Katrineholm 2008-11-04

Dags för isländsk öring och röding!
Här kommer den första detaljerade informationen om resan till Island nästa sommar.
Jag tar med mig en grupp vecka 27. Resan går från lördag 27 juni till lördag 4 juli. Längre
fram i brevet hittar du resans upplägg dag för dag.
Till att börja med kan vi konstatera att Island definitivt är ett öring- och rödingparadis som bör
falla vem som helst i smaken:
- Vildmark, fast man kan köra hela vägen fram.
- Massor av fisk, stor fisk, i både sjöar och små älvar.
- Öring och röding som gärna mumsar i sig en fluga.
- Oerhört vacker och fascinerande miljö och kristallklara vatten.
- Stenhårda fiskekvoter och regler.
- Inget visum, bara ett par timmar bort.
- En vecka inklusive allt för ca 28.000 SEK.
Island är ett svindyrt land. En normallunch på ett normalhak kan gå på ett par-tre hundra
spänn! Det är en fördel att vara miljonär på Island om man säger så...
Vad gäller fisket så är det lax som är den stora grejen på Island, vilket kostar en halv
förmögenhet per dygn.
Öringfisket är inget de rika turistfiskarna ägnat sig åt i samma utsträckning, och det verkar som
om islänningarna nästa hållit det lite för sig själva, för att ha ett eget fiske att gotta sig åt.
Vår biljett in till detta paradis är den fiskegalne hotellmanagern tillika Islands-svensken Björn
Eriksson på Islands fränaste Hotel - Hotel Ranga (vi kommer att bo där de två sista nätterna).
Björn känner alla på Island, i alla fall alla som äger en bra öringälv…
Han ställer upp med att hjälpa oss in, dessutom utan att göra sedvanliga påslag, utan bara så att
det precis går runt för de inblandade på plats.

Testresor 2009
Det finns mycket att lära om öringfisket på Island - metoder, platser, säsonger osv. För att få
tillgång till ett schysst fiske, för en rimlig slant, i ett paket som känns ultimat för våra behov
krävs att vi gör ett antal testresor. För varje testresa kan vi justera och vrida till upplägget,
precis som vi tidigare gjort på Kola.
Vi körde den första av dessa testresor vecka 34 i år. Island är verkligen så häftigt som vi
föreställt oss! Vissa dagar hade vi lite oflyt med fisket och fick inte så mycket fisk som vi
hoppats på. Däremot kan vi inte klaga på storleken: röding 2,9 kg, brunöring 5,0 och havsöring
5,5 kg. Detsamma gäller således för Island som för allt annat fiske – det är inte bara att kasta ut
och dra upp den ena fisken större än den andra.
Vi fiskade en hel del i sjöar och hade en hel del transporter. Till säsongen 2009 har vi ändrat
lite och nu blir det bara 1,5 dags sjöfiske, resten av tiden fiskar vi i flera av Islands bästa
öringälvar. Dessutom lägger vi resorna en månad tidigare och hoppas på att det är en bra
strategi. De vatten vi ska fiska i brukar leverera bra tidigt på säsongen.
Se bildspelet från vår resa på www.bigtrout.se/island2008
För att hålla nere alla omkostnader till ett minimum, samt även slippa resegarantifonden – är
upplägget att resorna drivs helt ideellt, till självkostnadspris i vår egen privata regi. Det betyder

att vi gruppledare basar för våra egna kompisgrupper och ser till att bokningar, betalning mm
sköts på ett korrekt sätt.
För att få en uppfattning om de normala priserna för fiske på Island kan jag som exempel
nämna de resor som Sportfishing Worldwide erbjuder. Där kostar 4 dagars öring- och
rödingfiske $5910 USD (ca 37000 kr!). Det är visserligen inte samma vatten som vi fiskar i,
men ändå…
Alla bra vatten är hårt kvoterade och efterfrågan på de vatten som vi börjat sikta in oss på
bokas ruskigt tidigt. Det är därför vi redan nu går ut med informationen.
Resan dag för dag:
Lördag
Samling på Keflavik Airport ca 16:00. Transport till Hotel Highland. Välkomstdrink, middag
och genomgång. Eventuellt kör vi en fiskefilm från Island i aktuellt område?
Söndag
Kaldakvisl, heldag (grov röding + grov öring)
Lunch på Hrauneyjar
Övernattning Hotel Highland
Måndag
Sjöfiske i det för tillfället bästa vattnet (öring och röding)
Lunch i fält
Tisdag
Kaldakvisl, heldag (grov röding + grov öring). Om folk vill kan de även prova Fellsendavatn
på kvällen, men min erfarenhet är att alla vill fiska järnet i Kaldakvisl.
Lunch på Hrauneyjar
Övernattning Hotel Highland
Onsdag
Bruará, heldag - flugfiske i kristallklart blått älvvatten för öring/röding
Lunch i fält (eller vid Geysir) - kort utflykt lunchtid till Gullfoss/Geysir
Övernattning Hotel Highland
Torsdag
Galtalækkur (öring) + Minivallalækkur (mycket grov öring) i rinnande vatten
Lunch på Leirubakki Hotel (ligger alldeles vid fisket) i Hekla muséet
Halvdag i varje å, byte efter lunch
Övernattning Hotel Ranga
Fredag
Vatnsá (lax + havsöring + öring) + Heiðarvatn (öring + roding + havsöring)
Halvdag i Vatnsá, halvdag i Heiðarvatn, byte efter lunch
Avskedsmiddag + sammanfattning
Övernattning Hotel Ranga
Lördag
Avfärd till Keflavik flygplats och hemresa.
Alternativ är att ha en natt i Reykjavik med hotell för de som vill pröva nattlivet och dessa åker
ut på söndagen.
Hotel Highland är ett enklare hotell mitt ute i vildmarken. Lite mindre dubbelrum. Trevlig och
mysig atmosfär. Riktigt bra kök som står helt till vårt förfogande. Kommer vi hem från fisket
kl. 22 fixar de trerätters middag då. Bastu och badtunna.

Hotell Ranga är ett fyrstjärnigt hotell byggt i ”timmerlodgestil”. Enligt Björn ett av de bästa
hotellen på Island, och jag har ingen anledning att tvivla på hans ord. Utmärkta rum, kök och
vinkällare. Bekväma rum med jacuzzi…

Detta är inkluderat i paketet:
•
•
•
•
•
•
•

Alla fiskelicenser
5 övernattningar på Hotel Highland, helpension, boende i dubbelrum
2 övernattningar på Hotel Ranga, helpension, boende i dubbelrum
Alla transporter
Alla luncher
Isländsk fiskeguide
Gruppledare från Sverige

Min 6 gäster, max 8 gäster.
Pris: 24 900 SEK per person
Betalningsrutiner: Bokningsavgift 3 000 SEK betalas senast 1 februari 2009. Slutgiltig
betalning, alltså resterande 21 900 SEK, senast 1 april.
Har vi inte tillräckligt många deltagare 1 april 2009 betalas pengarna tillbaka och resan ställs
in.

Detta ingår inte i priset:
Flyg till och från Island, ev. enkelrumstillägg, alkohol, dricks.
Pris flyg: Knappa 3 000 SEK och uppåt (priserna blir högre ju närmare avfärd vi kommer. Just
nu ligger en direktflight på 2747 kr. Håll koll på www.resfeber.se)

Viktiga villkor!
•
•

•
•

•

Deadline för definitiv bokning är 1 april.
Senast då, den 1 april, ska varje deltagare ha betalat in hela summan exklusive flyget till
sin gruppledare. Har inte tillräckligt många betalat in, så betalas pengarna tillbaka och det
blir ingen resa.
Gruppledaren för över pengarna till vår kontaktman Björn Eriksson på Hotel Ranga, samt
hjälper sina gäster med flygbokningen.
Var och en av gästerna måste se till att ha en hemförsäkring som täcker refunding vid
eventuell sjukdom, eftersom Björn från och med den 1 april bokar definitivt och därmed
har låst upp sig för utgifterna oavsett om gästen dyker upp eller ej. Med detta pris och
upplägg finns heller ingen marginal som kan finansiera avhoppade gäster.
Detta är alltså inte en charterresa med Ving, utan en privat kompisgrupp som åker.

Hör av er om ni undrar något!

Johan Nygren, gruppledare
Tfn +46 (0)70 590 75 70
E-post johan@bigtrout.se
Information finns också på www.bigtrout.se

