
Gratulerer med din nye LineOut!  

LineOut – Gjør fiske med garn og line til en lek! 

 

 

Vi er glade for at du kjøpte LineOut, og håper du får stor glede av den. 

LineOut er en Norsk patentert oppfinnelse utviklet av to engasjerte fiskere. 

Produktet produseres i Norge og består av nøye testede kvalitets deler. Pakk ut 

din Lineout og se til at du har fått det som er nevnt Under. 

 

Hva esken inneholder som standard: 

- 1 stk LineOut med hurtigklemmer 

- 1 stk stamp, 40 liter. 

- 2 stk strikk med krok 

- Bruksanvisning 

 

Fordeler med LineOut: 

Det er lettere og holde på med garn og linefiske alene i båt. 

Du kan konsentrere deg om å styre båten under utsetting. 

Du unngår at garnet eller linen hekter fast under utsetting. 

LineOut har liten vekt, er mobil og kan enkelt flyttes rundt i båten. 

LineOut gjør det enklere og sette ut fra båter som er ugunstig å fiske fra. 

LineOut kan brukes til fiske både i sjøen og ferskvann. 

LineOut forbedrer sikkerheten i båten under utsetting av garn og line. 

 

 

 

 

 



Bruksanvisning LineOut 
 

 

Lineout.no 

På Lineout.no finner du bilder og videoer av produktet i bruk samt annen nyttig 

informasjon. 

Du vil også finne videoer og bildeserier som beskriver hvordan du skal legge 

garnet eller linen i stampen før utsetting, også hvordan endetau og lignende 

vanligvis rigges. 

 

LineOut er levert klar til bruk. 

- Start med å legge garn eller line i stampen på vanlig vis (Se 

videoer/bildeserier på nettside)  www.lineout.no) 

Når linen eller garnet er lagt oppi stampen, legg begge ender oppi 

stampen. 

 

- Fest LineOut (gul del) til stamp. Når du fester LineOut til stamp ved bruk 

hurtigklemmene, må du se etter at ikke klemmene går over 

«håndtakene» på stampen. Om de gjør det roterer du stampen litt, slik at 

klemmene går klar av «håndtakene». Alle fire klemmene må festes. 

 

- Etter at gul del er satt på, tas  slutt ende ut åpning bak og start ende 

legges ut gjennom «tuten». På dette tidspunktet rigges endetau og lodd i 

hver ende. (Se Lineout.no)  

 

 

- Fest LineOut fast i båten der du ønsker å sette ut fra (framme eller bak i 

båten) ved bruk av medfølgende strikk. LineOut må alltid festes i båten 

under bruk, dette for å unngå at den velter eller du mister den over bord. 

 

- Når dette er klart er det bare posisjonere båten der du skal sette garnet 

eller linen og la enden gå. 

 



Vedlikehold av  LineOut: 

- Spyl av den med ferskvann etter bruk.  

- Kan fint oppbevares i båten / maritimt miljø men bør dekkes til eller 

oppbevares innendørs for å sikre lengst mulig levetid. 

 

LineOut – Slik ser den ut 

 
 

LineOut – Hurtigklemme med øye. Medfølgende strikk kan festes i klemmene 

for så å feste LineOut til båten. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykke til – Skitt Fiske 
 

 


