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Bobber down fishing guide

šeit ir jāsaucas 70 cilvēki �vā atpūta · Sporta un atpūtas vietaSkatīt visusPage PārredzamībaSaskaužu grāmata parāda informāciju, kas ļauj labāk izprast lapas mērķi. Uzziniet, ko dara lietotāji, kuri pārvaldīja un publicēja saturu. Skatīt visu Larry Smith Outdoors - Izpētīt Turtle Flambeau flowage -
Featuring Jeff Robl Bobber Down Guide Service Shore Pusdienas Mana ģimene, un es dzīvoju Mercer, Wisconsin. Viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc mēs pārcēlās šeit 2006 bija mūsu mīlestība zvejas un kempings pie Turtle Flambeau Flowage. Mūsu ģimene ir bijusi māja pie Flowage kopš 1964 un
man ir zvejas tur, jo es biju jauns zēns. Ir skaidri daudz labu ezeru zvejot mūsu teritorijā. Savā brīvajā laikā, es vienmēr esmu nolēmis zvejot flowage. Ar vairāk nekā 14.000 akriem ūdens un lielākā daļa piekrastes neattīstīta, tas ir sava veida zvejas vidi, kas mani interesē. Vēl viens milzīgs atrakcija man ir
daudzveidīga struktūra un biotopu, lai zvejotu. Kad es zivis atsevišķi vai kopā ar savu ģimeni, es bieži pretoties kārdinājumam iet tur, kur es zinu, es parasti var nozvejas zivis un izpētīt jaunas vietas, kas šķiet bezgalīgs. Mana laiva ir 1.890 Warrior (tas ir modelis, nevis vintage) ar 90 hp Mercury dillēm.
Man vienmēr patika papildu istabas stundu modeļi, jo īpaši, ja jūs vadot trīs cilvēki. Stikla laivas ir ērti izjādes neapstrādātu ūdeni un dreifēšanu lēnām braukšanas. Es vienmēr esmu bijis zemu tehnoloģiju persona, bet beigās pagājušajā sezonā (2011) Es modernizētas manu elektronikas kolibri 798 ci HD
ar sānu aprakstu un nopirka Lakemaster mikroshēmu, wow! Es joprojām gribu justies apakšā ar svaru čuguna logu ar tērauda kabeli, meklējot jaunus punktus. Kad es iegūt pārliecību par jauno vienību un tās spēju noteikt apakšējo sastāvu, es varu atmest siksnas svaru; Tie vairs netiek izmantoti logiem
vai nu. Es zivis ar St Croix stieņi. Viņi ir izgatavoti Parkfols, Viskonsinā. Mani mīļākie jigging stienis ir 6'8-centrētu ultra-fast rīcību Avid sērijā. Par slīdēšanu, man patīk garš bārs un izmantot Triumph sērija 7 vidējas gaismas ātru darbību. Tas arī padara par jauku pieejamu jigging zizlis. Man ir diezgan
agresīvs zvejas stils, bet es cenšos pielāgoties klientu tempam. Galu galā, tas bieži teica, ka dzīve būtu jautri. Makšķerēšana būtu patiešām jautri! Es aicinu klientus izvēlēties pludmales pusdienas. Cepšanas zivis virs uguns uz salas ir montāžas komplimentu pavadīt dienu Flowage. Tas ir mazliet vairāk
nepatikšanas manā galvā, bet man patīk darīt to, un es neesmu skaitīšanas mūsu pusdienas pauze zvejas laiku. Es esmu arī cenu, lai segtu galvenokārt manas izmaksas. Uzklikšķināt šeit, lai iegūtu zvejas cenas. Zvejas taktika Ir daudzi veidi, kā noķert zivju plūsmu; Es esmu gatavojas izklāstīt pāris
taktiku, ka es parasti izmanto. Daudz zvejas man ir ar džigas un dzīvu ēsmu, minnows par Piemiņas diena nedēļas nogalē, tad dēles un līdz septembrim un atkal rudenī. lasīt vairāk ... ... Mēs piedāvājam pavasara chinook ekskursijas ar ļoti scenious ithic nūjas un Wenatchees. Mēs peldēt pa skaistiem
kalnu kanjoniem, kas sasniedz vienu no labākajiem, vislabāk cīnās un prestižākajiem lašiem! Gūstiet labumu no mūsu pieredzes un smaga darba un noķer dažas lielas zivis ar Wenatchee un Methow. 20 gadus, mēs esam pilnveidošanas džiga un bobber tehnoloģija, Steelhead nevar pretoties. Vasaras
palaist Chinook ir pārsteidzošs zivis līdz 40 kilogramiem! Tie ir kvalitātes zivis bārbekjū ar dzīvīgu, garšīgu sarkanu gaļu. Zivju un savvaļas dzīvnieku ministrija plāno 1. sezonas Vasaras Chinook. Jūlijs. Braucienu izmaksas ir vienai personai 200 $, un 4 cilvēki kopā $ 700 un $ 125 par katru papildu
personu līdz 6 cilvēkiem. Puse iemaksa ir jāmaksā dienā, kad rezervāciju, un pārējais ir jāmaksā par ceļojuma dienā ar skaidru naudu, kartēm un čekiem. Visos braucienos, viss, kas jums nepieciešams, ir jūsu zvejas licence ar pareizu marķējumu un pīrsings kartes zvejai, kā arī savu pārtiku un dzērienu.
Mēs piegādājam augstas kvalitātes rīkus, visas ēsmas un rīkus, kā arī plašas zināšanas par zveju, lai būtu droši un produktīvi. Ja jūs vēlaties ietaupīt naudu, ir iespējams rezervēt 20 braucienus par lielu ietaupījumu, braucienus var izmantot jebkurai zvejai, ko mēs zvejojam jebkurā laikā. 23 'Wooldridge
Alumīnija makšķerēšanas laiva18' ClackamaxBoat14' Star Piepūšamie pludņi ar pilnas zvejas ķermeņiem un spolēmLine, atsvariem un GripsLive un sintētisko ēsmuHooks, Griezēji un knaibles. Propāna grilsZivu prasme un filejas zona Covid-19 dēļ dati var būt pieejami. Apstipriniet informāciju, lai izsauktu
zemāk norādīto tālruņa numuru. 4.816 N Little Pike Lake Rd, Mercer, WI, US 54547šeit ir jāabon 13 cilvēkijeff@bobberdownguideservice.com Down ServiceJeff RoblFishing GuideBobber Guide Down Service4816 N Little Pike Lake Rd.Mercūre, Wisconsin 54.547 USA715-776-
0140BobberDownGS@gmail.comBobberDownGuideService.com Sports at unp · Uzņēmējdarbības pupiņu dievs · Sporta preču veikalsSkatīt vairākRedzēt mazākPage CaurspīdīgumsSaprasts parāda informāciju, kas ļauj labāk izprast lapas mērķi. Uzziniet, ko dara lietotāji, kuri pārvaldīja un publicēja
saturu. Skatīt visu visu
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