
PÅMELDING

www.isfiskebua.no
• Telefon 95 22 31 79
• E-post: post@isfiskebua.no
• SMS: 95 22 31 79

Bestill  nå!

Slik finner du Skinnarbu Høyfjellshotell 

Lær om isfi ske etter ørret og røye!

Møt nye isfi 
ske

venner !

I S F I SKE  
WEEKEND MED OVERNATTING / FISKE

TIdSPUNKT
Turene settes opp januar-april og dato for 
oppsatte turer får du ved å henvende deg til 
Skinnarbu Høyfjellshotell. eller ved å gå inn 
på www.isfi skebua.no. For grupper/fi rma 
kan det settes opp egne turer på forespørsel.

Isfi sketuren går 
over 3 dager, hvor 

vi møtes første dag 
ved Skinnarbu Høy-
fjellshotell  kl. 1200. 
Parker ved hotellets 
gjesteplasser. 
Vi fi sker så på “dam-
men” ved Møsvatn  
og holder på så 
lenge fi sken biter.
Tinnoset brukes ved 
behov eller ønske fra 
deltaker

Mat lages i friluft og hver enkelt må ta med 
seg nødvendig utstyr hvis annet ikke er 

avtalt.

Om kvelden, lørdag er det samling i den 
hyggelige peisestua på hotellet hvor vi gir 

tips og legger planer for siste dag. I forbin-
delse med dette kjøres også et lite lysbilde-
foredrag rundt teknikker og utstyr for isfi ske 
etter ørret og røye. Det vil også være mulig å 
kjøpe utstyr.
Hvis vi velger å fi ske på Tinnoset siste dag 
kjører vi samlet dit. Vi starter tidlig da fi sket 
oftest er best da. Vi satser derfor på å starte 
fi sket her kl 0800. Fisket på Tinnoset er meget 
spesielt da fi sken ofte står dypt (12-18 me-
ter) og egne teknikker brukes. Her fi sker vi så 
lenge som den enkelte ønsker og man reiser 

Bli med på isfi sketur til Møsvatn og 
Tinnoset. Dette området har lange 
tradisjoner for isfi ske.

Vår målsetting er å gi deg minnerike 
dager på isen, og en fi skemiddag å ta 
med hjem når turen er over. 

Lær om isfi ske etter ørret og rø

Kr 500,-
Nå har du muligheten til hyggelig samvær sammen med 
andre isfiskere samtidig som du kan oppdatere deg for 
et effektivt fiske. Kurset er åpent for alle. Trenger du litt 
opplæring får du dette uten tillegg i prisen. Du kan også 
leie fiskeutstyr og isfisketelt hvis behov. 

Isfi skebua har ingått en eksklusiv avtale med 
Skinnarbu høyfjellshotell  ang. overnatting.
Bedre priser skal du lete lenge etter!

www.skinnarbu.no
• Telefon 35 09 56 00
• E-post:post@skinnarbu.no
• Fax: 35 09 01 90 

Tekst og foto: Gaute Nuland

LIGGER MIDT I SØR NORGE
Skinnarbu (1000 m.o.h) ligger ved Møsvatn, 
midtveis mellom Rauland og Rjukan på riksvei 
37 - i hjertet av Syd-Norge, sentralt mellom
Øst-, Vest- og Sørlandet. Veiene går gjennom 
naturskjønne omgivelser. Vinterstid er området 
spesielt snørikt.

Avstander:
• Skien/Porsgrunn ca 170 km
• Oslo ca. 200km
• Larvik ca. 170km
• Rjukan ca.20km

- Om turene -



-  G e n e r e l l  i n f o r m a s j o n  - -  F i s k e  M ø s va t n  -
PRISER opphold fredag - søndag
-Gratis kaffe i resepsjonen når du kommer!
-Opphold 2 sengs rom (over/underkøye) kr 500,-
-Frokost kr 90,- Nistepakke m/termos kr 100,-
-3 retters middag kr 245,-
-Sengetøy (dynetrekk, laken og putetrekk) kr 95,-
-Tillegg for enerom kr 125,-
-Dagskort for fi ske på Møsvatn inngår. 
-Parkering Tinnoset kr 30,-

Ønsker du å komme 1 dag før turen starter kan 
dette enkelt ordnes. Du får også denne overnat-
tingen til redusert pris. 

AVBESTILLING
Du må senest avbestille uka før.

TIPS og Råd
Ta med deg god med varme klær og fottøy.
Hver enkelt sørger for sin egen utrustning.
Det blir satt opp et eget isfi sketelt hvor mat kan 
lages. Det er mulig å leie/kjøpe isfi skeutstyr og 
telt hvis behov. Maggot /agn får du kjøpt på 
stedet. Det anbefales å ta med seg en pulk og 
noe å sitte på. Parker ved hotellet ved ankomst.

Møsvatn har lange tradisjoner for isfi ske. Vannet 
er stort og har utallige steder du kan fi ske. Vi 

holder til ved “dammen” som er et av de lett til-
gjengelige og mest fi skerike områdene på Møsvatn. 
Fisket fl ytter seg litt gjennom vinteren innenfor et 
område på ca 1 km. Møsvann er et oppdemmet 
vann og det må vises respekt for isforholdene. 

Røye er den mest vanlige arten, men også ørret 
kan bite på kroken. Vanligvis fi skes det nede 

ved bunnen med røyeblink og maggot som agn. 
En liten balansepilk med opphengerfl uer kan også 
brukes. 

Mange setter også ut noen ståsnører som gjerne 
består  av en enkelt kvist festet til et snøre 

med søkke og krok. For å øke mulighetene for mye 
fi sk vil det bli foret opp kvelden før fi sket starter 
slik at mulighetene skulle være optimale. Fisket 
er helt klart best fra morgenen av og bettet avtar 
ut over dagen for så og ta seg litt opp igjen ut på 
ettermiddagen. Vanligvis passer det godt å avbryte 
fi sket i 12 tiden og lage seg en bedre lunsj på en 
primus eller man velger å ha med seg matpakke.

Tinnoset er et spennende sted for isfi skere.
Fisken her er som regel større en på Møs-

vatn om ikke så tallrik. Her fi skes det gjerne på 
større dyp og fi sken vandrer fritt i vannlagene. 
Her er det vanlig å bruke en pilk fra gammelt av 
selv om blink og maggot er nyttig redskap også 
her. De senere årene er det blitt vanlig å bruke 
lysblink sammen med en pilk. 

Hemmeligheten med Tinnoset er å vite hvilken 
dybde man skal fi ske på. Et godt råd er å 

spørre “gamlekara” som står å fi sker med en tre-
pinne. Røye er helt klart den mest vanlige fi sken 
selv om det fi nnes en og annen storørret å få på 
kroken. Det bør vises stor respekt for isforhol-
dene på stedet grunnet mye strøm i vannet og 
forholdene kan fort endre seg.

Fisket her er best fra tidlig på morgenen selv om 
noen ganger kommer ikke bettet før i 9 tiden. 
Vi bruker Tinnoset ved behov etter avtale med 
kursdeltakerne. I tilfeller med dårlig vær på fjel-
let er dette aktuellt.

-  F i s k e  T i n n o s e t  -

En god gammeldags trestikke fungerer godt

Ferga på Tinnoset er lett å fi nne

En god gammeldags trestikke fungerer godt
Typisk røye fra Møsvatn 


