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26/7-
2/8

Fred-
sön

Fiskmeny på 
Nannas Kök 

Nannas Kök & Bar har fisk- och skaldjurstema i restaurangen och röker och gravar ortens fisk som säljs i 
delidisken. Öppet alla dagar från kl 12.00

27/7 Lör 10.00-
16.00

Gissa fiskens 
vikt 

Flugbindare

Det är bra att öva på sin förmåga att uppskatta fiskens vikt. När någon av de gigantiska, närmast mytomspun-
na kanadarödingarna som lurar i Gäutans djup nappar en dag, är det bra att kunna bedöma om linan håller. Vid 
Tärnafjällens FVO-monter på Gränshandelsmarknaden vid Turistbyrån. Smakprover. 
Kom och träffa Viggo Larsson och prata flugbindning i montern på Gränshandelsmarknaden vid Turistbyrån.

28 & 
29/7

Sön-
Mån

18.00 Fiske- 
information

Vid Udden, Tärnaby. Christer Ringbrant berättar om fisket i området, och ger tips och råd för bättre fiske-
lycka. Christer bjuder på rökt fisk. Aktiviteten är gratis.

29/7 Mån 18.00-
20.00

Fisketävling 
Tärnaån

Låt spänningen dra iväg med dig, få den största fisken och vinn fina priser, inte minst i fisketävlingens 
barnklass. Tärnaån är en exklusiv men ändå mycket lättillgänglig strömfiskesträcka. 
•	 Bästa sättet att tillaga fisken visar kocken som finns på plats. 
•	 Start  vid Udden i Tärnaby, kl 18.00, där fiskekort/startkort ska visas upp. Fisket sker uppströms. Start-

kort löses på plats innan tävlingen. Tävlingen gäller sportfiske med spinnare, fluga med mera (ej mask). 
Invägning mellan kl 20.00-20.15. Den som får den längsta fisken vinner. 

•	 Startavgift 100 kr. Barnklass under 16 år ingen startavgift.

31/7 Ons 18.00 Notdragning I Joeström vid sjön nedanför byastugan som ligger 4 km från vägskälet 
E12/Hattfjelldal. Kaffe, korv, mjukkakor & våfflor. En kock finns på plats och  
tillagar fiskrätter av lokala råvaror med spännande smakprover

1/8 Tors 13.00- 
17.00

Fiskedemo på 
Cykel &  
Fiskecenter

Kom och prova olika typer av fiskeutrustning och delta i en tävling.  
Cykel & Fiskecenter i Hemavan bjuder på kaffe kokt över öppen eld.

1/8 Tors 18.00-
20.00

Familjekväll Familjekväll i Tängvattnet. Kör 10 km in efter vägen mot Rönäs från E12 till en stor parkering på vänster sida.
Ta med fiskeutrustning och eget fika. Eld finns så man kan grilla och koka kaffe. Båt finns att hyra. 

Tel +46 (0)954-104 50  • W W W . H E M A V A N T A R N A B Y . C O M

FÅ TIPS OM 
HUR DU
TILLAGAR
FISK

Arr: Tärnafjällens FVO, Visit Hemavan Tärnaby. Kostnad för fiskekort tillkommer. 

Kock 
tilllagar 

fisk!

Kock 
tillagar 
fisk!

PROGRAM 26 juli - 2 augusti 2019

GEMENSAMT FISKEKORT
Under fiskefestivalen kan man fiska på ett och  
samma fiskekort på alla fiskevårdsområden i  
Hemavan Tärnaby. Detta speciella fiskekort finns 
att köpa på de vanliga försäljningsställena mellan 
26 juli och 2 augusti.


