
Harasjøma la 

Farum Lystfiskerforening arrangerer efter nogle år igen en tur til det skønne Harasjömåla i 
Sverige. 

Turen ligger fra torsdag den 26. maj 2016 til søndag den 29. maj 2016. 

Harasjömåla er et naturskønt område, der ligger i det nordvestlige hjørne af Blekinge i Sverige. Området har 23 
søer til fiskeri. Der kan fanges både regnbueørred, kildeørreder, fjeldørreder og sø-ørreder, som er udsat i søerne. 

Vi ankommer omkring 20-tiden torsdag. Og så har vi ellers hele fredagen og lørdagen at fiske i. Der er også 
mulighed  for en halv fiskedag søndag. Men det vil være op til planlægningen i de enkelte biler. 

Vi bor på en meget hyggelig ødegård tæt på Harasjömåla. Der bliver arrangeret samkørsel for de der vil dette. Ved 
tilmelding fortælles om man har bil eller ønsker kørsel. 

Afgang: torsdag den 26. maj 2016 kl. 1700 fra Farum (det præcise sted oplyses til deltagerne). 

Hjemme igen: søndag den 29. maj 2016 kl.? (alt efter hvornår man kører). 

Adresse: Rönnemadstorpet, Ulvshult 1273, 280 70 Lönsboda, Sverige. Koordinat: N 56 25.372 / E 14 28.060. 

Prisoversigt for turen - indbetaling til foreningens konto: reg.nr. 5366 + kontonr.: 0243664 (husk dit navn): 

-      75 kr. pr overnatning x 3 = 225 kr. (indbetales før tur). 

-      75 kr. for mad pr. dag x 3 = 225 kr. (indbetales før tur). 

-       Fisketegn senior (fredag-lørdag) 460 svenske kr. (du betaler selv på stedet). 

-       Fisketegn junior 12-17 år (fredag-lørdag) 320 svenske kr. (du betaler selv på stedet). 

-       Leje af båd: 150 svenske kr. pr. dag. Vi er to i hver båd, så båd pris fredag-lørdag er pr. mand 150 svenske 
kr. (vi betaler selv på stedet). 

-       Transport der er i alt ca. 550 km kørsel på turen. Vi påregner at køre sammen 4 mand pr. bil. Man laver 
indbyrdes benzin regnskab. Men 150 – 200 kr. pr. mand passer meget godt (afregner selv indbyrdes i bilerne). 

-       Færge. Vi tager færgen over, da dette giver den bedste økonomi på turen. Er der 4 i bilen bliver dette 100 kr. 
pr. mand tur/retur. (indbetales før tur). 

Hvis vi kører sammen 4 i hver bil vil prisen for turen være 750 kr. + 610 Skr. (ca. 500 kr.) = ca. 1.250 kr. 

Da vi er sent fremme torsdag aften, skal alle tage en madpakke med hjemmefra, så ingen går sultne i seng. 

Ellers er der fælles madlavning og oprydning. 

Der vil være rig mulighed for grov hygge, dejlig natur og forhåbentlig et super godt fiskeri, med muligheden for at 
få lidt fisk til fryseren. 

Er du interesseret i at deltage skal du kontakte Anders på mobil: 72 16 51 37 eller maile til foreningen på 
info@farumlf.dk. 
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