Kymijoen ison lohen kalastusreissu perjantaina 1.10.2021

Ilmoittautuminen Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta 5.9.2021 mennessä.
Nyt olisi mahdollisuus ilmoittautua mukaan ison lohen kalareissulle. Luvassa Kymijoella oppaan kanssa
privaattikalastusta perjantaina 1.10. reissun hinta määräytyy osallistujien mukaan joita otetaan mukaan 10-20 kpl.
Maksimi hinta 250 euroa ja minimi 125 johon tähdätään. Ilmoittautumisen yhteydessä peritään perusmaksu, ja
lisäosuus laskutetaan tarvittaessa jälkikäteen osallistujamäärän perusteella. Tänä vuonna on ollut hyvä vesitilanne ja
kalaa on joessa paljon, joten erinomainen reissu luvassa. Aiempina vuosina ko. ajankohtaan olemme saaneet hienoja

kaloja. Virvelillä ja perholla mahdollista osallistua. Perhoista toimii hyvin pienemmät mustat, kuten Oranssi Mikamika
ja Mattimatonen. Uistimista esimerkiksi loppukauteen sopivia pienempiä vaappuja kannattanee uittaa ja oppailta saa
vielä lisävinkkejä näihin.

Kuva: Helsinki Speyclave

Kuva: Kymi Fishing Shop

Paikkana monelle Kotkassa kalastaville tutut: Ykköspooli, Ruhavuolle, Siikakoski, Kokonkoski Hinttulankoskeen asti
yksityiskäytössämme.
Hintaan sisältyy, kalastuksen lisäksi kahvia koko päivän, oppaan palvelut, vene ja kovia kalajuttuja. Paikalle on
mahdollista tilata myös erillinen ruokailu, mutta tästä lähetetään osallistujille erilliset ohjeet. Viereisestä Villa
Munkholmasta saa myös herkullista lounasta ja välipalaa.
Tapaaminen aamulla klo 8.00 Ruhavuolteen laavulla, jossa käydään läpi päivän epistola. Tiellä on puinen kyltti
parkkipaikan edessä, jossa lukee Ruhavuolteen kalastusalue. Paikalle on pääkaupunkiseudulta erittäin helppo
saapua moottoritietä pitkin. Kuninkaantien ABC:ltä saa kätevästi myös aamupalabuffetin matkan varrella.
Karttakoordinaatit googlemapsiin kohteeseen: 60.51948241658253, 26.864988812930253. Hyvä
navigaattori/kiintopiste on myös Villa Munkholma.

Palveluntajoajana: Kymi Fishing Oy

Sopii mainiosti myös aloitteleville lohenkalastajille. Porukassa on aina mukana kokeneita ”lohipenoja” jotka varmasti
mielellään jakavat tietotaitoaan, niin heittämisestä, välineistä yms.
Muistathan varmistaa, että henkilökohtainen kalastonhoitomaksusi on maksettu kuluvalle vuodelle.
Linkki kalastonhoitomaksuun:
https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASpeeI8R7QihqGfOepw6KLldFzKvonAr1btp8Au4Yo8iolFMId-67MaArxjEALw_wcB

Kalastus tapahtuu rauhoitusaikana, joten tutustuthan myös voimassa oleviin
sääntöihin:https://lohikeskuskotka.fi/saannot-ja-ohjeet/
Kymijoella on mahdollisuus kalasta lohen rauhoitusaikana ainoastaan paikallisten kalastusyritysten opastamana ja
heillä on tähän erityislupa. Käytännössä tällä tuetaan paikallista kalastusmatkailuelinkeinoa. Rauhoitusaikana saadut
itämeren lohet vapautetaan siis sääntöjen mukaisesti. Mikäli saaliiksi osuu istutettua kirjolohta, niin niitä voi
ruokakalaksi ottaa myös.
Helsingin Suomalainen Klubi ei ole reissuilla matkanjäjestänä, joten huolehdithan itse mm. tarvitsemistasi
vakuutuksista.
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