
Inkvartering och transport 
Vid ankomsten till Sisimiut inkvarteras gruppen på hotell 
– i dubbelrum om inget annat bokats på förhand. På det 
viset kan vi starta pigga och utvilade nästa morgon – och 
för övrigt ha en marginal om flyget skulle vara försenat. 

Följande morgon äter vi frukost på hotellet och 
ger oss därefter av till hamnen, där båten väntar. 
Provianten för den kommande veckan är redan inköpt 
och levereras till båten på morgonen för avresan. 

Båtresan varar mellan fyra och fem timmar, beroende 
på vind och strömriktning. Skulle det vara väldigt blåsigt 
går båtresan så mycket som möjligt inomskärs.

Kommunikation
Din mobiltelefon fungerar vid ankomsten till Grönland, 
men när vi lämnar civilisationen dör förbindelsen och 
det finns ingen möjlighet att ringa hem från vildmarken. 
Det finns en satellittelefon i lägret, men den används 
endast vid nödtillfällen eller vid planläggning av trans-
porter och liknande.

Elektricitet
I el-uttagen på hotellet är det 220 volt. För laddning av 
kameror i lägret rekommenderar vi en portabel solcells-
laddare för resebruk.

Valuta och inköp
Valutan på Grönland är danska kronor. Det finns själv-
klart inget att köpa i lägret, men det finns tid för lite shop-
ping av extra proviant eller alkohol i Sisimiut både på 
dit- och hemresan. Det finns ingen alkohol i lägren, men 
det går bra att ta med öl, vin eller sprit för eget behov.

Sista kvällen blir det en gemensam middag på 
hotellet för dem som önskar vara med. De flesta brukar 
också vilja njuta av en kall öl i baren. På hotellet och i 
byn kan man använda kreditkort.

Vaccin
Vaccinationsguiden rekommenderar inget särskilt vaccin 
för en resa till Grönland. Det är dock alltid förnuftigt att 
ha en giltig stelkrampsvaccination. 

Kära resedeltagare
Vi har härmed nöjet att hälsa dig välkommen på en fiskeresa till Grönlands vildmark. 
Vi hoppas att du här får svar på de frågor du kanske har inför avresan. Om så inte är fallet 
är du naturligtvis välkommen att kontakta oss för mer information.

Grönland
Värt att veta före avresa
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Reseförsäkring
Du måste ha en reseförsäkring, då ditt vanliga skydd 
inte gäller utanför Europa. Kolla med ditt försäkrings-
bolag vad som gäller för just dig – du kan redan ha en 
reseförsäkring i din hemförsäkring, annars kanske det 
finns ett prisvärt tillägg som kan vara bra att överväga.

Under resan
Grönland är utan tvivel ett fiskeäventyr och en upplevelse 
i särklass. Kom dock ihåg att om det är något som 
inte fungerar tillfredsställande ska du göra turledaren 
uppmärksam på det snarast möjligt. Då kan vi försöka 
lösa problemet – det är för sent att göra det när vi är 
hemma igen.

Ankomst till lägret
Vårt läger är beläget i skönaste grönländsk natur – och 
mitt i vildmarken. Därför är tillgängligheten också något 
besvärlig. Båten körs så nära älvmynningen som möjligt 
varefter vi ankrar upp och förbereder för landstigning. 
Detta gör vi med en landstigningsjolle.

På båten finns räddningsvästar till alla deltagare. Det 
är upp till den enskilde resenären att säga till om man 
vill ha en på sig under landstigningen.

Jollen går flera gånger fram och tillbaka med del-
tagare, bagage och proviant. Alla får bära sitt eget 
bagage till och från lägret, och man förväntas också 
hjälpa till med utrustning och proviant, och på hemresan 
också skräpet från lägret.

Vid Camp Erfalik kommer vi vanligtvis iland ganska 
nära lägret(några få hundra meter), så bagaget kan 
med fördel packas i en vattentät duffel eller någon 
annan typ av väska som man lätt bär korta avstånd.
     Vid Camp North beror det helt på tidvattnet hur lätt 
eller besvärlig landstigningen blir. Även i bästa fall är 
det några hundra meter att bära bagaget, så vi rekom-
menderar att man packar i en ryggsäck eller duffel med 
bärsele.

Vi kan vanligtvis få provianten ganska nära lägret, 
men man bör på förhand vara inställd på att en land-
stigning vid Camp North tar den tid och de krafter den 
tar. Det är lyckligtvis värt besväret.
     För båda lägren gäller regeln att man kan börja fiska 
så snart hela gruppen är på plats i lägret.

Lägerliv
Turledaren och kocken går naturligtvis först när det gäller 
de praktiska uppgifterna i lägret, men det förväntas 
att deltagarna också hjälper till med sysslor som disk, 
städning och liknande. Turledaren hjälper naturligtvis till 
med att planlägga och koordinera detta. Han går även 
igenom övriga praktiska detaljer angående lägerlivet. 

Man kan i praktiken fiska dygnet runt i början av 

säsongen och 20-22 timmar om dygnet i slutet av 
säsongen, men de flesta deltagare väljer att äta en 
gemensam middag på kvällen. 

VIKTIGT: Av säkerhetsskäl kräver vi att man alltid 
är minst två som fiskar tillsammans när man går långt 
från lägret.

Lägrens karaktär

På Camp Erfalik finns en liten barack till uppehållsrum, 
kök och matsal, och ett enkelt utedass. Man har sitt 
eget tält och sover i en fältsäng, men man måste själv 
ta med sovsäck(och eventuellt en mindre kudde).
     Lägret ligger vid älvens mynning, och några hundra 
meter från lägret rinner älven genom en sjö, där vi har 
en båt liggande. Båten används till samlad transport 
morgon och kväll till den övre delen av älven, men det 
är möjligt att vandra om man vill vid andra tidpunkter.
     Det är dessutom flera fina fiskeplatser i och nära 
sjöarna.

Vid Camp North får vi inte etablera ett fast läger, så här 
har vi ett tält för uppehåll och ett tält för toalettbestyr. 
Man har sitt eget tält och sover på ett liggunderlag (av 
bästa kvalitet), men man får själv ta med sovsäck (och 
eventuellt en liten kudde).
     Camp North ställer högre krav på fysiken och van-
dringslusten än Erfalik. Ofta börjar det bra fisket 40-45 
minuters vandring uppströms från lägret. Vill man ha 
fullt utbyte av området bör man en eller flera gånger 
under resan också vandra ytterligare en timme eller mer 
upp längs sidoälven, som har en helt annan karaktär.
     Dessutom försöker vi alltid ha en båt redo i sjön som 
ligger en knapp timmes vandring från lägret, för att 
lättare kunna nå den övre delen av älven, som också 
kan bjuda på ett fantastiskt fiske.

Goda råd om kläder
Man vandrar mycket upp och ner längs älvarna när 
man fiskar, och anpassade kläder av god kvalitet gör 
mycket för den personliga komforten. Vädret kan skifta 
från timme till timme, så det gäller att vara förberedd 
på det mesta. 

Vi rekommenderar att man klär sig efter lager-
principen, så det är enkelt att anpassa kläderna om 
man vandrar eller står förhållandevis stilla och fiskar 
- naturligtvis blir man då också mer anpassad till det 
skiftande vädret. Lager-principen innebär att man närmast 
kroppen har ett vanligt underställ följt av tunnare svet-
transporterande underkläder, därefter ett tjockare lager 
av t ex fleece för isolering, och ytterst andasvadare och 
en vatten- och vindtät jacka - så kallad skaljacka.
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Sist men inte minst: Se till att ha med ett myggnät! 
Vissa år finns det ingen mygg, men däremot små flugor 
som inte bits, men irriterar. Ett myggnät att dra över 
huvudet är bästa sättet att slippa den irritationen. 

Till lägerlivet kan det vara bra med ett par bra vandrings-
kängor eller ett par kraftiga vandringsskor. De kan även 
användas vid längre vandringar, då man bär med sig 
vadare och vadarskor i en ryggsäck.

Fisket
Vid Camp North är det bara tillåtet med flugfiske, 
men vid Erfalik kan man även spinnfiska. Det är dock 
ett krav att såväl flug- som spinnfiskare använder 
hullinglösa enkelkrokar till allt fiske. 

Fångsten består enbart av havsvandrande röding, 
en otroligt vacker och urstark fisk. Ju längre in på 
säsongen man kommer, desto mer färgad fisk fångas. 

Förslag till packlista – Personlig utrustning
• Pass, kreditkort och omkring 1500,- DKK i 
   kontanter
• Toalettartiklar + ev. personlig medicin
• Solcrème + läppbalsam med solfaktor
• Myggmedel + myggnät (2 st) + keps
• Handduk
• Underkläder + strumpor

• Vadarbyxor med andningsfunktion, bra vadarskor 
   och vadarjacka
• Vandringskängor eller kraftiga vandringsskor
• Långärmade skjortor och byxor
• Varma kläder t ex fleece
• Jacka med andningsfunktion (t ex vadarjackan)
• Vantar/handskar och mössa
• Sovsäck (Till - 5 grader komforttemp.) och 
   eventuellt en liten kudde

Förslag till packlista - Fiskeutrustning 
• Liten ryggsäck för dagturerna
• Polariserande solglasögon
• Flugspö t ex 9’#6 ev. ett i reserv.
• Flugrulle med 50-100 meter backing, 20 lbs
• Fluglinor: WF flytande, eventuellt med 
   intermediate och sjunkande polyleader för fiske 
   i sjöarna eller i djupare hålor.
• Heldragen flugtafs, gärna fluorocarbon
• Tafsmaterial 0,23-0,33 mm
• Flugor
• En bra kroklossare + ev. en i reserv
• Måttband
• Fotoutrustning
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Grönlandsflugor

Ev. spinnutrustning till Erfalik:
• Lätt haspelspö på 6’-8’ med kastvikt på 
   ca 25 gram
• Liten haspelrulle med flätlina 0,12-0,15mm
• Spinnare Vibrax storlek 2 och 3 och 
   Lotto-Spinnaren 9 och 12 gram. Kom ihåg lösa 
      enkelkrokar och små fjäderringar.

Flugvalet
Det blir massor med möjligheter för att experimentera 
med många olika flugor, men som det framgår av de 
visade flugorna är färgerna rosa, rött och orange en 
bra utgångspunkt. Här följer våra – och våra turledares 
– kommentarer till de visade flugorna, som alla har fångat 
riktigt mycket fisk på våra turer till Grönland. Vi har 
nämnt vid vilket läger flugorna har använts, men de kan 
ju så klart riskera att vara lika bra vid det andra lägret.

1-2: Foamflugan är vår favorit vid båda lägren – naturligtvis 
framför allt för att huggen på ytan är så spektakulära. 
De här flugorna är bundna på en förhållandevis kraftig 
krok i storlek 4(Owner Kappa), som tål massor med 
avkrokningar av fisk. Baktill är det marabou eller bucktail, 
kroppen är kaktuschenille och ryggen är en foamplatta 
fastbunden i bägge ändarna av kroppen. Ryggen är upp 
till 5mm bred, så den flyter även i oroligt vatten.
3: Har fiskat suveränt vid Erfalik i mulet väder.
4: Har fiskat bra vid Camp North, ev. med ett litet Magic 
Head.
5: Kan vara giftig vid Erfalik när fisken blir lite trögare på 
grund av fint och stilla väder.
6: En supernymf för Erfalik när det är (för) fint väder.
7-8: Effektiva streamers till Erfalik.
9: Liten streamer från Camp North som är perfekt när 
fisken är trög.

10: Har fiskat bra vid Erfalik.
11-12: Effektiva nymfer till sjöarna vid Erfalik, där de 
fiskas hem snabbt, samt till de djupare poolerna i älven.
13-14: Har fiskat riktigt bra i mörkt väder vid Camp 
North – mulet, gråväder eller natt – då det gröna eller 
chartreuse-färgade huvudet lyser upp bra. Fiskas gärna 
snabbt tvärs över älven.
15: En streamer med Magic Head och lila kaninstrip har 
varit giftig vid bägge lägren i flera säsonger.
16: En liten och superenkel streamer, som har massor 
med fin fisk på samvetet. Kan vara helt suverän vid 
Camp North när fisken inte vill röra större streamers.
17-18: Denna streamer med vit och orange marabou 
bundet i ”punk-stil” fiskas mer eller mindre viktad, 
och kan vara suverän vid Camp North, framför allt om 
sidoälven har färgat huvudälven eller om vattnet är 
grönaktigt.
19: Ett effektivt ”marabou-monster” bundet Intruder-
style med en streamerkrok klippt i böjen som shank 
och marabou ”runt” wiren till den lilla streamerkroken. 
Funkar bra vid bägge lägren.
20: Enkel, lätt streamer i ljusrosa, som har fiskat super-
effektivt vid Camp North, när den lilla zonker-streamern 
(16) någon sällsynt gång inte levererar.
21: Effektiv ”nymf-streamer” med tungstenshuvud.

Frågor? 
– Ring eller maila oss!
Riktigt trevlig resa!


