- OM TURENE Mange er interesserte i isﬁske, men er ofte
ikke helt oppdaterte på utstyr og teknikker.
Noen har også en litt dårlig opplevelse med
isﬁske med tanke på frysing og lite ﬁsk.
Det har de siste årene vært en rivende utvikling og det er ikke nødvendig å fryse lenger.
Stor mulighet for ﬁsk er det også ved bruk av
riktig utstyr og teknikker.
Hemmeligheten med å bli en god isﬁsker er å
kjenne sitt utstyr og ikke minst bruke dette på
riktig måte.
Foredraget vårt setter fokus på utstyr sikkerhet, bekledning og teknikker. Dette sammen
med gode historier og bilder. Vi vil vise utstyr
sammen med praktiske øvelser. Det gis god
anledning til å stille spørsmål.
Vi har valgt ut noen områder i Norge for turer
og kurs/foredrag. Dette kan endre seg du vil
kunne holde deg oppdatert på vår webside:
www.isﬁskebua.no/turer

- PÅMELDING Ring oss eller se våre websider for nærmere tidspunkt og priser for foredrag og turene. Se etter
linken “Turer og foredag” på vår hovedside:

www.isfiskebua.no
• Telefon 95 22 31 79
• E-post: post@isfiskebua.no
• SMS: 95 22 31 79
Påmeldingen er bindene, kun refunderbar mot
sykemelding fra lege, og betalt innen forfall.

Slik kommer du til Øygardsgrend
Øygardsgrend ligger ved sørenden av Tunhovdfjorden. Du kjører først til Kongsberg hvis du kommer
sørfra og følger dalen oppover til Rødberg. Her tar
du av og følger skilting mot Tunhovd. Når du kjører
over “demningen” ser du Øygardsgrend.

ISFISKE
WEEKEND MED OVERNATTING /FISKE

Tunhovd
Lær om isﬁske etter ørret og røye!

Bli med på isﬁsketur til nydelige
Tunhovd og Øygardsgrend. Dette er
et fantastisk område for isﬁske etter
ørret og røye. Områdene har lange
tradisjoner for isﬁske.

Følgende områder har faste turer:

TUNHOVD - Øygardsgrend -

Tunhovd har lange tradisjoner for isﬁske. Vi
mener dette nå er et av de beste stedene du
kan velge med tanke på røyeﬁske og enkel
tilgjengelighet.Turene foregår i januar - mars.

Fjellhandel Øygardsgrend (Tunhovd) har det
du trenger av utstyr og mat til turen.

SAVALEN

Bli med til sagnomsuste Savalen for en skikkelig isﬁskeopplevelse. Du overnatter i en enkel
isﬁskebu sammen med andre og lager selv din
egen mat. 50m til isen og vi forer opp hullene
til du kommer. Turene foregår normalt før jul.

Avstander
• Oslo - Kongsberg 86 km
• Kongsberg - Rødberg 93 km
• Rødberg - Øygardsgrend 10 km
Tekst og foto: Gaute Nuland

Nå har du også muligheten til hyggelig samvær sammen
med andre isfiskere under praktisk fiske. Samtidig kan
du oppdatere deg på nyheter innen isfiske.
Arrangementet er for erfarne og nybegynnere.
Du kan melde deg på hos: www.isfiskebua.no
Vår målsetting er å gi deg inspirasjon
til å komme deg ut på isen i vinter!
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- TUNHOVD I samarbeid med Fjellhandel Øygardsgrend kan
Isﬁskebua tilby isﬁsketur på Tunhovdfjorden.
Vi ﬁsker fra tidlig fredag morgen, og avslutter
ﬁsket på søndag. Vi kjenner Tunhovdfjorden godt
og vil ta deg til de beste stedene etter årstiden. Vi
vil også ”fore” opp på ﬁskestedet for å sikre god
fangst. Typisk størrelse på ﬁsken ligger mellom
350-600g. Du kan også få den kjente Tunhovd
ørreten og den kan bli stor!
Du overnatter i nye enkeltrom (låsbare) med eget
toalett og dusj. Sengetøy og håndklær ligger klart
når du kommer. Bilen
parkerer du på utsiden.
Det er fellesrom for
matlaging og hygge.
Fra fellesrommet ser du
rett ut på isen og ﬁsker
vi ved ”demningen” har du
bare 150m å gå.

- TUNHOVD For de som er interessert i lokal
matlaging så kan man delta i
tilberedelse av fellesmiddagen.
Her vil du lære å ﬁlletere ﬁsken
som er fanget. Vi anbefaler alle
deltakere å være med på dette.
Drikke vil kunne kjøpes under
middagen. Egen kokk vil lede
arbeidet og vi rydder opp når
vi er ferdig med måltidet.
Typisk for isﬁske ved Tunhovd er at man begynner
tidlig, da ﬁsken helt klart er i bettet. Dette betyr
av vi er oppe og ute på isen når det lysner. Fisket
bruker å avta rundt kl.1000 og avsluttes gjerne da.
Ute på isen vil vi sette opp et varmetelt som er
ﬁnt å bruke når utstyr skal ordnes på eller at man
trenger kortvarig ly for vær og vind. Fisket er best i
januar-mars, og det kan være kaldt slik at god
bekledning og godt fottøy er viktig. Har du ikke
isﬁskeutstyr kan du leie billig av oss. Mulighet for
snøscootertransport hvis du er dårlig til bens eller
trenger å frakte utstyr.
Lørdag kveld holdes et
isﬁskeforedrag. Det
demonstreres/vises
utstyr og teknikker.
Tidspunkt avtales.

Lørdag ettermiddag legges det opp til tilberedning
av egen ﬁsk og fellesmiddag, i selskapslokalene til
Fjellhandel Øygardsgrend.

Hyggelige selskapslokaler til røyemiddagen

- Isfiskebua.no Isﬁskebua har som målsetting å bli en ledende
produsent og distributør av isﬁskeutstyr i Norge.
Vi har skaffet oss kontakter over hele verden
med hovedvekt på små produsenter som har
spennende produkter. Vi leverer våre produkter
til stadig nye butikker og kunder.
Vi har eget verksted hvor produktutvikling og
produksjon er en
viktig aktivitet. Vi
deltar også på ulike villmarksmesser
og du kan holde
deg oppdatert på
våre websider.
Enten du er på isﬁsketur med oss, eller møter
oss på en villmarksmesse kan vi love deg ekstra
gode priser under disse arrangementene.
V nettbutikk inneholder
Vår
det du trenger for en vellykket isﬁsketur. Bestiller
du på forhånd tar vi med
varene til våre turer og
kurs. Ring oss gjerne.
Besøk oss på: www.isﬁskebua.no/nettbutikk

PRISER SESONGEN 2016-2017

Du betaler kr 1350,- for oppholdet (fre-søn) og
dette inkluderer enkeltrom, med sengetøy og hånkler. Fellesmiddagen er inkludert i prisen, sammen
med frokost lørdag klokken 1000 - 1100.
Drikke under fellesmiddagen er ikke inkludert.
Fjellhandel Øygardsgrend holder åpent fredag og
lørdag, og her ﬁnner du dagligvarer som kan
kjøpes inn slik at du slipper å handle på vegen opp
til Tunhovd. Du kan også bestille over telefon slik
at varene ligger klare når du kommer fram.
Ring telefon 32 74 41 60 for å bestille.

Selgere/instruktører
Isﬁskebua søker selgere og instruktører til våre
aktiviteter. Du vil få full opplæring. Ta kontakt
for en hyggelig prat.
• Selg til venner og kjente
• Provisjon av salget
• Ingen kapitalkrav.
• Må ha eget firma / foretak

