Stefan Nybergs UniqueRods
Gillbergavägen 50
63230 Eskilstuna
Tel: 070-3583390
Mail: stefan@uniquerods.se

Spöbyggnadskurs
Spöbyggnadskursen pågår från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Datum kommer att
uppdateras på hemsidan och Facebook.
För att kunna genomföra kursen så behövs 2st bokade platser och vid varje kurstillfälle finns plats
för max 3-4 deltagare. Spöt kommer inte att bli klart under dessa tre dagar utan kommer att
färdigställas av dig hemma. Jag kommer att vara tillgänglig för stöd och råd även efter kursen. Alla
moment kommer vi noggrant ha gått igenom under helgen.

Kursavgift 2999kr

Verktygspaket 2599kr
I detta paket ingår:
Lindning ställ och trådhållare , Lackmotor och hållare, Korkpress, Lack ProKöte (2oz), Lim
Polyurethane, Muggar till lack, Penslar 10st, Skalpell, Tuschpenna, Maskeringstape, Epoxy lim
Sandpapper, Tumstock mm
Komponenter väljer du själv utefter vad det är för spö som du vill bygga under kursen. Jag hjälper
gärna till att välja ut komponenter till dig om du känner dig osäker.

Prisexempel:
Flugf iske:

Spinnf iske:

Klinga Bushido #6 1299kr
Rullfäste ATC ABW12 299kr
Windcheck 30kr
Ringar TiCH 230kr
Korkringar 192kr
Fightingbutt 59kr
Spöpåse 180kr
2st trådar 60kr

Bushido Crankbait 10-35g 1095kr
Rullfäste 95kr
Windingcheck 20kr
MicroWave Ringar 395kr
Korkringar/Handtag 275kr
Spöpåse 180kr
2st trådar 60kr

Totalt: 2119kr

Totalt 2120kr

Om tid finns innan kursstart så erbjuds du som deltagare att få din klinga lackad för 50% av ordinarie
pris. Då det är många steg som kommer gås igenom under helgen så tycker jag att full support är på plats även efter
kursen. Enklare boende kan ordnas i kurslokalen. Det går även bra
att boka hotell i Eskilstuna under helgen. Jag hjälper givetvis till med detta efter överenskommelse.
I kursavgiften ingår även all typ av förtäring. Mat, dryck och fika kommer finnas på plats under hela helgen. Frukost,
lunch och middag med fika mellan varven.
Finns några andra frågor så kontakta mig gärna.
Stefan Nyberg
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