WIGGLER PRO STAFF 2017

Wiggler Pro Staff består av en samling sportfiskare från olika inriktningar inom sportfisket. Vi testar utrustning både innan
och efter den kommer ut på marknaden. Vi försöker synas på sociala medier och sprida Wiggler på ett bra sätt. Pro Staff
ansvarar samtidigt för att det kommer in nya bilder till katalogen och hemsida varje år. Vi försöker även medverka på
mindre mässor och butiksarrangemang där vi hjälper butiker med att visa upp delar av Wigglers sortiment. Vi finns med
som ett bollplank både för Wiggler men även för butiker och slutkunder gällande nya produkter samt vid frågeställningar
gällande gamla produkter.
Fredrik Aremyr
Mångsidig sportfiskare med
inriktning på predatorer. Har
en förkärlek till gädda, gös
och abborre men åker gärna
ut på kusten och jagar berggylta och makrill. Ansvarig för
sociala medier samt våra Pro
Staff. Fredrik sköter även sponsring till tävlingar och arrangemang. Kapten i Team Wiggler AB under gäddfisketävlingar.
Ni hittar Fredriks inlägg på vår facebooksida
https://www.facebook.com/WigglerAB samt på vår instagram
https://www.instagram.com/wiggler_ab/

Magnus “Mange” Anegrund
Sportfiskeguide baserad i
Västerås. Kör i huvudsak gädda
och gös i Mälaren, Hjälmaren
samt Trosa skärgård. Mange
har en förkärlek till gädda och
har bland annat varit med och
vunnit prestigefyllda Trextävlingen. Ni hittar Mange på
hemsidan http://www.mangesfiske.se/, instagram https://www.instagram.com/mangesfiske/
samt på facebook https://www.facebook.com/Mangesfiske455431814603745/?fref=ts

Maria Johansson
En duktig specimenfiskare som
reser landet runt på jakt efter
nya arter tillsammans med sambon Mikael som även han är
riktigt duktig på artfiske. Maria
anslöt till vårat team under
2016 och har levererat riktigt
bra i form av fina bilder och
fångster. I dagsläget 23 arter
men siktar mot fler. Lyckades under 2016 att bland annat
fånga en håkäring. Maria finner ni på Instagram
https://www.instagram.com/maria.johansson_/

Niklas Svanlund
Skicklig specimenfiskare med
27 registrerade storfiskarter
från både sött och salt vatten. Niklas har varit med oss
ett par år och levererar alltid
fina fångster och bilder. Nicke
bloggar på http://nickesfiske.
blogspot.se/

Team Dilén
Trollingfiskande team bestående av Andreas och Hasse Dilén. Riktigt duktiga laxtrollare både i sött och salt vatten med fina tävlingsmeriter. Kör även en hel del gädda och gös på trolling. Syns
på facebook https://www.facebook.com/Team-Dil%C3%A9n1089585681160516/?fref=ts samt på bloggen http://salmontroll.
blogspot.se/
Öresjö DreamTeam
Joakim Karvonen samt Fredrik Nicklasson utgör detta team som inriktar sig på gädda och abborre. Riktigt duktiga på vertikalfiske efter
gädda. Hemmasjön Öresjö utanför Trollhättan är basen för deras Youtubekanal Fiskevrål https://www.youtube.com/user/fiskevral . Killarna
finns även på Instagram https://www.instagram.com/fiskevral/ och facebook https://www.facebook.com/fiskevral/?fref=ts.
Westcoast Predator Society
Detta team består av Ludwig Kumlin Larsson och Kim Palmqvist. Satsar en hel del på streetfishing i Göteborg men har även kört en hel del
i insjö och kust. Riktigt duktiga på jiggfiske efter abborre men har även
snöat in på flugfiske efter havsöring och regnbåge. Ni hittar dem på Instagram https://www.instagram.com/westcoastps/ Kim kör även ett eget
instagramkonto där han blandar fiske och filmproduktion https://www.
instagram.com/kim_wcps/ Självklart har även killarna en youtubekanal.
https://www.youtube.com/channel/UCz8eFviy-0XhVb1VOJNFLzA och
facebook https://www.facebook.com/WestcoastPS/?fref=ts
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