Laxfiskekurs – Tvåhands flugkastning, Älvkarleby 6 - 7 juni 2019.
Välkomna att fira Sveriges nationaldag vid älven. Ett bra tillfälle att förbättra din kastteknik och kanske
fånga en av älvens nystigna laxar!
Under två dagar kommer vi att ge kastinstruktioner, lektioner med teoretisk fördjupning om
tvåhandskastning samt ge praktiska fisketips. Ni är välkomna att boka en plats till vår planerade
Laxfiskekurs med fokus på flugkastning med tvåhandsspö.
Alla är välkomna att delta oavsett vilken bakgrundskunskap Ni har. Vi anpassar kursprogram och
övningar efter varje deltagare. Om du är nybörjare så får du instruktioner som är anpassade för det, eller
om du är en erfaren tvåhandskastare så finns alltid något man kan förbättra. Vi erbjuder även
preparation för tvåhandsinstruktörer som siktar och tränar inför en eventuell tvåhands
instruktörscertifiering (THCI). Vi kommer att erbjuda instruktioner i samtliga tvåhands kasttekniker och
metoder, så som Skagit, Scandinavian Shooting head och klassisk Spey kastning. Delta i allt eller delar av
vad som erbjuds, Ni väljer själva.
Själva kursen med kastövningar och lektioner kommer båda dagarna att pågå mellan kl 10:00 – 17:30.
Morgon och kväll lämnar vi fritt för eget fiske i älven och en av anledningarna till att vi valt just detta
datum för kursen är att laxarna har sedan en tid börjat vandra upp i älven och temperaturen i vattnet har
förhoppningsvis inte hunnit bli för hög för att de ska nappa. Statistiskt sett en mycket god tidpunkt för
att lyckas fånga en lax på fluga i Älvkarleby. Detta förhöjer såklart spänningen då man med nya och
förbättrade kunskaper från dagens övningar, i skarpt läge på kvällen går ut i älven på jakt efter de silvriga
giganterna.
Kursavgift: 1 000 kr per person.
Bokning av kurs:
Bokning av en plats på kursen görs via E-post till info@lillamalma.se .
Ange namn, adress, e-post och mobilnummer till samtliga personer du vill boka för.
Cirka 2 veckor innan kursen kommer vi att skicka ut kompletterande information om betalning,
samlingsplats osv.
Betalning:
Företags-Swish eller faktura.
Instruktörer:
Thomas Berggren, FFI, THCI – MCI – L3 Examiner – CBOG.
Tomas Lundqvist, FFI, THCI – CI.
Staffan Dahlbom, FFI, MCI – CI.
Tomas Lundqvist och Staffan Dahlbom som är certifierade instruktörskollegor, kommer att bistå som
instruktörer beroende på hur många deltagare det blir.

Övrig information:
Avgiften på 1 000 kr avser endast kursen. Övriga kostnader för boende, mat och fiskekort ingår inte. Vi
instruktörer kommer att bo i en liten stuga på campingen och äta vår tillredda frukost i stugan innan vi
går ut för morgonfiske. Vi samlas kl 10:00 och har kurs fram till lunch. De som vill äter lunch på
Campingens restaurang och var och en betalar själv. Det går även bra att gå till sin campingstuga och
göra sin egen lunch. Efter lunchen fortsätter kursen fram till c:a 17:30. Därefter går vi till campingens
restaurang för att äta middag. Middag kan man också välja att själv tillaga och äta i sin campingstuga.
Sedan är det fritt kvällsfiske där vi så klart träffas vid älven och snackar tips trots att själva kursen är
avslutad för dagen.
Boende:
För de som planerar att övernatta i Älvkarleby rekommenderar vi att Ni bokar en lite stuga på Älvkarleby
Laxfiskecamping. Stugorna de hyr ut har oftast ett litet pentry där man kan laga egen mat. Det går även
att boka boende inkl frukost. Kontakta campingen för att boka.
Tel:
+46 26 727 92
E-post:
info@alvkarlebycamping.se
Hemsida:
http://www.alvkarlebycamping.se/Priser/
Måltider:
Ni kan välja att själva laga samtliga era måltider i er campingstuga.
På campingen finns en restaurang som erbjuder lunchbuffé och middag till normala lunch och
middagspriser. Se priser på deras hemsida.
Fiskekort:
Fiskekort måste lösas för att beträda och fiska i älven. Fiskekort löser man på fiskekontoret och det
kostar 330 kr https://alvkarlebysportfiske.nu/priser/fiskekort Se även bifogad karta.
Fiskeutrustning:
Ta med din egen tvåhandsutrustning, eller ta med alla tvåhandsspön och linor du vill träna och fiska med.
Flytlina är lämplig att använda då man ska träna in något nytt kast som man ännu inte behärskar för att
sedan träna samma kast med sjunklina. Till fisket är det högst troligt att vi kommer att använda linor som
sjunker och vilken typ av sjunkgrad vi väljer beror till största del på vilken vattenföring och temperatur
det är på vattnet. Detta är något som kan variera stort. Så lämna inget hemma så länge du har plats i
väskan… Om du är nybörjare och saknar utrustning kan vi ordna så att du får hyra en lämplig utrustning
för 500 kr om du inte vill köpa egen utrustning innan kursen.
Vadarbyxor är ett måste! Det måste varje deltagare själv ombesörja att ta med.
Polariserande solglasögon för att skydda ögonen mot krokar och stark ljus. Solen kan vara mycket stark i
början av juni och solskyddsfaktor kan vara nödvändigt. Om kvällarna blir vindstilla kan det finnas mygg
även tidigt på sommaren. Tips! Myggmedel.

Välkomna att boka en plats

