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Et godt isfisketelt skal beskytte deg mot 
vær og vind. Samtidig skal du kunne 
sitte godt slik at konsentrasjonen rundt 
fiske kan opprettholdes. Samtidig med 
dette bør du også lett kunne forflytte 
fiske kan opprettholdes. Samtidig med 
dette bør du også lett kunne forflytte 
fiske kan opprettholdes. Samtidig med 

deg på isen for å finne fisken. “Shanty” 
dette bør du også lett kunne forflytte 
deg på isen for å finne fisken. “Shanty” 
dette bør du også lett kunne forflytte 

isfisketelt gir deg muligheten for dette 
samtidig som du holder varmen.

Teltet
Å bruke telt på isen er ikke så vanlig i Norge. Dette kanskje 
fordi at de artene vi fi sker etter ofte krever et aktivt fi ske. 
Samtidig er mange isfi sketelt for tunge til å fl ytte rundt på 
isen ved praktisk fi ske. Mange telt er også vanskelige å 
transportere hvis du ikke har en snøscooter. Et typisk senario 
for norske forhold er gjerne at man må gå et stykke for å fi nne 
de gode vannene. Men egentlig er det ikke noen grunn til ikke 
å bruke telt under isfi ske. Hvis solen titter fram vil du også 
oppdage at det fort blir påskestemmning og varmt i teltet. Du 
slipper altså å drasse på den store og tunge kjeledressen.
Vår modell “Shanty” er superlett, rask å sette opp og ikke 
minst enkel å tansportere. Hele teltet får plass i en pakkpose 
som lett får plass i stolsekken, pilkedunken eller pulken.

Teltet har lufting i sidelukene og glidelås i inngangen.
Fargen er lys gul for at mest mulig lys skal slippe inn og det 
er stormkant rundt hele teltet. Ekstra bred stormkant (25 cm) 
kan spesialbestilles. Anbefales hvis teltet skal brukes i fjellet 
hvor det er mere vind og snø.Teltet er selvstående ved hjelp 
av to kryssende stenger (buer), og har fester for plugger i 
hjørnene. Feste for bardunsnorer fi nner du på alle kantene til 
teltet. Lag dine egne snorer med et snøanker ved behov.

Ovnen
På kalde dager kan det være hyggelig å varme opp teltet. Du 
kan bruke en primus, men det enkleste er å ta med seg en liten 
gassvarmer. Denne gassvarmeren er enkel å betjene samtidig 
som det gir god effekt. Det du bør passe på er å sørge for at 
gassboksen ikke blir for kald før du tenner opp i teltet. De 
fl este gassbokser i dag tåler fi nt noen kuldegrader. Sett ovnen 
på en plate slik at den ikke synker ned i isen og på en slik 

plass at du ikke kan sparke til den ved et uhell. I alle fall skal 
du være ekstra forsiktig med varme i et så lite telt. Du fi nner 
ovnen i vår nettbutikk på www.isfi skebua.no

Ankeret
Du kan feste teltet med teltplugger i hjørnene og her kan det 
være lurt å ha med seg en liten batteridrill til å borre hull i 
isen først. videre kan du også bardunere teltet for å støtte opp 
teltstengene for å gjøre teltet sterkere. Til slutt måker du snø 
over stormmattene for at vinden ikke skal få tak i teltet. Bak-
delen med denne metoden er at teltet ikke blir så lett å fl ytte.
Da kan du i istedet bruke et isanker. Borr først et hull i isen 
der hvor teltet skal stå. Slipp så ned isankeret (pinnen) og 
stram opp snorene slik at pinnen blir liggende på tvers i hul-
let. Fest så snoren til isankeret og stram opp i toppen (krysset 
av teltstengene) av teltet med en løkkeknute. 



Studer bildet til høyre så ser du hvordan ankeret er strammet 
opp. Ved å bare bruke et isanker i senter av teltet blir det lettere 
å forfl ytte seg. Nå du så skal forfl ytte deg er det bare å løsne 
snoren til isankeret. Under angis en måte å forfl ytte seg på. 
Utgangstillingen er at teltet står ved en fi skeplass.

Slik forfl ytter du deg:
• Gå ut av teltet og borr nye hull ved den neste fi skeplassen.
• Gå inn igjen i teltet og frigjør isankeret.
• Løft teltet av bakken ved å reise deg opp (hold i teltstengene)
• Ta med deg isankeret og forfl ytt deg til neste fi skeplass
• Fest isankeret i det ene hullet og knyt fast teltet
• Gå tilbake til den gamle fi skeplassen og hent utstyret ditt.

Denne fremgangsmåten har vist seg å fungere godt ved praktisk 
fi ske. Er det mye snø på isen kan det også være nødvendig å 
grave seg ned til isen først. Du kan også enkelt lage deg isanker 
ved hjelp av noen pinner og tau. Da kan du bardunere i alle 
hjørnene og teltet er låst fast til isen, men er ikke så lett å fl ytte. 
Hvilken metode som passer best er ditt valg. Som standard når 
du kjøper “Shanty” følger det med 2 stk. isankere med en lang 
og en kort tauløkke. Barduner og plugger følger ikke med.

Krakken
Inne i teltet er det viktig at du sitter godt. Du skal kunne sitte 
her i timesvis uten at du blir sliten. Hvilken sitteløsning du 
velger er avhengig av fl ere faktorer. Hvor tung du er, hvor 
langt det er å gå, sittestillingen som trengs for et aktivt fi ske og 
underlaget. Mange foretrekker en foroverlent sittestilling, når 
det fi skes med mormyshka. Stolsekk, campingstol, pilkedunk, 
krakk, plastkasse, pinnestol og pulk er også noen løsninger som 
kan brukes. En pilkedunk som også får plass i pulken er ofte en 
favoritt. Da kan pilkedunken brukes som en beholder i pulken 
under transport og som pilkekasse under fi ske. En pilkedunk 
tåler fuktigheten på isen godt og står stødig. 
Lager du din egen pilkedunk tilpasser du bare høyden på 
dunken slik at du har god høyde i teltet. 

Tekniske data for “Shanty” isfi sketelt:
Vekt 1,9kg
Høyde 150cm
Bredde 200cm
Lengde 200cm.
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Stolsekk, pilkedunk, pinnestol og pimpelskrylla kan alle brukes . Finn din favoritt.

Slik skal teltstangen være på toppen av 
teltet for størst mulig styrke.

Plasser åpningen på lesiden av teltet.lasser åpningen på lesiden av teltet.lasser

Isankeret festes og strammes i toppen av teltet. 
Knyt sammen stengene i toppen (utsiden) av teltet
med en liten snor.



Permanent fi skeplass, sikring av telt
Fisker du på en fast plass og er utsatt for vind kan du sikre teltet 
med noen rajer. Dette er en meget effektiv måte å feste teltet 
til isen på, og som enkelt kan fjernes ved behov. Du har også 
mulighet  til å la rajene bli stående til neste fi sketur, mens du tar 
med deg teltet hjem. Rajene er heller ikke lengre enn at du fi nt 
kan frakte disse på en pulk.

Slik går du fram:
• Hugg deg 4 rajer med ca 2,5m lengde
• Fest rajene i toppen med en snor
• Sett opp “stativet “på isen der du vil fi ske
• Sett opp teltet under rajene og tilpass rajene
• Borr en liten grop i isen med isborret der hvor rajen skal stå
• Sett rajene ned i gropene og legg issørpe over.
• Fest teltet til rajene med en liten bit snor
• Legg snø rundt teltet

Nå er det bare å fl ytte inn og starte fi sket. Hvis du ønsker det 
kan du også legge en bit presenning på gulvet. Dette hindrer 
dannelse av kondens og det blir også litt lunere når du fyrer 
opp. Har du noen gamle liggeunderlag kan disse også brukes
som gulv.

Lag et hovedhull som du fi sker i, samt et hull eller to i langs 
kantene hvor du setter ut ståsnøre. 
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Bruk en varmekilde for å få opp temperaturen i teltet. Sørg for 
lufting og vær klar over faren for kullosforgiftning. Denne faren er 
størst hvis du koker vann eller mat.


