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MARKNADS NYTT Våra bästa julklappstips!
5. Fiskspelet
Fiskkunskap till alla! Det är nyhetsredaktören Svenne
Anderssons paroll i jul. Hans favoritklapp är det lärorika
och underhållande fiskspelet.

Kortspelet går ut på att samla så många kompletta
fiskfamiljer som möjligt och det är Wilhelm von Wrights
vackra och detaljrika teckningar som pryder korten.
Cirkapris: 48:-
Mer info: www.barnbokhandeln.com

6. Plocka benen ur fisken
Per-Ola Johannesson, Fiskejournalens gädd-, gös- och
abborrexpert, har snöat in på matlagning. I hans paket
ligger en laxpincett med det spännande namnet EDGE.

– Alla fiskkockar har nytta av denna rostfria pincett.
Att ta ut benen innan tillagningen, gör det dessutom
lättare för barnen att äta fisk, säger Per-Ola.
Cirkapris: 110:-
Mer info: www.sagaform.se

7. Klappa till myggen
Bloggaren och fiskejournalisten Andreas Dybedahl har
sommaren i åtanke redan i juletider. Hans julklapp
innehåller nämligen en myggbekämpare.

– Perfekt för stilla kvällar bakom flötet, säger Andreas.
Thermacell portable är en sladdlös, ljudlös och

luktfri apparat. Den skapar en myggfri zon på cirka 20
kvadratmeter genom att utsöndra myggmedel. 
Cirkapris: 350:-
Mer info: www.teknikmagasinet.se

8. Powerboots Original Low
Att frysa om fötterna suger! Det säger Fiskejournalens
marknadschef Håkan Otterberg som menar att ett par
rejäla stövlar är den bästa julklappen. 

Powerboots är kända för att hålla värmen i extrem
kyla. Nu har de kommit i en ny modell med lägre skaft. 

– Perfekt för oss trollingfiskare, säger Håkan.
Cirkapris: 950:-
Mer info: www.stoxdal.se

9. Buff – klappen för alla
Fiskejournalens webmaster, Mathias Larsson, tycker att
en buff är den perfekta julklappen.

– Man kan ge den både till tjejer och killar. Dessutom
är den lätt att skicka med post, säger Mathias.

Den sömlösa buffen kan bli en halsduk, en mössa,
ett svettband eller ett hårband. Den håller emot kyla
och blåst samt skyddar mot sol. Finns i massa snygga
mönster och färger. Gjord av 100%  merino-ull.
Cirkapris: 250:-
Mer info: www.buffsverige.se

1. Ge bort en prenumeration
Chefredaktör Martin Falklind, väljer den enkla vägen i
jul. Han knappar in sig på datorn och ger bort
tidningsprenumerationer. 

– Det är den perfekta klappen – en Fiskejournalen
till honom, en Femina till henne och en Allers till
mormor. Mycket julklapp för pengarna och snabbt går
det, säger Martin.

Välj bland 34 olika tidningar. Utbudet för damer är
oändligt. För herrarna finns – förutom Fiskejournalen –
Foto, Jaktjournalen och Café eller kanske en korsords-,
mat- eller trädgårdstidning. 
Cirkapris: 159:-
Mer info: www.gebortentidning.se

2. Mikaels MonoMaster
Alla fiskare behöver en Monomaster! 

Det säger flugbindningsproffset Mikael Hagman,
som packar in denna fiffiga lilla julklapp i en läcker
smällkaramell.

I mono-mastern stoppar du ned den där irriterande
linstumpen, som annars inte vill ner i fickan. En liten
twist och linan rullar snabbt in i behållaren. 
Cirkapris: 149:-
Mer info: www.monomaster.se

3. Fisk för de minsta
Småbarnspappan och mete-experten John B
Eriksson vill prägla sina döttrar så tidigt som möjligt.
Genom att ge dem DUNS barnkläder med färgglada
fiskmönster i julklapp, hoppas John att barnen
kommer att associera fiskar med något positivt. 

Kläderna är gjorda i 100 procent ekologisk bomull.
I sortimentet finns barnmössa, t-shirt, ärmlös klänning
samt en body för de allra minsta. Bodyn är försedd
med nickelfria knappar i grenen.
Cirkapris: Från 100:-
Mer info: www.hildur.se

4. Sista-minuten-klappen
En t-shirt funkar alltid. Fiskejournalens layoutare
Angelica Hemlin och webbfilmaren Maria Ålander, vet
vad de skall ge sina tjejkompisar i julklapp.

På fisketshirts.se hittar du mängder av t-shirts och
prylar med fiskeslogans och fiskeloggor. Med
några enkla klick på datorn, löser
du sista-minuten-klapparna till
fiskepolarna.
Cirkapris: Från 189:-
Mer info: www.fisketshirts.se
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