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Laksefiskeri i Mandal - grupperejse
Overblik

HØJDEPUNKTER

Mandalselven er en norsk klassiker blandt fiskere rundt om
i verden. Den er lakseførende på 48 km, og er blandt de
bedste elve i det sydlige Norge.

Om laksekursus og Mandalselven
Rejsen til Mandalselven i Norge ligger i uge 26 og heldags
laksekursus med anerkendt dansk fluefiskeinstruktør finder
sted i Danmark i god tid inden afrejse. Ved Mandalselven
fisker vi i zone 3, som er ca. 13 km lang. Denne tur er
specielt beregnet for dig, som gerne vil lære at fiske laks
med fluestangen og nyde hyggeligt samvær med andre
lystfiskere. Den første dag ved elven vil lokal guide også
vise rundt og give gode tips om elven, fiskeriet med mere.
På rejsen medfølger der også dansk gruppeleder, som vil
tage sig godt af alle turens deltagere.

6 dages laksefiskeri
Lær at fiske efter laks
Lær at kaste med tohånds fluestang
Teoretisk og praktisk undervisning inden afrejse
Professionel guidning til de bedste fiskepladser
ved ankomst

Selve fiskeriet er på egen hånd, og her kan man naturligvis
også afprøve nogle af de teknikker og tricks som man har
lært på fluefiskekurset inden afrejse.
Kursets temaer:
Fluekastet fra A-Z
Fisketeknik efter laks
Strategi
Catch and release/Landing af fisk
Fluebinding
Guidning
Grejsammensætning
Vadning i strømmende vand
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Valg af flue
Billeder af fisk
På kurset vil du også lære en del om at kaste med flue. Vi
vil gennemgå diverse former for speycast, som er
nødvendige, når man fisker laks. Der vil også blive givet
tips til at lære at læse vandet, så når du selv står ved elven
med den rette flue, vil du kunne se hvor laksen gerne skulle
stå. Du lærer hvordan man vader i en elv.

Fiskeriet i Mandal
Normalt bliver der på en sæson fanget ca. 3000 laks
.Gennemsnitsvægten er ca. 3,3 kg, og med en rigtig flot top
10 med laks mellem 10-16,2 kg! Der bliver også fanget ca.
300 havørreder med den største på 6,5 kg.
Mandal er en nem elv at komme igang med. Den er
overskuelig, nem at vade i og du har 12 km på begge sider
af elven. Elven har alt hvad en rigtig lakseelv skal have i
form af pools, stryg osv.

Rejseplan
Dag 1 (lørdag): Afrejse Færge Hirtshals/Kristiansand kørsel til lodgen
Dag 2: Introduktion til elven og fiskeri på Zone 3
Dag 3-/: Fiskeri på Zone 3
Dag 8 (lørdag): Afgang fra lodge - Færge
Kristiansand/Hirsthals
Færgen tur/retur er inkluderet i prisen, og turen er baseret
på kørsel i private biler. Det forventes derfor, at der er tre
fiskere der kan lægge bil til. Vi sejler fra Hirtshals til
Kristiansand. Turen er baseret på 12 deltagere samt
gruppeleder.
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OPHOLD
OPHOLD

Smeland
Rejsen og opholdet er ikke bare laksefiskeri. Rejsen er også
socialt samvær blandt ligesindede. Vi bor i to store og fine
lejligheder ved Jan Lindland på Smeland. Lejlighederne er
specialbygget for at huse ivrige laksefiskere, som kommer til
Mandalselven. Lejlighederne indeholder fire 2-personers
værelser, køkken, toilet, bad og vaskemaskine. I tillæg er der to
stuer/opholdsrum med tv og to store terrasser med en flot udsigt
over Mandal. Der er tørrerum til waders og stænger.
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PARTNER
PARTNER

Atlantik & Diana Fiskerejser
Vi er selv partnere på denne tur. Atlantik & Diana Fiskerejser er
en del af Limpopo Travel A/S, som har hus ved Hvidkilde Gods i
Svendborg på Sydfyn. Limpopo Travel A/S startede med at
arrangere jagtrejser, men i 2013 blev bureauet udvidet til også at
sende fiskere på rejser til hele verden. Med omkring 20
medarbejdere i Danmark og Sverige er bureauet Europas største
jagt- og fiskerejsebureau. Vi er selvfølgelig medlem af
Rejsegarantifonden.
Vi arrangerer fiskerejser af høj kvalitet til den kræsne lystfisker! Vi
stiller store krav til vores rejseledere og samarbejdspartnere, så I
kan være sikre på, at din fiskerejse bliver den rejse du har drømt
om. Vores rejseledere er alle meget erfarne lystfiskere, og de ved
hvad der skal til for at få en god oplevelse.
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OMRÅDE
OMRÅDE

Mandal
Mandalselven ligger i det sydlige Norge og berømt for sit
laksefiskeri. Vores fiskeområde på elven er hele 12 km langt.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser
Prisen inkluderer

Prisen inkludere ikke

Færgebilletter fra Hirshals - Kristiansand og retur

Forplejning på hele turen

7 overnatninger i lækre lejligheder med udsigt til elven

Norsk statslicens

Fiskekort til zone 3. (6 dages fiskeri)

Forsikringer - vi anbefaler vores specialdesignet

Desinficering af fiskegrej

fiskeforsikring fra Europæiske ERV til den rejsende

Kursus inden afrejse om laksefiskeri

lystfisker

Dansk gruppeleder

Benzin på hele turen, som fordeles indbyrdes
EU ansvarsforsikring kr. 59,-

Kursus inden afrejse indeholder:

Alle andre udgifter, som ikke er nævnt i afsnittet prisen
inkluderer

Sandwich og øl eller vand
Grejsnak
Sammensætning af grej
Fisketeknik flue
Fluevalg

Mere
Vadning i elv
Snak om genudsætning af laks
Husk
at læse alt af
igennem,
så der ikke kommer nogle overraskelser, inden du skal afsted.
Planlægning
madplan
Fordeling af pladser i biler og hytter
DetMulighed
er muligt for
at leje
grej til
turen (Ikke
forfangsmaterialer), for en merpris på dkk 1.500,at købe
/ bestille
grej endegrej
ved en af og
vores
samarbejdspartnere
Denne tur er baseret på 12 deltagere og 1 dansk rejseleder. Såfremt antallet ikke opfyldes, kan turens struktur og omkostninger
ændres.
Prisen er gældende i forhold til NOK Kursen d. 01.11.2020. Vi tager forbehold for kursudsving. Vi benytter os af lavest mulig
bookingklasse på færgen. Vi er derfor nødsaget til at tage forbehold for kurser og plads på færgen. Vi glæder os til at modtage din
bestilling og til at arrangere din rejse.
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VILDTARTER
VILDTARTER

Laksefiskeri i Mandal - grupperejse

Laks
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Om os
Atlantik & Diana Fiskerejser
Atlantik & Diana Fiskerejser er en del af Limpopo Travel

Prisen på fiskerejser er som de er. Nogle vil sige, at de er

A/S, som har base på Hvidkilde Gods i Svendborg på

dyrere, end hvis man selv arrangerer - og det er de nok

Sydfyn. Limpopo Travel A/S startede i 2004 med det

også. Men her skal man tænke på, at når man booker en

formål at sende jægere og turister på safari i det sydlige

fiskerejse hos os, så er vi dækket under

Afrika. Siden er aktiviteterne udvidet kraftigt med tilkøbet af

Rejsegarantifonden, samtidigt har man som kunde også

Diana Jagtrejser i 2008. Og i 2013 blev virksomheden

mulighed for at tegne en speciel forsikring ved Europæiske

yderligere udvidet med afdelingen Atlantik Travel, som i

(ERV), som kun kan fås hos os. Denne forsikring betyder,

dag hedder Atlantik & Diana Fiskerejser. Med omkring 20

at selvom du skulle brække en finger, så er du forsikret.

medarbejdere i Danmark og Sverige er bureauet Europas

Vores krav til turene er, at alt skal være tilrettelagt for dig.

største jagt- og fiskerejsebureau. Vi er selvfølgelig medlem

Fra du forlader Danmark til du kommer retur, skal du være

af Rejsegarantifonden.

i sikre og gode hænder. Der skal, så vidt det overhovedet
er muligt, ikke være nogen uforudsete udgifter eller

Først og fremmest laver vi fiskerejser af høj kvalitet til den

ærgerlige oplevelser. Og vi hjælper dig med at være så

kræsne lystfisker! Vores primære opgave er ikke at få dig

godt forberedt på din drømmerejse som overhovedet

ud at rejse til den absolut laveste pris. Det er der andre,

muligt.

der er bedre til end os. Vi stiller store krav til vores
rejseledere og samarbejdspartnere, så I kan være sikre

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til en af vores

på, at din fiskerejse bliver den rejse du har drømt om.

rejseledere, hvis du har spørgsmål angående en rejse. Vi

Vores rejseledere er alle meget erfarne lystfiskere, og de

har den filosofi om, at vi altid svarer indenfor 48 timer.

ved godt hvad der skal til for at få en god oplevelse.
Vi har valgt at bruge rejseledere på næsten alle vores ture,
da det giver vores kunder tryghed. Hvis noget skulle gå
galt, har vi altid en mand med, som tager sig af eventuelle
problemer.
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