FC-Hossa går til Norge! - Merikalastusta Grovfjordissa 3-6.6.2010
Fishing Club Hossa järjestää kalastusmatkan Norjaan Jäämerelle. Luvassa on hienot maisemat,
mukavaa yhdessä oloa ja toivon
mukaan myös isoja kaloja.
Aiemmat FC-Hossan jäsenten seikkailut vuonojen maassa ovat olleet menestyksekkäitä. Esimerkiksi kesän 2009 Altavuonon reissulla kivenkova Nälkämaan miesten tiimi, jossa FC-Hossaa
edustivat Mika ja Jyrki puhkaisi, maagisen kymmenen kilon rajan kahdesti, kun Mika hilasi kaksi
14 kg turskaa veneeseen ja muutenkin kalansaalis ylitti odotukset. Reissusta juttua yhdistyksen kotisivuilla: www.fc-hossa.com.

Majoitus
Majoitukseksi on valittu vuonna 1838 rakennettu perinnetalo, joka pidetty keittiötä ja kylpyhuonetta lukuun ottamatta
alkuperäisessä asussaan. Talossa on majoitustilaa 7 henkilölle.
Veneet
Ryhmän käyttöön on varattu kaksi erittäin merikelpoista
Utteren A56 venettä, jotka on varustettu 50 hevosvoiman
perämoottoreilla, karttaplottereilla ja kaikuluotaimilla.
Kalavedet
Grovfjord sijaitsee suuren ja kalaisan Astafjordenin rannalla. Veneilyetäisyyden päässä sijaitsevat mm. merikalastajien keskuudessa tunnetut Rollan ja Andorjan saaret.

Ilmoittautuminen
Reissuun sopii mukaan seitsemän ensin ilmoittautunutta, tosin ilmeisesti tarvittaessa on mahdollisuus lisämökkiin ja veneeseen. Matkaan tulee ilmoittautua 31.12.2009 mennessä. Ilmoittautumiset ovat periaatteessa sitovia, mutta mahdollisen peruuntumisen sattuessa yritetään tilalle
löytää uusi mies, jottei kenellekään aiheudu turhia kuluja. Ilmoittautumiset Jyrkille, spostiin jyrki.oikarinen@gmail.com tai p.0440 365 368.

Tervetuloa mukaan !

Todennäköiset saaliskalat ovat turska, sei, merikissa, kolja,
keila ja puna-ahven. Alueella on myös hyvät mahdollisuudet
esim. ruijan pallaksen ja molvan tavoittamiseen. Astafjordenista on saatu lisäksi satunnaisesti mm. piikkihaita.
Matkustaminen ja aikataulut
Matkaan lähdetään joko 2.6. illalla tai aamuyöllä 3.6. Selvittelemme tällä hetkelle välimajoituksen mahdollisuutta Ruotsissa, jolloin ehtisimme Norjaan heti aamulla 3.6. Tarkoitus
on matkustaa kahdella henkilöautolla. Veneet ovat käytössä
3-5.6. joten tarjolla on kolme täysipainoista kalastuspäivää.
Reissun hinta
Matkan kustannukset ovat talon ja veneiden osalta 6 600
kruunua, eli tämän hetkisellä kurssilla 820 €. Täydellä seitsemän hengen porukalla majoituksen ja veneen hinta on
siis noin 120 euroa / henkilö.

Reissukohde
Kohteeksi on valittu Elvegaardin kalastuskeskus,
joka sijaitsee Grovfjordin kylässä Narvikin pohjoispuolella. Etäisyyttä Oulusta on noin 700 km.
Grovfjordiin ajetaan Ruotsin läpi, Kiirunan kautta.

Lisäkustannuksia tulee matkustamisesta, mahdollisesta
väliyöpymisestä, ruuasta, veneen polttoaineista ja ehkä
henkilökohtaisista nautintoaineista, mutta kaikkiaan reissun
kulut pysyvät hyvin kohtuullisina.

Lisätietoja netistä:
www.elvegaard.no (matkakohteen kotisivu)
www.bkfh.se (artikkelit Grovfjordista)
www.merikalastus.info (merikalastus foorumi)
http://kart.kystverket.no/ (Norjan karttapaikka

