Fiske är mer än att bara fånga fisk
Piscator Non Solum Piscatur

Upplevelse, natur, gemenskap, avkoppling och spänning i ett!
Av de ca 2 miljoner människor som sportfiskar i Sverige årligen, har
endast en bråkdel chansen till detta premiumfiske.
Med många fisketimmar i bagaget, den rätta utrustningen,
lokalkännedom och framförallt god kunskap har jag de förutsättningar
som krävs för att kunna erbjuda dig just detta premiumfiske.
Gös, röding, öring, lax och gädda – Vi fiskar de arter som är lovliga för
perioden. Självklart följs gällande sportfiskeregler och den gyllene regeln
där fisk som inte tänker behållas som mat återutsätts för att fisket ska bli
hållbart även för kommande generationer.
Ombord på båten finns nödvändig säkerhets- och
kommunikationsutrustning. Jag är utbildad i Fartygsbefäl klass 8 samt
HLR. Säkerheten är viktigt för mig!
Jag fiskar enligt de sportfiskeregler som gäller på respektive
vatten/sjö, reglerna finns för att fisket skall vara hållbart i framtiden.
Fisket bedrivs med en miljövänlig fyrtaktsmotor, som ger både låga
utsläpp och trygghet.

Pris privatpersoner: (inklusive moms)
1 750 sek/person (7 timmar)
(Max 3 personer, minst 2 personer)
Fiske- och säkerhetsutrustning ingår

För större sällskap kan fler båtar
ordnas under samma dag
(Priserna gäller tom 2020-12-31)

Arbetsområde / Area in focus

Fishing is more than just catching a fish.
Be part of a fishing team, enjoy quality time together with a friend, family
members, colleague or business partner.
Only a small part of the two (2) million people in Sweden that fish each
year, have the possibility to experience this type of premium fishing.
The equipment for this type if fishing is rather expensive and deep
knowledge is needed to use it in an efficient manner. This alternative is a
great solution to provide this type of premium fishing experience.
Feeling of safety, as the guide has got the necessary competence with
primary safety in mind.
(Nautical competence for commercial traffic, including CPR, necessary
safety flotation equipment and Radio (VHF) communication unit for
communication far from the shore line cell phone network.
From environment at point of view, see notes below:
The boat is equipped with an environmentally friendly four stroke engine,
which supports low fuel disposal.
The guide follows the sportfishing rules appointed for the specific lake.
The rules are made to have a sustainable nature resource. Bag limits
and restricted periods are some examples

Price full day (7hours):
(including tax)
1750sek/person
(Max 3 persons, min 2)
All fishing gear and
safety equipment is
included in the price

For a larger group, more boats can be allocated, quotation can be given
with some days prior notice.
(Prices are valid until 2020-12-31)

High lights 2019
Öring/Trout 8560g
From victory day at
Kinnekulleträffen

Röding/Arctic Char 5360g C&R
Gös/Zander
Favourite on the table.
One of many
Välkommen ombord / Welcome onboard
Kristofer Larsson Guide Larssonsportfiske

Abborre/Perch C&R

Guidat Sportfiske
Sportfishing with Guide

För bokning kontakta Kristofer via telefon eller mail:

Contact by phone or mail:
+46 (0) 702-424353 / info@larssonsportfiske.se

