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Hva er RosaReke?

En av de største fiskebloggene i Norge. Størst på sjøørret!

En sjøørretblogg som skaper fiskeglede og motivasjon

Presenterer relativt og lærerikt innhold

Deler fisketeknikker, fiskeplasser tips & triks

Fokus på miljø og en ren skjærgård

 Jobber aktivt med kultivering av sjøørretbekker

Fiskekurs, sjøørretguiding og foredrag



Trafikk på RosaReke

 2016 ga et resultat på 197 228 sidevisninger og 38 196 unike 

besøkende.

 2017. Fra 1 januar til 13 desember har rosareke hatt over 700 000 

sidevisninger og 103 124 unike besøkende.

 Dette er en stor markedsandel av de som fisker sjøørret i Norge!

 Jeg tipper over 150 000 unike besøkende og over 1 million 

sidevisninger i 2018.

Trafikken er 100% korrekt og hentet direkte fra leverandør. (Domeneshop)



Hvem er mine lesere og hvor bor de?

Nesten 55 000 er fra Oslo, Akershus og Østfold.

Av 103 000 unike besøkende er 96 255 fra Norge. 

Besøk fra Sverige og Danmark øker. 

Mesteparten av mine besøkende er i alderen 25 til 55 år.

Dessverre så er kun 17,9% jenter. Jeg har planer for å øke denne 

andelen i 2018. Jenter og fiske er inne i en positiv trend. 



Et lite utvalg av populære artikler 



Best på 

Søkeord Plassering på google.no 

Sjøørret 1 plass

Fiske sjøørret 1,2 & 3 plass

Sjøørret tips 1 & 2 plass

Fiskeplasser sjøørret 1, 2 & 3 plass

hvordan fiske sjøørret 1.2  & 3 plass

Bombarda 1&2 plass

Fiskeutstyr til sjøørret 1 & 2  plass

Sjøørretfiske 1, 2 & 3 plass

Flueline til sjøørret 1 plass

Sluk til sjøørret 1 & 2lass

Flueline 1 plass

Sjøørretfluer 1 plass

Googler noen sjøørret så kommer man til rosareke! 

Dette er kun noen få eksempler av gode plasseringer i temaet 

sjøørret.



Produkttester med god synlighet

Mine produkttester havner øverst på resultatlisten!

 Jeg bruker stjerner for å øke synligheten.

Her er det plass til mange flere produkter. I 2018 skal jeg ha slike 

tester på blant annet: Bombardastang, Fluesnelle, Flueline, 

Sjøørretsluker, Vadebekledning med mer. Jeg oppfordrer 

leverandører om å ta kontakt. 



Rosareke Produktanbefalinger! 



Produktanbefalinger fungerer!

 På bloggen anbefaler jeg de produkter jeg selv har testet.

 Dette viser jeg frem i innlegg og på siden: Anbefalt fiskeutstyr

 Jeg linker direkte til en nettbutikk. Dette setter mine lesere pris på.

 Slike anbefalinger skal hjelpe leseren til å handle et produkt jeg vet er 
bra.

 Besøkstallet på siden anbefalt fiskeutstyr er over all forventning. 

 I januar / februar 2018 lanserers denne siden i ny og utbedret drakt! 

 «Fiskeutstyr til sjøørret» ligger på 1 og 2 plass på google!

http://www.rosareke.no/anbefalt-fiskeutstyr/


Ny side www.kystfluer.no!

 Dette er en stor nyhet i Norge. Endelig en side dedikert til 

fluebinding i saltvann. 

 Jeg har opprettet et samarbeid med Anastasios Papadopoulos, en av 

Norges mest kjente og dyktigste fluebindere.

 Siden er fortsatt under utvikling men har allerede flere tusen lesere. 



Konseptet kystfluer.no

 Et komplett kartotek med bindebeskrivelser av sjøørret og havabborfluer.

 Det blir levert fisketips til hver enkelt flue.

 Bindeteknikker, materialer, bindeverktøy og blogg.

Hele prosessen fra flue 

til fisk!

• Hvilke materialer man 

skal kjøpe. 

• Riktig verktøy. 

• Binde teknikker. 

Bindebeskrivelse 

• Til slutt hvordan man skal 

fiske for å utnytte fluen 

sitt riktige potensiale.



Rosareke og veien videre

 Med tanke på den sterkt stigende trafikken så har jeg truffet en nerve 

hos de som fisker eller er interessert i sjøørretfiske. Rosareke er i dag 

den største sjøørretbloggen i Norge!

 For å virkelig lykkes i tiden fremover må jeg fortsette i samme spor, 

dele på kunnskap, tips og flere innslag i form av foto og video. Ved 

siden av dette ha en god dialog med kjente leverandører av fiskeutstyr. 

Disse kan bidra med kompetanse og interessant materiale. 

 Jeg har lansert siden www.kystfluer.no. Dette skal bli den beste siden 

for sjøørret og havabborfluer i Norge!

 Arbeidet med å rekruttere nye fiskere og få engasjert jentene er en 

stor prioritet i 2018.

http://www.kystfluer.no/


 NRK 08.06.2016: Rosa reke røper hemmelige fiskeplasser

 NRK TV 08.06.2016: Rosa reke røper hemmelige fiskeplasser

 Fredrikstad blad 10.05.2017: «Rosablogging» ble til miljøvern på Hvaler

 Fredrikstad blad 09.10.2017: Reddet ørretbekk på Hvaler

 Fredrikstad blad 11.10.2017: Gytebekkene på Hvaler

 NRK TV, dagsrevyen 21.10.10.2017: Korshavnsbekken på Kirkøy.

 NRK TV, Distriktsnyheter.  10.10.17: Restaurerer sjøørretbekk på Hvaler

 INFINITUM MOVEMENT. 12.10.17: Sjøørretens Batman

Rosareke i Media

https://www.nrk.no/ostfold/roper-hemmelige-fiskeplasser-mot-at-folk-plukker-soppel-1.12986450
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS99060816/08-06-2016#t=7m39s
https://www.f-b.no/nyheter/fiske/fritid/rosablogging-om-fisking-ble-til-miljovern-pa-hvaler/s/5-59-749400
https://www.f-b.no/nyheter/fiske/bjorn-tore-kjolholt/reddet-orretbekk-pa-hvaler/s/5-59-899147
https://www.f-b.no/nyheter/fiske/natur/rart-at-hvaler-kommune-ikke-melder-seg-pa/s/5-59-900677
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/NNFA21101017/10-10-2017#t=20m6s
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS99101017/10-10-2017#t=59s
http://infinitummovement.no/sjoorretens-batman/
https://www.f-b.no/nyheter/fiske/fritid/rosablogging-om-fisking-ble-til-miljovern-pa-hvaler/s/5-59-749400
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS99060816/08-06-2016#t=7m39s
http://infinitummovement.no/sjoorretens-batman/
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS99101017/10-10-2017#t=59s


Egen side for mine tjenester

 Seatrout.no er en side som presenterer rosareke.no og de andre 

tjenestene jeg har. 

 De som har en interesse av å nå mitt publikum kan finne relativ 

informasjon på denne siden.



Kontakt informasjon

Mail: bt@rosareke.no

Web: www.rosareke.no

Web: www.kystfluer.no

Web: www.seatrout.no

 Telefon: +47 46506646

http://www.rosareke.no/
http://www.kystfluer.no/
http://www.seatrout.no/
http://www.kystfluer.no/
http://www.rosareke.no/

