
FISKE
Åsundens Fiskecamp

Utforska sjön Åsunden som är känd för sitt goda fi ske efter 
gädda, gös och abborre!

Vid ankomst till din exklusiva sjöstuga som ligger enskilt i en egen vik blir du mottagen av 
vår fi skeguide som kommer att introducera dig i sjöns hemligheter. Han tar dig med på 
en tur i guidebåten och visar några av de heta fi skeplatserna. När fi sket inte är på topp i 
Åsunden så fl yttar vi enkelt över din båt till den mindre och kallare Södra Sämsjön. Den 
är ett bra komplement till Åsunden och känd för sina fi na gäddor och storvuxna abborrar. 
Även andra intressanta fi skesjöar ligger inom  bekvämt räckhåll. Varför inte prova på 
fl ugfi ske efter öring och regnbåge i den egna dammen intill? Trött på att fi ska? Ta dig 
till Nordhagens halvö, bada bastu eller bara njut av kvällen vid sjön och lägerplatsen.

Tid:  (April) Maj - november, hel vecka, torsdag - söndag eller 
 måndag - torsdag. Juni - Augusti endast hela veckor (lö-lö)

Fiskesätt:  Trolling-, spin- och vertikalfi ske från båt samt mete, fl ug- och 
fl ytringsfi ske

Sjöar och fi skar:  Åsunden:  Gädda, abborre, gös, lake, sutare, gers, ruda, braxen, 
mört, löja, siklöja, björkna, sarv. God tillgång på vitfi sk för modernt 
mete

 
 Södra Sämsjön: Gädda, abborre, braxen, mört, lake, sutare, 
 siklöja, sik

Boende:    I den nyrenoverade och mycket vackert belägna ”Sjöstugan, 
Nordhagen” endast 40 m från Åsundens strand vid din egen vik

 Detaljbeskrivning av stugan fi nns även på www.sjuharad.info
 
I priset ingår:  Övernattning
 Fiskekort
 Introduktion till fi sket och djupkarta 
 Tillgång till Nordhagens halvö med bastu och lägerplats
 
 Båt: Triss 42, plastbåt  4,2 lång, inkl spöhållare, dragankare, 
 åror, fl ytvästar. Motor: 4-takt, 5 hk

Pris per person:  Se separat prislista. Tillgänglig för 2 - 6 personer

Tillval:  Sängkläder och slutstädning

 Fiskeguidning med guidebåt Uttern A51, 50 hk, halvdag inkl 
 all utrustning, smörgåspaket, kaffe, max 4 personer

 Flugfi ske efter öring och regnbåge i intilliggande damm på kvällen, 
inkl introduktion, fi skeguide, utrustning, endast catch &release 

 Portabel ekolod, hyra av kanadensare

 Ytterliggare sängplatser fi nns i en enklare gäststuga och i en 
husvagn som står på halvön (för 2 personer i varje)

 Bågskytte enligt överenskommelse

 Catering enligt överenskommelse
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