
 

Intro	  –	  Fiske	  på	  Vänern	  
Vi	  har	  nöjet	  att	  kunna	  erbjuda	  instruktörer	  och	  fiskeguider	  av	  absolut	  högsta	  klass.	  Samtliga	  har	  
erfarenhet	  av	  instruera	  och	  guida	  företag,	  privatpersoner,	  familjer	  och	  internationella	  gäster.	  
Den	  gemensamma	  nämnaren	  är	  att	  vårt	  närområde	  erbjuder	  ett	  fanstatiskt	  fiske,	  inte	  minst	  
Vänern,	  och	  vill	  man	  ha	  hjälp	  med	  att	  uppleva	  ett	  riktigt	  fiskeäventyr	  eller	  lära	  sig	  hur	  man	  
fångar	  sin	  drömfisk	  så	  har	  vi	  garanterat	  rätt	  personer	  som	  kan	  hjälpa	  er.	  
	  
Fiskepaket	  1:	  Lax-‐	  och	  öringfiske	  på	  innanhavet	  Vänern	  
Bo	  centralt	  i	  roingivande	  miljö	  på	  Hotel	  Wictoria	  i	  vackra	  sjöstaden	  Mariestad.	  Krydda	  din	  
upplevelse	  med	  ett	  riktigt	  trollingfiskeäventyr	  på	  innanhavet	  Vänern	  med	  en	  professionell	  
fiskeguide!	  
	  
Efter	  en	  god	  natts	  sömn	  och	  en	  härlig	  frukost	  tar	  ni	  er	  till	  den	  utgångshamn	  guiden	  har	  valt	  för	  
dagen;	  Mariestads	  marina	  alternativt	  Laxhall	  på	  närliggande	  Torsö.	  Här	  väntar	  Ove	  Johansson	  
med	  sin	  fullt	  utrustade	  trollingbåt	  där	  ni	  får	  en	  genomgång	  av	  både	  fiskemetod,	  säkerhet	  och	  
fiskeutrustning.	  Sedan	  bär	  färden	  av	  ut	  på	  vårt	  
vackra	  innanhav	  i	  jakten	  på	  Vänerns	  silver:	  insjölaxar	  
och	  insjöringar	  som	  ofta	  når	  en	  ansenlig	  vikt.	  
Storleksspannet	  3-‐6	  kilo	  är	  normalt,	  med	  chans	  att	  
landa	  större	  fisk	  om	  7-‐8	  kilo	  och	  givetvis	  ännu	  större,	  
i	  Vänern	  simmar	  insjöring	  och	  insjölax	  på	  över	  10	  
kilo...	  
Lunchen	  förtärs	  i	  båten	  medan	  man	  fiskar	  och	  en	  
halvdag	  består	  av	  4	  timmars	  effektivt	  fiske	  
alternativt	  en	  heldag	  om	  8	  timmars	  effektivt	  fiske.	  
Säsongen	  pågår	  så	  länge	  Vänern	  ligger	  isfri.	  
	  
	  
Fiskepaket	  2:	  Utmana	  gäddan,	  vår	  mytomspunna	  rovfisk!	  
Bo	  centralt	  i	  roingivande	  miljö	  på	  Hotel	  Wictoria	  i	  vackra	  Mariestad.	  Upplev	  en	  spännande	  
utmaning	  i	  jakten	  på	  vår	  egna	  ”insjökrokodil”	  -‐	  gäddan!	  Fiska	  med	  en	  riktig	  storgäddspecialist	  på	  
Vänern	  eller	  Sjön	  Östen.	  
	  
Efter	  en	  god	  natts	  sömn	  och	  en	  stadig	  frukost	  tar	  ni	  er	  till	  den	  utgångshamn	  eller	  den	  sjö	  guiden	  
har	  valt	  för	  dagen;	  Vänern	  eller	  Sjön	  Östen.	  Här	  väntar	  er	  fiskeguide	  med	  spinn-‐	  och	  
jerkfiskeutrustning.	  Beroende	  på	  kunskapsnivå	  –	  
nybörjare	  är	  välkomna!	  –	  anpassas	  instruktionerna	  
och	  fisket	  för	  dagen.	  För	  dem	  som	  önskar	  ta	  med	  
eget	  flugspö,	  går	  det	  alldeles	  utmärkt.	  Beroende	  på	  
säsong	  och	  vattentemperaturer	  brukas	  lite	  olika	  
betestyper;	  vobbler,	  jerkbaits,	  jiggar,	  tailar	  och	  
gummibeten.	  Chansen	  att	  fånga	  en	  riktigt	  stor	  gädda	  
är	  som	  bäst	  i	  april-‐maj	  alternativt	  oktober-‐
november.	  Sommarfisket	  bjuder	  dock	  ofta	  med	  rejält	  
med	  action	  med	  inslag	  av	  större	  exemplar.	  
	  
Offert	  och	  priser	  efter	  antal	  personer	  –	  gör	  bokningsförfrågan	  på	  
bokning@hotelwictoria.se	  eller	  0501-‐139	  05.	  Välkomna	  att	  höra	  av	  er	  


