Welcomes You

To

Den Gäckande Storrödingen
Här är drömrödingarna i en kaliber som blir din troféfisk. Vi
utnyttjar bästa fisketiden på kvällen och natten, för möjligheten
att

kroka

någon

av

de

gigantiska

trofé

rödingarna

i

midnattssolens ljus. Här gäller ett kvoterat flugfiske. Catch and Release och
Hullinglösa enkelkrokar.
-

Här är drömrödingen i en kaliber som blir din troféfiske.

-

Här kan du sitta vid lägerelden och se gigantiska rödingar med sina
tysta vakringar blomma ut på den spegelblanka sjön.

-

Här kan du uppleva något som de flesta rödingfiskare bara kan
drömma om att få vara med om.

-

Här kan du äta god mat i den totala
tystheten under midnattssolens ljus.

-

Här kan du somna gott till eldens ljus och
med björnen tassandes utanför Laavun.

-

Här kan du få ro i själen.

-

Här kan du utmana mig, att ta en större
röding än den jag berättar om här nedan.

Den gäckande Storrödingen
Kvällen var nästan vindstilla när en rödsilvrig buk blänkte till i
djupet.

Mothugget

kom

automatiskt

och

handen

kramade

spöhandtaget hårt. Fluglinan skar genom vattenytan medan
det spänstiga kolfiberspöet fick arbeta hårt med att drilla
denna granna röding.

Den Gäckande Storrödingen

Jag var tillbaka! Kvällen före hade en grymt stor röding
gäckat

mig hela kvällen. Jag hade provat alla mina

favoriter till rödingflugor, både på och undervattenytan.
Men den här rödingen var svårflörtad.
Än en gång låg jag utankrad med Belly-boaten på
behörigt kastavstånd till rödingens matruttväg. Kvällen
var nästan vindstilla. De första sländorna hade redan
börjat svärma och snart kröp mängder av dom omkring
på Belly-boaten. Jag lät flugan landa en bit åt höger om
den senaste vakringen. Några spännande sekunder tickade iväg innan jag, till
min besvikelse fann flugan ratad ännu en gång. En vakring till, nytt kast,
ingenting. Denna röding var inte villig att låta sig luras till hugg så lätt. Hur
många flugor hade nu dalat ner framför rödingen, och alla hade de blivit
ratade. Än en gång bytte jag fluga, och lade ut Trollsländelarven i rödingens
färdriktning. Snabba långa hemtagningar och genast kom ett knallhårt hugg.
Jag såg en skymt av silver och djuprött innan rödingen vände ner mot
djupet. Spöhandtaget kramades hårt och kolfiberspöet spöndes i djup båge.
Kraften i rusningen och de täta och blixtsnabba utbrytningsförsöken gjorde
att 0,14 mm tafsen var på bristningsgränsen när fluglinan skar genom
vattenytan. Det var en enorm press på mittspänstiga kolfiberspö som nu
började trötta ut rödingen. Rusningarna började bli allt
kortare och jag kunde äntligen börja ta in lite lina på
flugrullen. Så småningom kunde jag se en rödsilvrig buk
och de vita strecken på fenorna. Den lilla håven var inte
till mycket hjälp när jag försökte håva denna rödingsdam
på drygt 6 kg.
En stund av beundran, och en tår av glädje, när denna
gigant som gäckat mig i två kvällar fick friheten tillbaka.
Jag satt länge vid lägerelden och tittade ut på den
spegelblanka sjön. Lusten att åka hem fanns inte. Jag kröp
istället ner under filten i tältkåtan och somnade gott med elden sprakandes
och med en värkande handled.

Jag var till freds.
/ Örjan

Lapland Vuollerim
Bodenvägen 13
960 30 Vuollerim

+46 976-100 30
www.laplandvuollerim.se

2

Den Gäckande Storrödingen

Guidens flugfiskeutrustning:
-

Vindstilla dagar använder jag mitt 10# eller 11# klass 6 enhandsspö.
”snabb aktion”

-

Blåsiga dagar föredrar jag mitt 10# klass 7 eller 8:a enhandsspö.
”super snabb aktion”

-

Jag använder en flytande WF-lina med loop braided system, då med
olika sjunkhastigheter. Orvis Mirage fluorocarbon tafsmaterial från 0,10
mm till 0,22 mm för de största flugorna.

-

Detta är mitt sätt att fiska på, och är då bara ett förslag på passande
flugfiske utrustning. Du tar ju givetvis med dig det du trivs bäst att
fiska med. Olika sjunklinor passar även utmärkt här, eftersom det
mesta fisket bedrivs med Belly-Boat.

Start
Vi startar turen från Hotel Vuollerim Gästgiveri kl 18,00. Och avslutar 10,00
dagen efter på Hotel Vuollerim Gästgiveriet.
I priserna ingår:
•

Fiskeguide

•

Fiskekort

•

Fika & Frukost

•

Övernattning i Laavu "Tältkåta"

•

Belly-Boat ink simfötter. Egna vadarbyxor medtages

Transport i egen bil tillkommer
Vi kan ordna följande tillägg:
•

Hotell för extra nätter före och efter fiskepaketet

•

Extra Middag, lunch eller fika och aktiviteter

•

Transfer till och från flygplats eller tåg

•

Bastubad & Dusch

•

Minibuss kan ordnas för större sällskap

Pris från:

2 700 SEK/person (10 personer)
3 400 SEK/person (4 personer)
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