Den 12. auksjon til støtte for villaksen i Norge

KATALOG FOR LIVE AUKSJONEN
27. oktober 2016 17:30 – 22:00

Samme sted som tidligere

Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo
Følg Villaksauksjonen direkte overført på internett:
www.villaksauksjonen.hooked.no
I samarbeid med Hooked.no sendes årets auksjon direkte på internett!
Alle lakseinteresserte som ikke kan møte i salen kan følge auksjonen minutt for minutt online og
selv legge inn bud ved å ringe inn.
Vi anmoder om at deltagere på auksjonen printer ut og tar med egen katalog!
Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge
Org.nr 993249068
Høvikveien 52b,
Bank: 1503.24.56232
IBAN: NO2615032456232
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

NO-1356 Bekkestua, Norway
DNB Bank ASA, NO-0021 Oslo
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KVELDENS AUKSJONARIUS
Lars Eikanger

Vi er så heldige at Lars Eikanger nok en gang har takket ja til å være auksjonarius på
Villaksauksjonen igjen for tiende gang. Eikanger er programleder på Radio Norge og
en kjent radiostemme for de fleste.

KVELDENS MENY
Auksjonen er ikke bare en møteplass for å skaffe midler til villaksarbeidet. Etter 12
auksjonskvelder er den også blitt en sosial møteplass der villaksvenner møtes over
gode diskusjoner, god mat og godt drikke. I år serveres diverse tapasretter fra
buffet med drikke etter ønske. Dette er vanskelig å beregne dersom mange
kommer uanmeldt og vi vil helst ikke gå tom for noe som helst.
Vi ber derfor at alle som skal delta melder seg på i god tid til:
jonawalle@gmail.com
Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge
Org.nr 993249068
Høvikveien 52b,
Bank: 1503.24.56232
IBAN: NO2615032456232
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

NO-1356 Bekkestua, Norway
DNB Bank ASA, NO-0021 Oslo
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KVELDENS PROGRAM
17.00
17.45
18.00
18.30

Dørene åpner. Registrering ved inngangen
Matservering starter
Websending starter på www.villaksauksjonen.hooked.no
Styreleder ønsker velkommen
Informasjon om budgivning og betaling
Live auksjon del 1 og kåring av «Gullaksen»
Pause/ Silent auksjon

20.15
21.30
22.00

Live auksjon del 2
Slutt liveauksjonen
Slutt silent/utstyr

Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge
Org.nr 993249068
Høvikveien 52b,
Bank: 1503.24.56232
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Arrangementskomité
Orri Vigfusson

Ellen Moursund

Gerhard Schive

Jens Olav Flekke

Tor Inge Dolve

Hedda Heyerdahl

Jon Anders Walle

Tom Jørstad

Hjelpere
Pål Klouman

Lars Eikanger

Norske Lakseelver

Ellen Svendsen

Christin Schive

Bernt Nor

Per-Hermod Rasmussen

Ingeborg Wille

Ane Moursund Langeland

Øystein Aas

Sponsorer
Storebrand Eiendom
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Om gjennomføringen av auksjonen
VILLAKSAUKSJONEN LIVE
TORSDAG 27.10. 2016
De 40 elvene fra katalogen auksjoneres. Alle lakseinteresserte som ikke kan møte i salen kan følge
auksjonen direkte overført på

www.villaksauksjonen.hooked.no

Man kan gi bud på objektene ved å ringe et av
panelmedlemmene på følgende telefon nummere:

+47 913 93 383
+47 901 75 990
+47 918 87 045
+47 993 20 196
+47 915 67 229
Alle må være oppmerksom på at siden det er en
websending så kan det oppleves en forsinkelse på
inntil 30 sekunder. Har du planer om å by per telefon
så må dette hensynstas.

Ring inn i god tid før objektet ropes ut, og hold linjen
så lenge du er med i budgivningen.
Bud gitt over telefon vil omgående bli oppdatert og
kommunisert til auksjonarius slik at alle budgivere
stiller likt.
Alle bud er bindende.

Silent auksjonen

Det vil som vanlig være mange attraktive objekter på
en silent auksjon i salen; fiskeutstyr donert av
generøse importører, håndlagde fluer og mye annet.
Gjester i salen kan føre sine bud på utlagte
auksjonslister fram til silent auksjonen avsluttes
samme kveld. Dette kommer i egen katalog som
ettersendes.

NETTAUKSJONEN

Fredag 4.november – Søndag
13.november 2016

For de som ikke fikk tilslag den 27. oktober, eller kan
tenke seg å legge inn bud på enda mer, tilbyr vi enda
en mulighet: Fra 4. til 13.november kan man legge inn
bud på vår nettbaserte Villaksauksjon.
Her vil man finne mange flere fiskemuligheter samt et
rikt utvalg av fiskeutstyr av høy kvalitet, flere fluer og
fine gaveartikler.
Logg inn på på www.villaksauksjonen.hooked.no fra
den 4.november kl.18:00. Bud legges inn i nettsidens
auksjonsmodul
som
oppdateres
automatisk.
Nettauksjonen åpner 4.november kl.18:00.

og avsluttes 13.november kl.18:00.
Vår samarbeidspartner på nettoverføringen og
nettauksjonen er Hooked som driver Norges største,
mest innflytelsesrike og anerkjente nettsteder for
sportsfiske. Årlig har Hooked over 1 million unike
lesere i sine publikasjoner, som dekker alle
interesseområder. Her finner man de ferskeste
nyhetene, artigste vidoene, beste tipsene,
produktnyheter og mye mer.
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BUDGIVNING
Bud fra gjester i salen kommuniseres til auksjonarius.
Bud som ringes inn formidles til auksjonarius
gjennom telefonpanelet. Budene vil bli oppdatert
kontinuerlig på skjermbilde for nettoverføringen, men
husk tidsforsinkelsen på web som er inntil 30
sekunder.
FORHÅNDSBUD: Sendes til Gerhard Schive via e-post
gerhard.schive@schive.no. På forespørsel kan vi
arrangere direkte bud via telefon.

BLI LAKSEFADDER

FISKE: Alle auksjonsobjekter vedrørende fiske, er for
2017. Kjøper av fiske kontakter giver for å avtale
nødvendige detaljer. Viktig at dette gjøres snarest.
Nødvendig informasjon for kontakt er gitt under hver
post eller på givers web-side. Husk
desinfiseringsregler og fiskeregler som gjelder.

Du kan nå delta direkte i vårt arbeid ved å melde deg
på som en laksefadder og donere et beløp hver
måned for å støtte vårt arbeid. Vi håper at du finner
det meningsfylt å hjelpe oss! Vi kjemper for samme
sak.
Du velger selv størrelsen på hvilket beløp du vil
donere månedlig. Rent praktisk ordnes ved at du
oppretter en fast trekkavtale med din bank på et fast
beløp. Kontonummeret som pengene skal innbetales
til er: 1503.24.56232.

KLÆR OG UTSTYR: Giver bytter klær og utstyr som er
størrelsesavhengig, om ikke annet er angitt. Vi bistår
om nødvendig.

BETALING
Alle bud-vinnere fra salen skal registrere seg i
sekretariatet. Dersom ikke annet blir avtalt, skal alle
auksjonsobjekter betales på auksjonskvelden, kontant
eller med kort. Betalingsterminal vil være tilgjengelig
under auksjonen. Vinnere som har gitt sine bud over
telefon avtaler samtidig betaling med panelmedlemmet som formidlet budet.
Vi mottar også gjerne gaver til
Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge
bankkonto 1503.24.56232.

REDD EN VILLAKS!

Som et bevis på at du er blitt en laksefadder, vil vi
sende deg en Laksefadder T-skjorte med tekst og
bilde som viser at du tar vare på villaksen.

JAKKEMERKE I SØLV
Reddvillaksen.no har som mål å få inn mest mulig
midler for å redde villaksen. Vi har laget et
jakkemerke i sølv som vi ønsker å gi deg som et
symbol på at du er en av de som virkelig ønsker å
støtte Reddvillaksen.no.
Jakkemerke får du hvis du støtter oss med minimum
kroner 1000,- Vi har kun 30 slike jakkemerker,
så her er det først til mølla.
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Fang og slipp

Gullaksen 2016

Vi i Reddvillaksen.no er ikke fanatiske hva angår C&R,
men vi mener bestemt at mange flere av de laksene
vi sportsfiskere fanger bør få gjøre jobben på
gyteområdene om høsten. Eksempelvis har en
hunnlaks på 10 kilo ca. 10.000 rognkorn. Mange elver
vil i dagens situasjon ikke nå gytebestandsmålet
dersom ikke fremsynte sportsfiskere praktiserer
gjenutsetting. Om ikke får vi innskrenkninger i
fisketider, eller andre og mer drastiske tiltak.

Styret i Reddvillaksen har vedtatt å innføre en pris
kalt "Gullaksen". Prisen skal deles ut på
Villaksauksjonen 27. oktober til en person eller
forening som har gjort en stor innsats over tid for å
redde villaksen.
Premien er en Reddvillaksens jakkenål i rent gull,
samt kr 15.000 i fiskeutstyr fra Guideline.
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Auksjonsliste 27. Oktober 2016

Post
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Objekter
Stjørdalselva, Kjelbergnes Florholmen.
Gaula, Norwegian Flyfishers Club , Rodstadmoen
Nærøydalselva
Forra - Fossen (sideelv til Stjørdalselva)
Stryn, Kirkeeide
Aaelva, Nordfjord
Bolstadelvi
Stjørdalselva, Hembre Gård
Årøyelva åpningsfiske
Mørrum Sverige
Namsen Fiskumfoss
Rio Gallegos Argentina
Lakselv Oppsynshytte
Gaula, Frøset
Namsen Møklegård
Orkla - kanalhølen
Repparfjord
Stryneelva nedre del
East Ranga
Costa Rica
Lærdal Øye
Stjørdalselva, Austkil
Røssåga
Namsen, Overhalla
Pira Lodge Dorado Argentina
Saltdalselva
Orkla, Midtre/Øvre Ekli

Stenger Døgn
3
2,5

Verdi
7 500

2
2
4
6
2
8
1
4
2
2
2
3
6
2
6-8
2
4-6
1 (2)
1+3
1
6
2-3
2
2
4
4

3
6
3,5
3
3
3
3,5
2
3
4
6
3
2
2
3
3
3
6
5,5
6
4
7
2
4
3
2

20 000
25 000
23 000
10 000
12 000
50 000
23 500
100 000
10 000
36 000
98 000
16 000
25 000
11 600
18 000
9 000
10 000
75 000
14 000
30 000
20 000
12 000
11 600
64 000
12 000
26 000

Lærdal Old Pastor og Kuvelda
Surna, Nygard Lodge
Bahamas
Rana Meforsen
Tovdalselva
Gaula, Frøset, åpningsfiske
Alaska, Talkeetna Fishing Lodge
Lakselv i Porsanger
Stjørdal, Einang gård
Kongsfjordelva Varanger
Syltefjordselva

4
4
2
4
3
6
2
3
2
2
2

2
3
4
3
2
2
6
3
2
2
5

30 000
25 000
64 000
14 000
25 000
14 000
55 000
30 000
15 000
8 000
6 000

Vestre Jacobselv
Altaelva, Langstilla og Stengelsen

2
1

2
2

5 000
150 000
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VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 1

Stjørdalselva - Kjelbergnes Florholmen
Åpningsfiske på Kjelbergnes Florholmen.

Sted

Kjeldbergnes Florholmen

Antall stenger

3 stenger

Elv

Stjørdalselva

Fiskedøgn

2,5 døgn

Opphold

Inkludert hytte «Mastu» 70 meter fra elva

Tidsrom

1-3 juni

Verdi

NOK 20 000

Kjelbergnes Florholmen vald er 2 km langt, med et variert fiske på begge sider av elva. Det er en hengebro i overkant av valdet som gir
enkel adkomst til begge sider. Øvre del er svært spennende, midtpartiet har fine fluestryk, såpass dype at de er fiskbare på alle
vannstander, samt en fin og fristende nedre del, spesielt på lav vannstand, der storlaksen siger opp fra Svarthølen for å gjemme seg i
hvitskum og oksygenrikt vann! Innlosjering i koselige “Mastu”, bare 70 meter fra elva, som er en del av gården som tidligere ble brukt
som sommerstue. Denne har i de senere år blitt pusset opp til dagens standard samtidig som det meste av den gamle stilen er bevart.
Der er tre soverom, fullt utstyrt kjøkken for selvhushold og et stort baderom med dusj og tørkerom. Kjøper vil ha huset for seg selv,
men dele fisket med inntil tre andre. Elva hadde i 2016 en veldig bra sesong og timene før midnatt vil man kjenne på spenning og
forventning ved bålet som fyres ved gapahuken! Ankomst 31.mai kl. 19:00. Fisket starter 1.juni kl. 00:00. Avreise 3.juni kl. 11:00.

Giver

Mona og Ole-Petter Rønsåsbjørg, Birger Florholmen

Kontakt

Ole-Petter Rønsåsbjørg, 90670026, ole.petter@wpn.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 2

Gaula, NFC - Norwegian Flyfishers Club
Særdeles attraktivt Gaulafiske

Sted

Rogstadmoen, Gaula, Trondheim

Antall stenger

2 stenger

Elv

Gaula

Fiskedøgn

3 fiskedøgn

Opphold

Inkludert overnatting på den internasjonale NFC lodgen

Tidsrom

Etter avtale med giver så snart som mulig

Verdi

NOK 20 000

Norwegian Flyfishers Club tilbyr laksefiske på de beste og mest klassiske fiskestrekkene i Gaula. Da fisket skjer både ovenfor og
nedenfor Gaulfossen, og med et stort antall pooler tilgjengelig, er muligheten for et godt fiske alltid til stede, uansett vannstand og
tidspunkt på sesongen. Man fisker en rekke høler av høy kvalitet i et rotasjonssystem der to stenger fisker sammen. Kjente høler som
Tysshølen, Renna, Tilseth, Langøy, Lundamo og Bogen Søndre inngår. Man bor på den helt nye NFC lodgen med internasjonal
atmosfære og som ligger like ved elvebredden på Rogstamoen Gård, nær mange av de beste hølene ovenfor Støren. Innkvartering i
supre enkeltrom med egne bad. Standarden er i en særklasse. Frokost og middag er inkludert, og du kan slappe av i en rikholdig bar.
Lodgen har egen utstyrsbutikk, samt en sauna der du også kan bestille massasje for støle kastemuskler! Meget hyggelige, erfarne og
lokalkjente guider kan leies etter ønske.

Giver

Norwegian Flyfishers Club v/ Per Arneberg, www.nfc-online.com

Kontakt

Daniel Stephan (Daglig Leder), 948 69 377, daniel@nfc-online.com

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 3

Nærøydalselva
Laks og sjøørret i krystallklar elv.

Sted

Nærøydalen (Gudvangen)

Antall stenger

2 stenger (kun flue)

Elv

Nærøydalselva

Fiskedøgn

6 fiskedøgn - Start kl.16:00 og avsluttes 14:00

Opphold

Hytte med meget høy standard. Selvhushold

Tidsrom

19-25 august

Verdi

NOK 25 000

Fisk i en uke i krystallklare Nærøydalselva der den slynger seg nedover dalen til den når sjøen i Gudvangen, innerst i Sognefjorden.
Storslagen og vill natur og en elv som byr på det meste av utfordringer for en fisker enten du er ute etter laks, sjøørret eller begge deler.
Fiskebestanden har tatt seg imponerende opp etter at nåværende leietakere innførte strenge fangstbegrensninger. Skulle det være lite
vann er det et godt tips å «dappe» en Sunray i hvitvannet i innstrømmene. Det er som regel der laksen står under slike forhold! Et
fantastisk spennende fiske som gir resultat – gang etter gang for de som praktiserer dette. Elven huser både stor laks og sjøørret. Det er
eksklusivt fiske, totalt 6 stenger på 5 km elv. Opp i mot 300 fisker er tatt på 2 mnd de siste 2 år. Fisket starter ved ankomst kl. 16:00 og
avsluttes fredag 25 august kl 14:00. Leietaker kan om ønskelig overnatte til den 26. august. Avreise senest kl 10:00. Innkvartering på
enerom i hytte med meget høy standard. Selvhushold.

Giver

Norsk Villaksbevaring v/Pål Klouman, Ole Johan Myhre og Mikael Frödin

Kontakt

Pål Klouman, 22 60 34 50/474 15 312, klouman@online.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 4

Forra
Åpningsfiske på den flotte strekningen Fossen.

Sted

Stjørdal

Antall stenger

4 stenger

Elv

Forra, sideelv til Stjørdalselva

Fiskedøgn

3 1/2 døgn

Opphold

Man bor i den praktisk plasserte hytten bare 150 m fra den øverste poolen. Det er selvhushold, men med
alt utstyr som man behøver i en fiskehytte

Tidsrom

1-4 juni

Verdi

NOK 23 000

Store muligheter for stor fisk og en flott opplevelse i vakre omgivelser. Fossen i Forra er kjent som et godt fiskevald. Strekningen består
av fem høler med den klassiske Små Fossen som den øverste. Vakre Strokka og Djupdalshølen er to andre. I 2016 ble det fanget ca 85
laks på dette strekningen. Fisket de første dagene var eventyrlig. To store lakser den 1. juni. I pakken inngår fiske på en 2 km lang
strekning, begge sider av elven, kun fluefiske og inntil 4 stenger. Innlosjering og selvhushold i bra og velutstyrt hytte bare 150 m fra den
øverste hølen. Fisket starter kl 00:00 den 1. juni og avsluttes kl 11:00 den 4. juni. For mer detaljert informasjon ta kontakt med giveren,
AS Meraker Brug.

Giver

AS Meraker Brug v/ Per J. Hembre

Kontakt

Mats Jönsson, 401 00 839, mats@merakerbrug.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 5

Stryneelva - Kirkeeide
Stor laks og sjøørret i fagre Stryn

Sted

Stryn

Antall stenger

Inntil 6 stenger

Elv

Stryneelva

Fiskedøgn

3 fiskedøgn

Opphold

Vi anbefaler innkvartering på Visnes Hotell, Stryn (Ikke inkludert)

Tidsrom

4-6 juli

Verdi

NOK 10 000

Kirkeeide er en vakker og variert rett i elvas midtparti med mange flotte høler. Årets gave er 3 døgn i beste lakseperiode. Her har du
mulighet til å kjempe med stridbar laks i utrolig vakker vestlandsnatur. Og som ekstra bonus kan du på denne tiden risikere nærkontakt
med kjempestor, sterk og nygått sjøørret.
Kjøper må selv ordne med innkvartering, men i Stryn er det mange muligheter. Vi anbefaler sjarmerende Visnes hotell. Fiskedøgnet går
fra kl. 00:00 til k.l 24:00. Observer at det er døgnfredning fra kl. 01:00-04:00 og kl. 13:00-16:00. (så får i alle fall armene hvilt litt).

Giver
Kontakt

Grunneigarane på Kirkeeide og Dag Olav Skrivervik
Grunneigarane på Kirkeeide og Dag Olav Skrivervik
930 50 459, dag.olav@skrivervik.com

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 6

Aa-elva
Nordfjords perle

Sted

Nordfjord

Antall stenger

2 stenger (kun flue)

Elv

Aa-elva

Fiskedøgn

3 fiskedøgn

Opphold

På selvhushold i fiskehytta med dobbeltrom.

Tidsrom

1-4 juli

Verdi

NOK 12 000

Aa-elva er en av Nordfjords perler, ca. 40 minutters kjøring fra Sandane flyplass. Elven byr på 12 høler fra innløpet i Nedre Aa-vatnet og
ned til sjøen. Øvre del og mellompartiet av elva har ganske raske, men spennende fluehøler som kan by på nervepirrende utfordringer.
Nedre del består av klassiske fluehøler. Vassdraget huser både storlaks og stor sjøørret. Årlig tas laks på 15-17 kg. Siste delen av juni og
begynnelsen av juli er prime time. Fiske hele døgnet. Oppstart og slutt kl. 15:00. Det kan være inntil 9 som fisker samtidig. Sannsynligvis
færre.

Giver

Familien Myhre

Kontakt

Pål Klouman, 22 60 34 50/474 15 312, klouman@online.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 7

Bolstadelva
Elv med historisk sus

Sted

Hordaland

Antall stenger

8 stenger som fisker 2 og 2 sammen. (Kun flue)

Elv

Bolstadelva. (Nedre del av Vosso)

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

På "Oddsbu". Selvhushold

Tidsrom

31.7 kl. 09:00 - 2.8 kl. 22:00

Verdi

NOK 50 000

Bolstadelva (nedre del av Vosso) har vært stengt for fiske i mange år fordi fiskebestanden etterhvert kollapset. For å redde den unike
storlaksbestanden elven har vært kjent for, har det i flere år pågått et stort fellesprosjekt med reetablering av bestanden med materiale
fra Vossolaksen i genbanken. De siste årenes prøvefiske har vist at laksen er tilbake skjønt årets sesong har vært noe skuffende. Man
håper imidlertid på et brukbart innsig av fisk som er av «godt gammeldags Bolstadkaliber» i 2017. Båter er tilgjengelig i alle hølene.
Guider kan skaffes etter avtale. Innkvartering på Oddsbu som er en opplevelse i seg selv. Bygd av Odd Haraldsen/Flyspesialisten og
bebodd av størrelser som Kjell Hallbing og Arthur Oglesby. Kjøper disponerer hele anlegget. Interesserte bør spandere noen minutter
på en super video som ligger her; vimeo.com/56340599

Giver

Bolstadelva Grunneigarlag, www.bolstadelva.com/

Kontakt

Knut Horvei, 995 10 683, knuthorvei@gmail.com

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 8

Stjørdalselva - Hembre Gård
"MASTERCLASS 2017" Hembre Gård, Stjørdalselva Loop Cross SX Stang, 14"
eller 15"

Sted

Hembre Gård, Hegra

Antall stenger

1 stang

Elv

Stjørdalselva

Fiskedøgn

3 og ½ døgn

Opphold

Hembre Gård. Lunch og middag inkludert. Frokost ordnes selv

Tidsrom

7-11 Juni

Verdi

NOK 23 500

I 2016 var fisket på Hembre gledelig bra. Onsdag 7. Juni kl. 1130 åpnes "Masterclass 2017" for ni fluefiskere. Kjøper er en av dem.
Opplev og lær om tidligfiske = helt egen teknikk og taktikk, tunge liner, store fluer, kaldt vann og stor fisk! 1-2 timers undervisning per
dag. Også instruksjon i kasting med tunge liner. Guider: Christer Kristoffersen og ”Hajas” (Mattias Andersson) fra henholdsvis Hembre
og Loop. Frokost ordner man selv. Sosial sammenkomst hver kveld for å dele dagens erfaring. Innkvaretering i enkeltrom. Fisket
avsluttes søndag 11. juni kl 08:00. Utsjekk kl 09:00. Pakken inkluderer én stang gitt av Loop. Valgfritt mellom Cross SX 9140-4 pcs, 14”
eller Cross SX 10150-4pcs, 15”. Nyutvikllet Cross Core nano technology skal gi ”det lille ekstra”. Verdien av stengene er henholdsvis NOK
10.500 og NOK 11.000.

Giver
Kontakt

Beate og Aksel Hembre, www.hembregard.no
Loop Europe v/Thor Øyvind Hagen, www.looptackle.eu
Aksel Hembre, 926 64 059, aksel.hembre@ntebb.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 9

Årøy
Årøyelva, Åpningsfiske En perle som bare blir bedre

Sted

Sogn og Fjordane Årøy

Antall stenger

4 stenger

Elv

Årøyelva

Fiskedøgn

2 døgn

Opphold

Fiskelodge med alle måltider inkludert. Eget drikke medbringes.

Tidsrom

Ankomst 31.5. avreise 3.6.

Verdi

NOK 100 000

Siden midten av 1800-tallet har det vært drevet sportsfiske i Årøyelva, som fra 1746 kun har hatt én grunneier. Som fisker har du hele
elven for deg selv. Med sin tilbaketrukne beliggenhet, innerst i Barsnesfjorden omkranset av høye fjell og vakker natur er dette et sted
som gir ro i en ellers travel hverdag. Knut Munthe Olsen’s egenskaper som kokk med måltider basert på lokale råvarer er alene verdt et
opphold. Du skal heller ikke se bort fra at han svinger innom med ølmopeden, påmontert ståltank og skjenker en skål hjemmebrygg til
en sliten fisker. Årøyelven er en storlakselv med en genuin stamme - Årøylaksen er i likhet med elven; kort og kraftig. Kraftig vannføring
spesielt i den øvre delen av elven og fiske fra spektakulære brokonstruksjoner (Platforms of Despair), gjør fiskeopplevelsene både
utfordrende og nervepirrende. Vi anbefaler tykk fortom. Årets sesong har vært den beste i nyere tid og mange store lakser er landet. I
elven praktiseres gjenutsetting av all laks. 1 guide er med gjestene under heleoppholdet. 4 enkeltrom med egne bad med varmekabler.
Fra kl 20:00, onsdag 31. mai. Fiskestart kl 00:00 torsdag 1 juni 2017. Fiskeslutt kl 24:00, fredag 2 juni.Utsjekk kl 10:00, lørdag 3 juni.

Giver

Nina og Knut Munthe Olsen, www.aaroyriver.no/mat-og-bo/

Kontakt

Nina og Knut Munthe Olsen. 922 26 137, knut@aroygard.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 10

Mørrum
Kronolaxfiske - valgfritt prime time fiske på stor laks og sjøørret

Sted

Sverige, Blekinge

Antall stenger

2 stenger

Elv

Mørrum

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Kronolaxfiskets bolig, dobbeltrom

Tidsrom

1.4 – 30.9 2017 Etter avtale med giver

Verdi

NOK 10 000

Mørrum er Sveriges kronjuvel i sportsfiskesammenheng og en av verdens mest velkjente elver for laks- og sjøørretfiske. Vi som har levd
en stund glemmer aldri våte fiskedrømmer hver gang ABU ga ut Napp og Nytt med bilder av gigantiske fisker. Mørrum har forvaltet sitt
fiske bra. Under blanklaxfisket 2016 blev rekordet en blanklax på över 18,5 kg og under høstfisket registreres det årlig ørreter på over
10 kilo. Kjøper kan fritt velge hvilke av Mørrums soner man vil fiske på. Første dagen inngår en times instruksjon med en av elvens
dyktige guider. Pakken gjelder for 2 personer. Selv om andre fisker samme strekning går det alltid å finne en egen favorittplass.
Innkvartering ved Kronlaxfiskets egen bolig direkte ved elven med dusj og toalett. Annen og mer komfortabel innkvartering kan ordnes,
men da for kjøpers regning. Kjøper bestemmer selv hvilke dager mellom den 1.4 og 30.9. Fisket må bookes senest 15. februar 2017.

Giver

Mörrums Kronolaxfiske, www.morrum.com

Kontakt

Receptionen Mörrums Kronolaxfiske, +46 454 50123. morrum@sveaskog.se,

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 11

Namsen - Fiskumfoss
Herlig laksepakke i Namdalen

Sted

Grong

Antall stenger

2 stenger

Elv

Namsen

Fiskedøgn

4 døgn

Opphold

Namsentunet
Overnatting i dobbeltrom med halvpensjon fra 10 juni. (dagen før fisket starter)

Tidsrom

11-14 juni

Verdi

NOK 36 000

Fiskumfoss er det siste valdet laksen vandrer naturlig opp til. Selve fossen er ca. 35 m høy. Under denne kan det stå flere tusen laks
som vil vandre videre oppover i Nord Europas lengste laksetrapp. Fiskumfossen er unik og den betegnes som en «naturens katedral».
Kun kunder av Upper Namsen Fishing/ Namsentunet kommer dit. Valdet er 1,1 km langt og det er maks 8 stenger i elva samtidig. Det er
tillatt å fiske hele døgnet, og på begge sider. Hvert år fanges fra 700 til 1400 lakser. Fiskerne oppfordres til å praktisere «fang og slipp».
Namsentunet er en nybygd fiskecamp 3 km nord for Grong sentrum. Den ligger flott til kun 15 meter fra elva og rett under den kjente
jernbanebrua på Fossland. Her er det satt opp et moderne "Vikingetun" for den kresne laksefisker. Her finnes alle fasiliteter med egen
restaurant med selvlaget og kortreist mat, saunaer, jacuzzier, tørkerom m.m.

Giver

Upper Namsen Fishing i samarbeid med Namsentunet

Kontakt

Jon Ivar Moe, 74 33 00 00, 995 12 000 post@namsentunet.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 12

Argentina, Rio Gallegos
Spektakulært sjøørretfiske der drømmer oppfylles

Sted

Patagonia, Argentina

Antall stenger

2 stenger

Elv

Rio Gallegos

Fiskedøgn

6 (Lørdag-Lørdag)

Opphold

Estancia Las Buitreras, alle måltider, hus-viner og øl inkludert

Tidsrom

Etter avtale med giver, Prime time - januar eller februar 2017

Verdi

NOK 98 000, 11.900 USD, fra/til Rio Gallegos Flyplass

Vi vil hevde at Argentina er en av verdens beste og mest varierte fiskedestinasjoner. I nord handler det om arter som best trives i varmt
vann. I sør er det ulike laksefisker som gjelder. Ørret fra England ble satt ut på 30 tallet i næringsfattige elver på Ildlandet og i Patagonia.
For å vokse måtte fiskene ut i det næringsrike havet. Og store blir de. Mange setter personlig rekord på sjøørret allerde første
fiskedagen, og man er ikke spesielt overrasket om ørreter på 6-10 kilo tygger seg fast i små gummibensnymfer. Rekorden så langt
innehas av Annkarin Sjøberg – 14,1 kilo. Årets gave til auksjonen fra Solid Adventures er en ukes fiske på de nederste 42 kilometerene
og mest produktive delen av Rio Gallegos. Selskapet eies av Christer Sjøberg, kjent som en av pionerene som åpnet opp for vestlige
laksefiskere på Kola i elver som Rynda, Kharlovka, Litza og Umba. Christer har 12 års fartstid i Rio Gallegos og andre destinasjoner i Syd
Amerika. Disponibel fiskestrekning er så lang at Christer enda ikke har rukket å fiske alle hølene. Fisket etter disse gigantiske ørretene
foregår med enhånds stenger i kl 6-8 eller lette 2 hånds stenger. Kombinert med et par dagers opphold i Buenos Aires på innreise i
bydeler som Palermo eller Palermo Hollywood, er en slik tur noe man gjerne ønsker å gjør igjen – og igjen.

Giver

Solid Adventures v. Christer Sjøberg, bit.ly/2dKBLCT, www.facebook.com/SolidAdventures

Kontakt

Solid Adventures v. Christer Sjøberg, christer@solidadventures.com

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 13

Lakselv - Alle soner
Spennende fiske i alle fire soner

Sted

Finnmark - Porsanger

Antall stenger

2 stenger

Elv

Lakselv

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Overnatting med selvhushold i enkel, men sjarmerende oppsynshytte et kort rullekast fra elven

Tidsrom

Fisketid avtales innen 15. februar 2017 med giver

Verdi

NOK 16 000

Lakselva er kjent for sin storvokste laksestamme og det er svært vanskelig å få tilgang til fisket i elva. I 2016 ble det fisket på storlaks fra
en sterk 2013-årgang, noe som resulterte i en fangststatistikk der 10 på topp fiskene strakk seg fra 18,2 - 24,5 kg! Det lukter altid
storlaks i Lakselva, og med tips og råd fra Lakselv Grunneierforening har du med denne pakken gode sjanser for å kvittere inn blant
2017-sesongens topp 10.
Kjøper kan fiske fritt i 3 dager på alle 4 soner! Kortene lyder på navn og kan ikke deles eller brukes av andre enn den kortet er utstedt
til. Det vil være andre som fisker på samme sone, men det er god plass. I pakken inngår også overnatting med selvhushold i enkel, men
sjarmerende oppsynshytte et kort rullekast fra nydelige Pikkulompola. Annen og mer komfortabel innkvartering kan ordnes, men da for
kjøpers regning. Lakselva er en relativt sen elv og fisket kommer sjelden skikkelig i gang før etter St.Hans.

Giver

Lakselv Grunneierforening, www.lakselva.no

Kontakt

Egil Liberg, 94 17 84 28, post@lakselva.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 14

Gaula - Frøsethølen
Auksjonsfavoritten

Sted

Gaula

Antall stenger

Inntil 6 stenger

Elv

Frøsethølen

Fiskedøgn

2 fiskedøgn

Opphold

Inkludert opphold i fiskehytte på bredden

Tidsrom

19-21 juli

Verdi

NOK 25 000

Hvem har ikke stått på brua over Frøsethølen og sett massevis av fisk hoppe der mens det virker helt «dødt» i det området man selv
fisker. I tillegg til all Gaula-fisken som skal videre stopper all fisken som skal opp sideelven Sokna her. Soknastrømmen dekkes enkelt
med korte kast med enhånds og er ideell for barn man ønsker skal bli bitt av lidenskapen. Dette er stedet der de helt unge kan få sitt
livs opplevelse.
I pakken, som passer for opptil seks stenger, inngår som vanlig den flotte fiskehytten på brinken ved hølen. Det er sengeklær, men
kjøper må ta med eget sengetøy. Det er vanligvis mye fisk i hølen på denne tiden, men opp til deg å lure den. Uten tvil - dette kan være
noe av det beste julifisket som finnes i Norge! Fisket starter kl. 20:00 og avslutning kl. 17:00.

Giver

Tina & Knut Gunnar Frøseth og Pål Klouman

Kontakt

Pål Klouman, 22 60 34 50/474 15 312, klouman@online.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 15

Namsen - Møklegård
Namsen - stor elv med stor laks

Sted

Namdalen - Møklegård

Antall stenger

2 stenger

Elv

Namsen

Fiskedøgn

2 døgn

Opphold

I en restaurert jernbanevogn

Tidsrom

Avtales med giver snarest mulig

Verdi

NOK 11 600

Grunneier Torgeir Haugen tilbyr en unik opplevelse for to personer i to dager. Laksefiske i Namsen og overnatting i restaurerte
togvogner som står parkert på ei nedlagt jernbanebru. Konseptet er helt unikt og åpnes for første gang til sesongstart 2017.
Jernbanebrua går over valdet Møklegård, og på denne blir både sovevogn og restaurantvogn plassert. Med utsikt over elva til frokost og
kveldssol inn i restaurantvogna får du en unik nærkontakt med elva.
Valdene passer utmerket til både land- og båtfiske. Kjøper disponerer båt. Det vil være andre kortfiskere på valdene. Motfiske er ikke
noe problem. Namsen har fisket svært godt de siste årene og ligger som nr 2 på statistikk over landets beste elver, kun forbigått av
Tana. Valdene er godt egnet for både flue, sluk og båtfiske. Ved amkomst vil du bli møtt av en guide som vil vise deg valdene og de
beste plassene for ditt fiske.
Fisketid avtales med giver innen 1. juni 2017. Guide/roer medfølger ikke, men tjenesten kan kjøpes via giver.

Giver

Torgeir Haugen, grunneier Møklegård

Kontakt

Torgeir Haugen, 41 45 25 35, torgeih2@online.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 16

Orkla - Kanalhølen
Lett adkomst - gode høler

Sted

Orkdal

Antall stenger

6-8 stenger

Elv

Orkla - Kanalhølen

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Ordnes av kjøper

Tidsrom

6 juli kl 12:00 til 9 juli kl 12:00

Verdi

NOK 18 000

På valdet Kanalhølen er det gode muligheter for å få fiskedrømmen oppfylt. Valdet har 3 flotte høler (Stasjonshølen, Kanalhølen og
Skolehølen) og er ypperlig for grupper på 6 til 8 personer. Strekningen er totalt ca 1800 meter, begge sider og godt tilrettelagt med to
gapahuker på vestbredden. Ett av topp-valdene i Orkla. Mange gode overnattingsmuligheter i området. Enkel adkomst da man kan
kjøre bilen helt frem til elva. Valdet passer enten det er til eget personlig fiske eller for besøk av forretningspartnere og teambuilding for
firmaer. Båt i Kanalhølen.
1 times guiding ved fiskestart er inkludert.

Giver

Hans Kristian Aamodt og Atle Korsmo

Kontakt

Jon Erik Grøset 958 27 078, post@orklaguiden.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 17

Repparfjordelva
Flott Finnmarkselv med en uendelighet av muligheter

Sted

Repparfjord

Antall stenger

3 stenger

Elv

Repparfjordelva

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Kjøper må ordne selv (se tekst)

Tidsrom

All season after buyer's choice

Verdi

NOK 9 000

Repparfjordelva er krystallklar, vekslende og ikke minst fiskbar, helt fra vidda på Sennalandet og ned til sjøen. Ideell for fluefiskeren.
2016-sesongen ga lite smålaks, mye mellomlaks 4-7 kg og bra med storlaks 7-17 kg. Laksetrappen i Aissaroivvefossen, 27 km fra sjøen,
fungerer utmerket og fisken vandrer videre oppover og langt inne på vidda på Sennalandet. Der er det flere mil med uberørt elv og en
sjelden anledning til virkelig viddefiske etter laks der du kan gå en hel dag uten å se folk. Glimrende forhold for fiske med tørrflue.
Størst trykk i nedre soner 23. juni - 10.juli. I øvre 20. juli - 15. august. For overnatting kan grei hytte med 4 senger leies på Skaidi for Kr.
500/døgn. Alt til husholdningen finnes på Skaidisenteret. Repparfjordelva MÅ du bare besøke snarest mulig. For truende skyer har
banket seg opp i horisonten. Gruveselskapet Nussir ønsker å rasere området med gruvedrift, noe som vil ødelegge både elva og
området rundt. En utbygging Reddvillaksen.no og andre naturvernorganisasjoner sloss med nebb og klør for å stoppe. Norge har ikke
råd til å miste Reppafjordelva!

Giver

Vestfinnmark jeger- og fiskerforening, www.vfjff.no/

Kontakt

Sivert Sivertsen, 907 54 991, sivert1953@hotmail.com

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 18

Stryneelva - nedre elv
Stor sjøørret

Sted

Stryn

Antall stenger

4-6 stenger

Elv

Stryneelva, nedre del

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Kjøper må ordne selv

Tidsrom

29-31 august

Verdi

NOK 10 000

Stryneelva er ei utrolig vakker elv som normalt er litt «blakket» av brevann. Elva er på en måte «kjerringa mot strømmen». Når andre
elver ligger «tørre» og gisper etter vann, øker normalt Stryneelva grunnet smelting fra isbreene i området. Du disponerer begge sider av
elva på en variert strekning som er ca 1,5 km lang. Strekningen byr på mange spennende fiskeplasser og høler, inkludert berømte
Skjolden helt øverst i flo- og fjæresonen. Hele strekningen er velegnet for fluefiske. Stryneelva leverer hvert år grovvokst sjøørret på 710 kg. Fisk på 2-3 kg er ganske vanlig. Kjøper må selv ordne med innkvartering, men vi anbefaler hyggelige Visnes hotell for et trivelig
opphold. Fisket starter kl. 18:00 og avsluttes kl. 24:00. Strekningen passer best for inntil 4-5 stenger.

Giver

Pål Klouman og Dag Olav Skrivervik

Kontakt

Pål Klouman, 22 60 34 50/474 15 312, klouman@online.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 19

Island - East Ranga
Island på sitt beste - garantert full av fisk!

Sted

Island

Antall stenger

1 stang - kan deles på to personer etter avtale med giver. (kun flue)

Elv

East Ranga

Fiskedøgn

6 døgn

Opphold

Flott fiskelodge ved elven, opphold i eget rom med bad. Høy standard på alle måltider, frokost, lunch og
middag er inkludert

Tidsrom

28 august - 3 september (fra 12:00 - 12.00)

Verdi

NOK 75 000

På sydkysten av Island, en drøy times kjøretur Reykjavik, ligger East Ranga (eller Eystri Rangá på islandsk). Dette er en av landets aller
beste elver, kjent blant lakseentusiaster over hele verden. På denne tiden i East Ranga er elva full av laks, men oppgangen er fremdeles
sterk og man kan oppleve et forrykende fiske på sølvblank fisk. Island er kjent for mye smålaks, men her er det også mye mellomlaks av
fin størrelse, og mulighet for storfisk. Dette er ganske enkelt en mulighet til å oppleve et laksefiske man skal lete lenge etter, i vakker
saganatur med den legendariske vulkanen Hekla i bakgrunnen. Inkludert i pakken er transfer til og fra Reykjavik, guiding hver dag (1
guide for 2 stenger). Mer info: bit.ly/2dTBOf3

Giver

Angling Club Lax-a, www.lax-a.net

Kontakt

Arni Baldurson, +354 55 76 100, arnibald@lax-a.is

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 20

CostaRica
COSTA RICA – tropisk “inshore” fiske.

Sted

Costa Rica – Bahia Rica

Antall stenger

1 + 3 stenger

Elv

Saltvannsfiske

Fiskedøgn

8 dager – 5 ½ dagers fiske

Opphold

Dobbeltrom

Tidsrom

Avtales med giver

Verdi

NOK 13 990
Prisen forutsetter at du får med deg 3 andre på turen som hver må betale NOK 13 990

Ønsker du å oppleve et riktig eventyr? Reis med XXL Adventure til Bahia Rica! Stedet ligger i en rolig bukt i Nicoyagulfen på den vakre
vestkysten av Costa Rica. Her blir en vekket av store flokker papegøyer og brøleaper som signaliserer starten på en ny dag. Gulfen
fortsetter ut til det stor åpne Stillehavet der neste stopp er Hawaii! Det er gode fiskeplasser rett utenfor Bahía Rica og fisket kan starte
nesten umiddelbart, avhengig av hvilken art man er ute etter og hvordan tidevannet er. Kontinentalsokkelen på vestkysten er også
smal, slik at det er kort vei ut til de næringsrike fiskeområdene der storfisken lurer. Det er en enorm variasjon av fiskearter i området,
og her finner du mange av de mest spennende artene man kan fiske på. Vi fisker fra en 25 fots sportsfiskebåt som er guidet av en norsk
marinbiolog. Vi fisker etter store sterke «sportsfisk» som roosterfish, sailfish og marlin, og etter «matfisk» som havabborer, tunfisk,
makrell og dorado. Alt fiske er fang-og-slipp! Den store overflateaktiviteten gjør fiskeopplevelsen enda større da vi til daglig ser store
stimer fisk som spretter og jakter i overflaten. Det er heller ikke uvanlig å se skilpadder, hval, djevelrokker og delfiner. Prisen er inkl. all
lokal transport, opphold dobbeltrom, mat og drikke, 2 netter i San José, båt, guide, utstyr etc. Fly Norge – Costa Rica er ikke inklusiv.

Giver

XXL Adventure AS, www.xxladventure.travel

Kontakt

Flemming Wilberg, 23 17 70 12, 918 24 405

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 21

Lærdalselva - Øye
En unik mulighet. Stor laks i begynnelsen av juni.

Sted

Hele Øyeretten med legendariske høler

Antall stenger

1 stang (kun flue)

Elv

Lærdalselva

Fiskedøgn

6 døgn

Opphold

På Øye med frokost, middag og nattmat

Tidsrom

Antagelig fra 7/8 juni og 6 døgn fremover

Verdi

NOK 30 000

De siste sesongene har Lærdalselven tidvis fisket forrykende og mange har de siste årene opplevd sitt livs laksefiske på stor laks. Bedre
enn dette blir det ikke. Fantastisk fiske i en fantastisk elv. Etter mange års kamp mot gyroen ser man endelig ut til å ha lykkes og takket
være dette ser elven ut til å være på vei mot fordums storhet. Den forventes friskmeldt i 2017. Innkvartering i det vakre fiskerhuset på
Øye, idyllisk beliggende i en stor morellhage der det oser av gammel fiskehistorie. Kjøper vil fiske sammen med en gruppe, totalt 6
fiskere. Tidspunkt for åpningen i 2017 er enda ikke avklart. Det vil bli enten 1. eller 5. juni. Kjøper vil bli informert straks dette er avklart.

Giver

Norsk Villaksbevaring, Nordisk Fiskeutstyr AS, Marianne Bjørketun og Ola Petter Bøe

Kontakt

Pål Klouman, 22 60 34 50/474 15 312, klouman@online.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016
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Stjørdalselva - Austkil
Supert fiske i Sonoset, Holmene og Østkilskogen

Sted

Stjørdal

Antall stenger

6 stenger

Elv

Stjørdalselva

Fiskedøgn

4 døgn

Opphold

Inkludert overnatting i Masstua (bryggerhuset) på Austkil gjestegård og konferansesenter

Tidsrom

24-27 august

Verdi

NOK 20 000

Vakre Austkil Gjestegård ligger midtveis i Stjørdalselva. Fiskeretten er ca 1,5km lang og inneholder flere av elvas beste fluestrekninger
som Sonoset, Holmene og Skogen. For de som ønsker å være alene med sine fiskevenner tilbyr Austkil eksklusivt fiske og opphold.
Pakken omfatter 6 stenger med sjarmerende innkvartering i Masstua (bryggerhuset) og selvhushold i velutstyrt og praktisk kjøkken. Det
er alltid god stemning i de særpregede gamle, men velholdte husene. Gruppen har både elva og huset eksklusivt.
Det er mulig å inngå avtale om helpensjon og konferansefasiliteter.

Giver

Ole Teodor Hofstad, www.ostkil.no

Kontakt

Ole Teodor Hofstad, 901 26 963, ole@ostkil.no
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Herlige Røssåga.
Stor laks og sjøørret

Sted

Korgen

Antall stenger

2-3 stenger

Elv

Røssåga

Fiskedøgn

7 døgn

Opphold

Kjøper må ordne selv

Tidsrom

23-30 juli

Verdi

NOK 12 000

Populære Røssåga i Korgen har vi hatt som tilbud på auksjonen i flere år og mange er de som har kommet tilbake med stjerner i
øynene etter en vellykket uke. Flotte sjøørreter i 4-5 kilos klassen og mange storlaks rundt 10-kilos merket. Det to største fiskene i 2016
var 17 og 18kg. Fisket er i den øvre delen av elva som er lakseførende. Kjøper disponerer et ensidig vald på ca. 800 meter. Det er
motfiske på deler av strekningen. Innkvartering inngår ikke men det finnes campingplass like i nærheten - www.korgen-caming.no/nb.
Tidspunkt på dagen for start/stopp av fisket må avklares med giver.

Giver

Hallvard Aanes

Kontakt

Hallvard Aanes, 907 70 613
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Namsen - Overhalla
Her kan du "perse" på laks

Sted

Namdalen

Antall stenger

2 stenger

Elv

Namsen

Fiskedøgn

Totalt 2 fiskedøgn

Opphold

Inkludert overnatting inntil 3 dager (halvpensjon) på Overhalla Hotell

Tidsrom

Etter avtale med giver innen 15.6.2017

Verdi

NOK 11 600

I naturskjønne Namdalen ligger forholdene til rette for en flott opplevelse med både mye og stor laks i Namsen. Fangstene de
foregående sesongene har vært stabilt bra, og fangstmessig er elva rangert som nr 2 etter Tana. Namsen blir tradisjonelt sett på som
en lakseelv som egner seg best for båtfiske, men når vannstanden går ned i juli og august er det veldig fine forhold for landfiske i høler
og strykpartier på de fleste vald. Det er begrenset kortsalg. Det er tillatt å fiske hele døgnet og på begge sider. Motfiske er ikke noe
problem. Vertskapet legger stor vekt på service og god mat. På Overhalla Hotel føler du deg hjemme! Hvis anledningen byr seg, og det
er ønskelig, lager vertskapet i stand en fantastisk treretters middag nede ved elvebredden. Å se laksen hoppe i bakgrunnen mens du
har den møreste indrefilét av elg på tallerkenen, det er fantastisk. Kjøper bestemmer selv om tilbudet skal gjelde båtkort eller landkort.
Guide/roer medfølger ikke, men tjenesten kan kjøpes via giver.

Giver
Kontakt

Oddvar Heilong ved Overhalla Hotel, www.overhalla-hotel.no
Oddvar Heilong, 90 96 33 35,
oddvar@overhalla-hotel.no
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Argentina!
Tøft doradofiske i naturresevat

Sted

Argentina Pira Lodge

Antall stenger

2 stenger

Fiskedøgn

4 døgn

Opphold

Overnatting 5 netter på eksklusive Pira Lodge

Tidsrom

November 2016 til 15.3.2017 (Avtales med giver)

Verdi

NOK 66 000 Ordinær pris fra Nervous Waters er NOK 66 000. Minimumsprisen er NOK 45 000

Gyllen Dorado i Argentinas Ibera Wetlands
Pira Lodge ligger i hjertet av et naturreservat som er dobbelt så stort som Florida Everglades. Pirá Lodge er en fluefiskers paradis. Det
fiskes også med spinnerutstyr. Eventyrlystne sportsfiskere vil finne et levende økosystem med krystallklare bekker, elver, og innsjøer.
Lodgen er et ettertraktet sted for sportsfiskere som vil fange dorado på flue. Den gylne dorado eller "river tiger" har internasjonalt ry
for sin akrobatikk.
Pirá er unikt posisjonert med direkte tilgang til Esteros del Ibera-tre millioner dekar av uutnyttede myrer, inkludert bekker, elver,
laguner og ferskvannslaguner. Krystallklart vann i hele fiskesesongen gir store muligheter for sightcasting etter krusende dorado på
grunt vann. Vennlige, tospråklige guider har mange års erfaring. De vil gjøre dine dager på vannet både morsomme og produktive.
Lodgen er av meget høy standard med god og sunn mat. Tips til guidene er ikke inkludert. Det er mulig å få fiske på ankomst- og
avgangsdatoene, men da mot et tillegg i prisen. Flyreisen fra Norge går via Buenos Aires.

Giver

Nervous Waters, www.nervouswaters.com

Kontakt

Santiago G. Seeber, santiago@nervouswaters.com
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Saltdalselva
Attraktivt fiske i åpningsuka

Sted

Nordland

Antall stenger

4 stenger

Elv

Saltdalselva

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Overnatting i campinghytte på Nordnes Camp er inkludert

Tidsrom

Åpningsuka fra 15-22 juli

Verdi

NOK 12 000

Her kan du sikre deg kort for den meget attraktive åpningsuka i Saltdalselva. Hele 164 laks ble tatt i denne uka i år. Suverent største
ukesfagst for elva denne sesongen. Eksakt hvilke dager dere fisker avtales med giver snarest. Du fisker på sonen Nordnes, Tømmerdal,
Storalmenningen i vakker nordlandsnatur. Saltdalselva er egnet for alle typer redskap men er kjent for å være en fin fluefiskeelv.
Inkludert i pakken er overnatting i Campinghytte på Nordnes Camp og Bygdesenter, samt middagsbuffet for to av dagene. Kommer du
langveisfra er Bodø eller Mo i Rana de nærmeste flyplassene, hhv. 1,5 og 2 t. biltur unna Saltdal

Giver

Saltdal elveeierlag, saltdalselva.no/

Kontakt

Roger Ingvaldsen. 990 91551, post@saltdalselva.no
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Orkla - Midtre og Øvre Ekli
Orklafiske på sitt beste!

Sted

Orkdal

Antall stenger

4 stenger

Elv

Orkla

Fiskedøgn

2 døgn

Opphold

Bårdshaug Herregård
Overnatting i dobbeltrom, frokost inkludert

Tidsrom

7-8 juli

Verdi

NOK 25 000

Orkla er en herlig elv. Øvre- og Midtre Ekli er å regne som indrefileten av elvas vald og byr på særdeles spennende fiske for den som vil
svinge fluestang etter grovvokst laks. Det er vanskelig å komme til på Ekli-valdene med sitt sagnomsuste og gode fiske. Vi er derfor
svært glade og takknemlige for igjen å ha fått denne superpakken til auksjonen. I kombinasjon med overnatting med frokost på
ærverdige Bårdshaug Herregård får du et opphold med fiske og et sus av fordums luksus med dagens komfort. To fiskedøgn: Det første
på Midtre Ekli 7. juli og det andre på Øvre Ekli 8. juli.
1 times guiding og introduksjon til elva med Jon Erik Grøset er inkludert.

Giver
Kontakt

Ekli Fiskevald og Bårdshaug Herregård, www.baardshaug.no
Torbjørn Eikli Smørgrav 92 48 13 69, torbjorn@smorgrav.org /
Bårdshaug Herregård, 72 47 99 00, post@baardshaug.no
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Lærdalselvi - Old Pastor og Kuvelda
Dronningen av elver er tilbake i topp form!

Sted

Sogn og Fjordane, Lærdal

Antall stenger

4 fiskere (kun flue)

Elv

Lærdalselvi

Fiskedøgn

2 døgn

Opphold

Trivelig hus for 4 personer på Gamle Lærdalsøyri. Selvhusholdning. Nyrestaurert hus (4 sengeplasser) på
Sanden Pensjonat, frokost inklusive www.airbnb.no/rooms/11989587?sug=51

Tidsrom

Ankomst 31.7. Fiske 1.8 kl 00:00 – 2.8 kl 24:00. Avreise 3.8

Verdi

NOK 50 000

Det gleder oss stort at denne vakre glassklare elva, som slynger seg ned dalen i bratte juv og fristende fluehøler, er tilbake på tronen
etter mange års gyrodvale. Lærdal kan være referansepunkt for hva som skjer lokalt når laksen blir borte. Villaks er viktig for trivsel og
økonomi i elvedalene! Bra jobbet av Lærdal Elveeigarlag, forvaltere, forskere og myndigheter som har bidratt. Storlaksene kaster seg
oppover ville stryk, fiskerne strømmer til og det er igjen mye liv i dalen om sommeren. I 2016 ble det landet 1125 laks med snittvekt på
7,5 kilo. Vi ser frem mot fortsettelsen. Årets gave til auksjonen fra Lærdal Elveeigarlag er fiske på Voll Sameige. Hovedhøler er Old
Pastor og Kuvelda. Mellom disse deler elva seg i 3 løp med mindre høler som kan levere spennende fiske, spesielt på stor sjøørret. Old
Pastor er en massiv, lang og klassisk fluehøl som leverer på alle vannstader. Nedre del av hølen er giftig på sjøørreten fra begge sider.
Ørreten bør være på plass fra rundt 20 juli. Kuvelda har virkelig kommet tilbake til gammel storhet og leverte masse laks i 2016. Jens
Olav Flekke fra Reddvillaksen stiller som guide. Han kjenner hølene på alle vannstander og temperaturer, og har helt sikkert med noen
godfluer på lur.

Giver

Lærdal Elveigarlag v. Styreleder Lasse Selthun

Kontakt

Lasse Selthun, 91181665, lsaelthu@online.no
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Surna - Nygard Lodge.
Unik atmosfære i flotte omgivelser. 2016 sesongen var rekordår.

Sted

Surnadal, Nordmøre

Antall stenger

4 stenger

Elv

Surna

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Selvhushold, max 6 personer

Tidsrom

4. juni kl 20.00 – 7. juni kl 12.00

Verdi

NOK 25 000

Nygard Lodge tilbyr laksefiske, overnatting, selskapsarrangement og opplevelser i unike omgivelser. Grunnet god forvaltning med
gjenutsetting og kvoter er laksestammen i Surna er styrket og sesongen 2016 var meget oppløftende.
Til disposisjon er 600 meter fordelt på tre høler, ikke motfiske. Kjøper vil blant annet disponere laksehølen Advokaten, der det i årets
sesong ble tatt 190 laks med snittvekt på over 5 kg. Det forventes et storlaksår i 2017. Den som fisker får se.
Nygard Lodge oppfordrer til fluefiske, men slukfiske er også tillatt.Ta med fluestenger på 14-16 fot og synkeline. Om ønskelig er det er
mulig å låne fiskeutstyr. Kjentmann vil vise dere rundt.
Om dere tar fly er Værnes den naturlige flyplassen. Kjøreturen til Nygard Lodge tar litt under to timer.

Giver

Jan Gunnar Opsal, www.nygardlodge.no/nb/

Kontakt

Jan Gunnar Opsal, 4800 0728, post@nygardlodge.com, https://www.facebook.com/nygardlodge/?fref=ts
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Bahamas
Bonefishjakt på sitt beste

Sted

Bahamas Bair´s Lodge

Antall stenger

2 stenger

Fiskedøgn

4 døgn

Opphold

Overnatting 5 netter på eksklusive Bair´s Lodge

Tidsrom

November 2016 til 15.3.2017. Avtales med giver

Verdi

NOK 64 000 Ordinær pris fra Nervous Waters er NOK 64 000. Minimumsprosen er NOK 45 000

Bair’s Lodge ligger på østsiden av South Andros på Bahamas.
Andros er den største av Family-øyene. Denne særegne øya er delt av store kanaler og små elver. Bair´s Lodge ligger mellom Little
Creek og Deep Creek. Her er det kun 5 minutter med båt til de store ”flats”, et stort område på 120 kvadratkilometer med hundrevis av
små korallrev og kanaler – og mye stor bonefish! Kilo for kilo er bonefish en av de sterkeste og hurtigste saltvannsfiskene.
Har du først fått en ”bone” på kroken glmmer du det aldri. Det er to fiskere pr. båt som bytter på å fiske i baugen eller at begge fisker
vadende på flatsen. En vanlig dagsfangst er gjerne 8-10 bone. Lodgen holder meget høy standard med god og sunn mat. Det er tilgang
på internett i lodgens stue. Tips til guidene er ikke inkludert. Det er mulig å få fiske på ankomst- og avgangsdatoene, men da mot et
tillegg i prisen. Flyreisen fra Norge går via Maimi i USA direkte til Nassau på Bahamas. Deretter er det lokalfly til South Andros.

Giver

Nervous Waters, www.nervouswaters.com

Kontakt

Santiago G. Seeber, santiago@nervouswaters.com
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Ranaelva - Meforsen.
Mye fisk mot slutten av sesongen

Sted

Rana

Antall stenger

4 stenger

Elv

Ranaelv, Meforsen

Fiskedøgn

Totalt 3 fiskedøgn

Opphold

Inkludert overnatting og leiebil

Tidsrom

Etter avtale med giver

Verdi

NOK 14 000

Reinforsen/Meforsen er den øverste fiskeplassen i Ranaelva. Her står det mye fisk mot slutten av sesongen, og giver anbefaler siste uka
i august. Det kan fiskes på begge sider av elva. Vestsida egner seg best for fluefiske, mens jernbanesida er svært bra for sluk og mark.
August er fin tidå ta fram enhåndsstanga på, ikke minst for sjøørreten. Rana fikk dessverre gyrosmitte på nytt for 2 år siden, men er
behandlet og åpnet for redusert kortsalg og prøvefiske. Fisket kan være bra på fisk som kom seg ut før behandlingen. Spesielt for neste
år er at laks under 95 cm skal avlives, da de kan regnes som feilvandrere.
Inkludert i pakken er guiding første fiskedag, så du får vite hvor og hvordan laksen skal lures. Dere bor på Jamtli gård og har leiebil
inkludert i pakken. Den hentes på flyplassen, som er det naturlige ankomststedet for langveisfarende.

Giver

Nedre Rana Elveeierlag

Kontakt

Ragnhild Brennslett. 91597875, ragnhild.brennslett@online.no
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Tovdalselva
Sørlandets lakseperle

Sted

Aust-Agder

Antall stenger

4 stenger

Elv

Tovdalselva

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

2 døgn på Boen Gård, 1 døgn på Rislåvollen Gård

Tidsrom

August etter avtale med giver

Verdi

NOK 25 000

Tovdalselva byr på stor variasjon i fisket med spektakulære fossefall og mange flotte fluestrømmer. Elva har et lavt fiskepress!
Herskaplige Boen Gård ligger nederst i vassdraget under Boenfossen. I 2016 gikk det over 2000 laks gjennom trappa ved Boen pluss
mange som går selve fossen. Rislåvollen Gård ligger oppstrøms for Birkenes, Buhølen og Laksefoss har spennende høler og stryk. Nytt
av året er også 2 halvdagskort, 2 pers per kort for fiske ved Teinefoss. Kjøper disponerer sonene eksklusivt. Startguiding med
kjentmann er inkludert. Ytterligere guiding kan bestilles for egen regning. Fiskedøgnet går fra 00.00 – 24.00. Fiske i Buhølen og
Laksefoss: Innkvartering på 3 rom i 1 døgn på idylliske Rislåvollen Gård. Selvhushold. Måltider kan bestilles for egen regning. Boen
Gård: Innkvartering 2 døgn på Boen Gård i to nyrestaurerte leiligheter. 4 soverom med egne bad. Høy standard, alle bekvemmeligheter.
Selvhushold. Måltider kan bestilles i tillegg for egen regning. (Fredag-lørdag er unntatt på grunn av andre arrangementer på Boen). Kort
gangavstand til elven. Praktisk adkomst med bil fra hele Sør-Norge, alternativ med fly til Kjevik og leiebil derfra.

Giver
Kontakt

Nedre Tovdal Fiskelag
Jørgen Birkenes, 958 73 023, joebirk@online.no / Rislåvollen Gård: Trygve Scheie Flaa, 952 21 575
rislavollengard@hotmail.com / Boen Gård; Johan Olsen, 913 60 807, johan@boengaard.no
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Gaula - Frøsethølen
Åpningsfiske etter storlaks

Sted

Støren

Antall stenger

Inntil 6 stenger

Elv

Gaula

Fiskedøgn

2 fiskedøgn

Opphold

Frøsethytta, selvhushold

Tidsrom

Kl.0000 1. juni -1700 2 juni

Verdi

NOK 14 000

Frøset er av Gaulas aller beste høler, en spennende plass der Sokna renner sammen med Gaula på Støren. I pakken inngår også
innkvartering i det flotte fiskehuset helt på elvekanten med utsikt over hele hølen. Tidligfisket er alltid et sjansespill og avhengig av
fiskens mulighet til å passere Gaulfossen. Men om fisken er kommet er den alltid stor på denne tiden av året! Og skulle du være uheldig
og fisken ikke har kommet gjennomfossen, så finnes det rimelig fiske å få leiet nedenfor. Det er dyner og puter på hytta men eget
sengetøy og håndklær må medbringes. Fisket starter kl 00.00 den 1 juni og avsluttes kl 17.00 på 2 juni.

Giver

Tina og Knut Gunnar Frøseth

Kontakt

Knut G. Frøseth, 909 25 507, knut.gunnar@lilleronning.no
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Alaska
Enhver sportsfiskers drøm

Sted

Alaska

Antall stenger

2 stenger

Elv

Chunilna «Clear» Creek

Fiskedøgn

6 fiskedøgn (en ukes opphold)

Opphold

Talkeetna Fishing Lodge

Tidsrom

Juni/juli/august etter avtale med giver

Verdi

NOK 55 000

Nordmannen Henrik Wessel jr. eier og driver lodgen ved Clear- eller Chunilna Creek er en av de beste elevene i Alaska. Henrik er en
kjernekar og tusenkunstner som får til det meste. Han har bodd over 20 år i Alaska, der han i mange år arbeidet med miljøkvalitet som
han har en master i, før han dro ut i «bushen» og med egne hender bygget sin flotte lodge. Elven er krystallklar, forholdsvis liten og
grunn og det meste av fisket foregår fra land. På fisk du ser! Må være enhver sportsfiskers drøm. Den byr på alle stillehavslaksene men
du velger tidspunkt etter hvilken art du ønsker å fiske etter. Henrik anbefaler også kjøper både en tur med småfly rundt Mt.McKinley
og/eller en helikoptertur lenger opp i elven for å fiske etter regnbueørret i troféklassen. Begge deler koster ca. USD 250/person. (Ikke
inkludert). Det er fortsatt en del ledige plasser i juni, juli og august i 2017, men for ikke å risikere at lodgen er fullbooket på det
tidspunkt man ønsker, bes kjøper å kontakte Henrik snarest for avtale om tidspunkt for fisket. Om det passer kjøper bedre å ta turen i
2018 enn i 2017 er det mulig. Men dette må være avtalt med ham.

Giver
Kontakt

Henrik Wessel www.talkeetnafishinglodge.com
Henrik Wessel.
+1 907 799 8500, alaskasafari@yahoo.com

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 35

Lakselv - privat
Kombinert storlaks- og sjøørretfiske på to private vald

Sted

Porsanger

Antall stenger

3 stenger

Elv

Lakselva i Porsanger

Fiskedøgn

3 døgn

Opphold

Overnatting i ny hytte bare et steinkast fra elva

Tidsrom

30 august kl 1200 til 2 september 1200. (i september er det kun sjøørrefiske)

Verdi

NOK 30 000

Lakselva er kjent for å huse noen av de aller største laksene i Norge og fisket i elva er veldig ettertraktet. I denne pakken inngår
overnatting i ny hytte bare et steinkast fra elva. Her finner du alle fasiliteter og giver har inkludert frokost og middag i pakken. I tillegg vil
det serveres lokalbrygget øl til maten.
Kjøper har tilgang til to forskjellige vald, og har cirka 1000 meter med elvestrekning å boltre seg på. Motfiske må påregnes. I tillegg kan
kjøper vurdere døgnkort på de åpne sonene i Lakselva. I fjor ble den største laksen i ”Home pool” estimert til 20 kilo! Fjorårets kjøpere
av objektet fikk 5 storlaks. Den største var 14,5 kilo.

Giver

Fishing Porsanger

Kontakt

Hans Petter Harangen, bookingholmen@outlook.com
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Stjørdalselva - Einang Gård
Åpningsfiske!

Sted

Einang Gård

Antall stenger

2 stenger

Elv

Stjørdalselva

Fiskedøgn

2 fiskedøgn

Opphold

Einang gård

Tidsrom

1-3 juni

Verdi

NOK 15 000

Einang har ry som et av de beste fluevaldene i Stjørdalselva, med kjente høler og strømmer på rad og rekke fra samløpet med Forra og
oppover. Et sted fiskere ønsker seg tilbake år etter år. Du har tilgang til 1.5 km av elva fordelt på to soner. Det vil være andre fiskere på
valdene, men i begrenset antall. Familien Einang er en av våre mest trofaste givere til auksjonen. Fiskerne er velkomne til den
tradisjonelle åpningsmiddagen 31 mai ca kl 18.00. Selvhushold med mulighet til å delta på fellesmåltider. (Ikke inkludert i prisen). Fisket
starter kl 00.00 natt til 1 juni. Avreisetid er kl 12.00 3.juni.

Giver

Hågen og Gunnar Einang, www.einang-gard.no

Kontakt

Gunnar Einang, 412 71 528, gunnareinang@hotmail.com
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Kongsfjordelva
Flott «Mulighet for laksecombo i Finnmark. Kan kjøpes i kombinasjon med
Syltefjord og Vestre Jakobselv

Sted

Finnmark

Antall stenger

2 stenger

Elv

Kongsfjordelva

Fiskedøgn

2 dager

Opphold

I pakken inngår
fiske i to døgn og overnatting med selvhushold i hytte eller lavvo

Tidsrom

Etter avtale med giver

Verdi

NOK 8000

Kongsfjordelva er viden kjent som en av landets absolutt beste elver - størrelsen tatt i betraktning. Her er utrolig mye
fiskeglede og uteliv basert på noen få kilometer elv. BJFF har gjennom flere mannsaldre hatt ansvar for laksestammen og elva, som har
gått fra å være relativt ukjent til å bli en svært så ettertraktet elv å fiske i. Elven kan by på virkelig spennende fiske og har hatt gode
fangster flere år på rad. På Finnmarks vis kan du her få testet ut rifling hitch og tørrflue.
Fiskekort hentes i vakthytta eller telefon 90891950 mellom klokken 17.00 og 19.00. Fiskedøgnet starter og slutter klokken 18.00. Sone I
er fredet mellom klokken 01.00 og 06.00. Anbefalt tid for fiske er juli og august. Fin pakke å kombinere med noen dager i en annen av
regionens utallige elver – for eksempel: Syltefjordselva eller Vestre Jakobselv. I pakken inngår fiske i to døgn og overnatting med
selvhushold i hytte eller lavvo ved elva. Guiding den første dagen av en av elvens oppsynspersoner. Transport via Widerøe (Berlevåg)
eller leiebil fra Kirkenes. Tidspunkt avtales med giver. En tur til Kongsfjordelva kan kombineres med post 38 Syltefjordselva ogpost 39
Vestre jakobselv.

Giver

Berlevåg Jeger & Fiskeforening www.kongsfjordelva.no/bjff

Kontakt

Sigve Frantzen, leder i Berlevåg JFF, 4135 9446, sigvefr@online.no

VILLAKSAUKSJONEN 2016

Nr 38

Syltefjordelva
Flott «Mulighetfor laksecombo i Finnmark. Kan kjøpes i kombinasjon med
Vestre Jakobselv og Kongsfjord

Sted

Finnmark

Antall stenger

2 stenger

Elv

Syltefjordelva

Fiskedøgn

5 dager

Opphold

Telt eller Båtsfjord Brygge eller Båtsfjord hotell. Ikke inkludert

Tidsrom

Tidspunkt avtales med giver

Verdi

NOK 6 000

Båtsfjord Jeger og Fiskerforening er forpakter av Syltefjordelva i Båtsfjord Kommune. Elva er ca 35 km lang. Starter i Ordo og har utløp i
Hamna (Syltefjord). Både elva og vannet (Ordo) er forpaktet av Båtsfjord Jeger og Fiskerforening. De siste årene har laksefisket tatt seg
kraftig opp i elva og fangsten har ligget på rundt 5 tonn.
Kulpene langs veien er lett tilgjengelig. Tidlig i sesongen er det en fordel å fiske øverst i elva. Fra midten av juni kan hele vassdraget
fiskes. Fisketiden er fra 1.juni til 31.august. Fra riksveien (891) går det god kjørbar vei til Ordo og ned til Adamsdalen. For å komme ned
til elven, følger en riksveien til Båtsfjord og kjører mot Syltefjord. Det er gode muligheter til telting langs elven. Overnattingsplasser
ellers er Syltefjord Sommerkafe som er ca 5.kilometer fra elvemunningen. Eller Båtsfjord Brygge og Båtsfjord Hotell som ligger ca 2.mil
fra elven. Det er også enkle hytteeiere som leier ut hyttene sine for korte perioder om sommeren. Adkomst; Med fly til Båtsfjord eller
Kirkenes og leie bil. Fra flyplassen i Kirkenes er det 250km og fra flyplassen i Båtsfjord er det 20km til elven.En tur til Syltefjordselva kan
kombineres med post 26 Kongsfjordelva eller post 39 Vestre Jakobselv.

Giver

Båtsfjord Jeger og Fiskeforening, bjfjff.wordpress.com/

Kontakt

Per Arne Jørgensen, 932 18734, perjorge@online.no
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Vestre Jakobselv
Flott «Mulighet for laksecombo i Finnmark. Kan kjøpes i kombinasjon med
Syltefjord og Kongsfjord

Sted

Finnmark

Antall stenger

2 stenger

Elv

Vestre Jakobselv

Fiskedøgn

2 dager

Opphold

Henvend deg til Vestre Jakobselv camping, www.vj-camping.no siren@unike.net, 913 65 856. Ikke
inkludert

Tidsrom

Avtales med giver

Verdi

NOK 5 000

Fisket for 2017 er allerede helt utsolgt, men vi har fått en generøs gave på 2 dagermidt i prime season. Fisket gjelderfor alle fire soner.
Jakobselva har sitt utspring på Varangerhalvøya og munner ut i Varangerfjorden 18 km vest for Vadsø. I den nederste delen av elva er
det flere fossefall og det kan ta noen uker før laksen passerer Fjerdefossen, ca 7 km fra munningen.
Vestre Jakobselv JFF forvalter Finnmarkseiendommens rettigheter gjennom et fellesstyre.Fisketiden for laks og stasjonær ørret fra 1.
juni t.o.m. 31. august. Båtkulpen er stengt til ca midten av juni. Åpning annonseres. Sjørøya er fredet. Se link
www.jakobselva.no/article.php?Id=1247.
Elva er delt i fire fiskesoner som er merket med skilt. De finnes en rekke fredningssoner som vil være avmerket på kart over elva. Kun
desinfisering utført i Nord Varanger,Vadsø,Vardø og Nesseby vil bli godkjent. I Vestre Jakobselv er det desinfiseringsmuligheter på
campingplassen. En tur til Vestre Jakobselv kan kombineres med post 26 Kongsfjordelva eller post 38 Syltefjordselva.

Giver

Vestre Jakobselv JFF

Kontakt

Nikolaj Christiansen, 9592 9778, nc@finnut.no
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Alta
Alta. Navnet sier alt!

Sted

Alta

Antall stenger

1 stang (kan deles mellom 3 fiskere)

Elv

Altaelva Nedre Stengelsen og Langstilla

Fiskedøgn

2 døgn

Opphold

Lodgen i Stengelsen

Tidsrom

Kort nr 18 Stengelsen 20 juli og kort nr 19 Langstilla 21 juli

Verdi

NOK 150 000

Ingen andre elver gir så stor sjanse for kjempelaks som Alta, ei heller har noen andre elver et slikt ry internasjonalt. Som i alle andre
elver er laksefiske et sjansespill, men tidligere kjøpere har fanget inntil 11 storlaks og utallige smålaks på sine døgn. Andre har fått enda
større fangster. Man ordner selv med guider, men giver kan være behjelpelig med å skaffe. Guiding er for kjøpers regning. Overnatting
med selvhushold på lodgen i Stengelsen, men det kan selvfølgelig ordnes med cateringtjeneste for kjøpers regning. Tidspunktet for
fisket kan sannsyligvis justeres noe etter avtale med giver men forutsetter rask avgjørelse. Inntil 3 personer kan dele på fisket.
Fiskedøgnet i Alta begynner kl 18.00.

Alta Laksefiskeri
Giver

Interessentskap I/S
lakseelver.no/elver/altaelva

Kontakt

Tor-Erland Nilsen, 913 45 398, tor-erland@altalaks.no

