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Det er godt nok mange år siden, at

Det hele startet med en bambusstang

forskellige stænger og hjul, for igen i år er
der lige kommet en ny model, som kan lige
lidt mere på en anden måde osv, osv.
Men ordet Waaauuu kommer virkelig til sin
ret med stangen som fik sin dåb i går, og
skulle stå sin prøve i dag….
En stang som arbejder helt nede fra bunden
af håndtaget og bare gør det hele til en leg,
den gør alt arbejdet på en måde, så selv
en med lidt problemer i bevægeapparatet
også kan være med en hel dag uden at gå
total kold, selvfølgelig skal man lige vende
sig til et håndtag uden kork og hvor klingen
bevæger sig under kastet, men når det er
på plads,,,, ja så kommer det Waaauuu.

line flåd krog og en orm, siden hen har
jeg prøvet næsten alt inden for fiskeri,
mede, mole, sø, kyst, spin, flue, båd, og
dybhavsfiskeri, med stort set alle mulige
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En vaskebjørn fra Saltflue
= Fisk på land.!!!!!

jeg har brugt dette ord, tror første gang
var, da der var nogen fjollet mænd der
hoppet rundt på månen, og næste gang
var jeg 10år, der kom den første lommeregner med 8 lysende tal i, og sidst, ja
en mobil der ikke en stører end en pakke
cigaretter, men den kan også ringe til
månen, og regne, tage billeder, gå på
nettet, og selvfølgelig med indbygget
GPS vise dig vejen til fiskepladser, og
lidt sådan har det også været med mit
fiskeri.

Mandag er en dejlig dag.
Ken Holmsted Sørensen

