Introfiske - Ørret i Breheimen 2.-4. juli 2019

Program
Tirsdag 2. juli:
Oppmøte ved Stuttgongen
(langs Rv15) kl. 10:00
Utdeling av fiskeutstyr
Fiske i Ottaelva opp til
Heimdalsvatnet
Rigge leir, lavvo, telt på baksida
av Heimdalsvatnet
(utstyr blir transportert med bil
og båt)
Bålpanne, grillmat (burgere og
pølser)
Fisking utover kvelden og natta.

Onsdag 3. juli:
Brødmat til frokost, smøre niste
Fiske i Ottaelva, rundt
Grotlivatnet eller fjellfisketur
(avhengig av vær og deltakere)
Middag ved Heimdalsvatnet,
lage egen
fiskepakke
Fiske rundt Heimdalsvatnet

Torsdag 4. juli:
Brødmat til frokost, smøre niste
Fiske i Ottaelva eller i
Heimdalsvatnet
Utstyr blir transportert til bilvei.
Avslutning ved Heimdalsvatnet
kl 14:00

Alder:
Fiskecampen er i første rekke ment som et tilbud til de mellom 10 til 15 år. Også yngre barn i følge
med voksne, kan delta så langt det er ledig plass (maks 15 deltakere). Du trenger ikke ha mye erfaring
med fiske fra før—vi hjelper deg gjerne og har alt av fiskeutstyr til utlån om du trenger det.
Utstyr:
Ta med godt med klær. Det kan bli vått og kaldt, og vi skal være ute hver dag—og da trenger vi ofte
flere skift. Husk godt skotøy (støvler), regnklær, sovepose, liggeunderlag, toalettsaker, kopp,
drikkeflaske, tallerken, spisebestikk, turkniv, myggolje og en dagstursekk. Øvrig utstyr blir transportert
fram til leirplassen. Vi har utstyr for matlaging, og sørger for nødvendig mat og drikke. Vi setter opp
lavvoer og telt, men det er lov å ta med sitt eget for privat overnatting. Det er ikke mulig å få kjøpt noe
på stedet.
Fiskeutstyr: ta med det du måtte ha av fiskeutstyr. Om du ikke har utstyr kan du låne av oss.
Pris (inkl. opphold og mat) kr 800,- for medlemmer av NJFF (uansett hvilken lokalforening) kr 1600,for andre.
Konntaktinfo og påmelding:
NJFF Oppland v/Tor Taraldsrud, 481 90 145 - tor.taraldsrud@naturkonsult.no
Skjåk Almenning v/Birgit Bilstad, 97 60 53 29 birgit@skjak-almenning.no

