ISFISKE SAVALEN
Møt nye isfiskevenner og bo i fiskebuer rett ved fiskeplassene

Fiskebuer

Røyer fra Savalen

Dagens fangst

Fiskemiddag

Nå har du muligheten til hyggelig samvær sammen med nye
isfiskevenner. Turen er åpen for alle nivåer av isfiskere. Du kan
også leie fiskeutstyr, vindskjerm og isfisketelt hvis behov.
ISFISKETUREN
Isfiskebua har inngått en eksklusiv avtale med noen hytteeiere langs Savalen. Her kan vi leie
fiskebuer rimelig og samtidig ha kort avstand til de beste fiskeplassene. Vi bor 2-3 mann på
hver hytte og steller oss selv. Bilene parkeres ved hyttene uten tillegg i prisen. Vi lager vår
egen mat og hver deltaker må selv kjøpe med den maten han ønsker. Vi starter første dag ved
et møtepunktet i SØR-enden av vannet kl.0800.
Dette betyr at de deltakerne går rett fra bilene og ut på isen for å fiske når de ankommer.
Kommer du senere finner du oss på isen. Vi fisker første dag så lenge man ønsker og
fordelingen på hyttene avgjøres på isen. Det vil også være mulig å kjøpe isfiskeutstyr og
kjuke til foring. Størrelsen på fisken ligger normalt mellom 200-300g og er fin og rød i kjøttet.
Storfisk kan forekomme. Ta med deg godt med varme klær og fottøy. Husk å kjøpe maggot!
PRISER
Prisen for hytteoppholdet er kr 1500,- pr deltaker. Fiskekort kan kjøpes på (www.inatur.no)
sine websider og hver deltaker må ordne sette selv før fiske starter.
Bomvei siste biten til Savalen kr 70,-

Datoer og tidspunkt for våre turer
Sesongen 2016-2017settes det opp følgende helgeturer:

Tekst og foto: Gaute Nuland

1. Torsdag 15.desember - Søndag 18. desember.
2. Torsdag 19. januar. - Søndag 22. januar.
REISERUTE
Kjør RV3 mot Alvdal og fortsett mot Tynset. Ca 15 før avkjøringen
mot Tynset sørfra følger du skilt “Strømsås” mot Savalen. Du kommer
da til sørenden av Savalen og vårt møtepunkt.
PÅMELDING
Meld deg på telefon 95 22 31 79 eller på e-post: post@isfiskebua.no og reserver plass.
Med forbehold om minst 5-8 deltakere. Påmeldingen er bindene, kun refunderbar mot sykemelding fra lege og betalt innen forfall.

Du kan også kontakte www.isﬁskebua.no

Bli med på isfisketur til Savalen. Dette området har lange tradisjoner for isfiske etter røye.
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