World Champion

Troféer fra jakt, fiske og fangst

Levende minner
fra jakt og fiske
Schankes Trofédesign er spesialist på avstøpning og
reproduksjon av fisk og utstopping av dyrehoder og
pattedyr. Unike troféer og minner fra jakt, fiske
og fangst. Ole Geir Schanke er en av Europas
høyest premierte taksidermister (utstoppere /
preparanter) og har flere verdensmester,
europamester og nordiske mestertitler.
Vårt mål i Schankes Trofédesign er
å gjennskape hvert enkelt dyr i en
unik montasje. Vi legger stor vekt
på at artssærpreg, bevegelse og
sokkel skaper et stykke vakker
natur og et eksklusivt trofé.

”Kongen i hølen–”
”– laksen som ingen fikk”, henger på Vårsøg Hotell i
Surnadal. Dette er en kopi av en annen laks som er avstøpt og
gjenskapt hos Schankes Trofédesign for å fortelle historien
om laksen alle prøvde å lure, men bare mistet utstyret sitt på.

”Catch and release!”
kan også bli et flott trofé

Viste du at det er mulig å gjenskape fisken
fra et bilde og et lengdemål tatt før fisken
får friheten tilbake? Denne flotte laksen på
21,5 kilo som Bjørn Rune Gjelsten landet
på flue sommeren 2010 og satte ut igjen,

kommer kanskje tilbake til Altaelven.
Men Gjelsten har sikret seg troféet som
idag henger på hytta hans sammen med
flere andre vakre lakser han har hatt
gleden av å kjempe med.

Herlig fiskelykke

Sommern 2008 ble Anders Dokken forhindret fra å delta fra starten av på den årlige
fisketuren i Orkla. Men han kom etter mot
slutten av uka. Mens kompisene hadde stått
i elva i dagevis uten å få et eneste napp
fikk Anders Dokken tilslag allerede på et
av de første kastene. Med sine 19,8 kilo er

dette en av de største laksene som er tatt
på flue i hovedvaldet i Orkla. Anders Dokken
har en utrolig fiskelykke, for allerede to år
etter, den 13/7 2010 tok han samme sted en
blank laks på, 17,8 kilo. Også denne gangen
med en gang han starta å fiske. Begge fisker
er avstøpt og gjenskapt.

Tatt på hemmelig sted i Norge

Derfor var dette er en uoffisiell rekord i 1999.
Den største sjøørreten tatt på flue i Norge.
Men siden Mr. Moxnes ikke for noen pris vil
avsløre hvor han har tatt denne praktfisken
ble aldri denne rekorden rapportert inn.
11,075 kilo tatt på ”Hørgård nymfe” på
enhånds fluestang.

Ikke rart han ville at den skulle foreviges.
En fantastisk fisk å få jobbe med også for
en preparant som har spesialisert seg på
å gjenskape slike fisker. “Denne jobben var
et privilegium som jeg føler meg beæret
over at jeg fikk ansvaret for.”

Unike pattedyr!
Særegenhetene hos
ulike pattedyr
krever stor kunnskap
om hvert dyrs
anatomi og levesett.
For å skape et pent
montert pattedyr er
utfordringen å få
frem dyrets anatomi,
kroppsspråk, ansiktstrekk og blikk.
Dyrets bevegelse og
sokkelens utforming
skaper en naturlig og
vakker komposisjon.
Ole Geir Schanke
har tatt flere
mestertitler for sine
montasjer av pattedyr.

”Endelig sto han der – et prakteksemplar
som fikk hårene til å reise seg i nakken.”
Har du opplevd å få kongen på besøk på post? Det er et adrenalinkick
av de sjeldne. En vanvittig sterk naturopplevelse, alene med denne
majestetiske fremtoningen som du har drømt om å få møte. Et minne
verd å ta vare på. Men også den første bukken du feller, stor eller liten,
fortjener samme behandling, for vakre er de uansett.

Fisk:
”Sørg for riktig
feltbehandling
av byttet.
Da får du det
fineste trofeet.”
Ole Geir Schanke

Ved ”Catch and release”er det viktig å
ta gode bilder av fisken og ta lengdemål
av den. Skal det gjøres en avstøpning er
det viktig at fisken behandles forsiktig så
du ikke ødelegger skjellene. Land fisken
og avliv den så skånsomt som mulig.
(Ved noen slag i hodet.) Legg fisken
utstrakt med den peneste siden opp.
Kleppmerker, skader etc. legges ned mot
underlaget. Legg fisken i fryseren på
en bordbit som er litt større enn fisken.
La fisken bli helt gjennomfryst før fisken
pakkes i plast og teipes.

Hjortedyr:
Hodemontasjer - snitt i nakken og ta
med skinnet et godt stykke bak forbeina.
Salt godt på skinnets
kjøttside, i øyne, munn
og nese. Er du i tvil ta
med hele skinnet til
taksidermisten!

Andre pattedyr:
For å få et godt resultat må viltet
behandles pent fra det er skutt til det
ligger i fryseren. Pakk i tett plastpose
og frys det så raskt som mulig.

”Det er et urinstinkt
å ta vare på troféene
fra jakt, fiske og fangst.
En håndverkstradisjon
tilbake til
helleristningene.”
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