskas drivande
med indikator.

Tafsmaterial och övrig fiskeutrustning:
Monofil eller flurocarbon 0,16-0,40 mm. Tafslängder på 9-15 ft.
Nappindikatorer
Linrengöring
Torrflugemedel

