
Välkommen till Flugfiskeskolan 2019! 

Är du mellan 10-15 år och har lust att prova på FLUGFISKE, då är detta något för Dig! 

Under ledning av kunnig guide får Du prova på samt lära Dig om flugfiske i ett av 

Västerbottens bästa fiskevatten. 

Vi börjar med frukost på Emils fiskecamp, Kraddsele, fredag den 12 juli kl 09:00 och avslutar 

i Kraddsele lördag den 13 juli kl 12.30 för att därefter åka till Ammarnäs och delta i 

invigningen av fiske i Akkas tjärn 13.00 – 15.00. Flugfiskeskolans deltagare fiskar gratis där 

den dagen. 

Pris 500 kr per pers. I det ingår mat under dagarna, guidning och fiskekort. Vi kan tyvärr 

inte erbjuda boende, eller nattansvar , men Campingen erbjuder gratis tältplatser och man 

kan kontakta något av de företag som erbjuder boende inom närområdet. 

Varmt VÄLKOMMEN med Din anmälan! 

Ingrid 070-699 64 97. Ange ev. allergi vid anmälan. 

Max 12 deltagare 

 

Praktiskt fiske tränas 

 

tel:+4613001500
tel:+46706996497


Preliminärt program 

(Justeringar görs senare utifrån deltagarnas önskemål och väderförhållanden). 

Fredag 12 juli 2019 

9.00 Frukost och samling med information. 

Vi lär oss om utrustningen som vi kommer att använda och även lite om dom viktigaste 

knutarna för att komma igång och tränar kastteknik. 

  

12.00 Lunch ute i det fria. 

Efter lunchen fortsätter vi ev. med kastteknik och så testar vi fiske. 

Fisket fortsätter hela dagen och vi tar med oss lite fika ut. 

  

17.00 Middag 

Efter middagen tar vi en stunds fiske eller binder en fluga. 

På kvällen ljuger vi lite om våra storfångster innan vi skiljs åt. 

  

Lördag 13 juli 2019 

08.30 Samling för frukost. 

Efter frukost lägger vi upp en plan på var och vad vi skall testa denna dag. Vi har mycket 

vatten att välja på nära intill. 

Lunch 11.30 ute i det fria med avslutning. 

Därefter åker vi till Ammarnäs och deltar i invigningen av Akkas tjärn kl 13.00. 
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