
Alder 
Fiskecampen er i første rekke ment som et tilbud til de mellom 10 til 15 år. Også yngre barn i følge med voksne, kan delta så 
langt det er ledig plass (maks 15 deltakere). Du trenger ikke ha mye erfaring med fiske fra før—vi hjelper deg gjerne og har alt 
av fiskeutstyr til utlån om du trenger det. 
 

Utstyr: 
Ta med godt med klær. Det kan bli vått og kaldt, og vi skal være ute hver dag—og da trenger vi ofte flere skift.  
Husk godt skotøy (støvler), regnklær, sovepose, liggeunderlag, toalettsaker, kopp, drikkeflaske, tallerken, spisebestikk, tur-
kniv, myggolje og en dagstursekk. Øvrig utstyr blir kjørt fra Sota til Mysubytta. Vi har utstyr for matlaging, og sørger for nødven-
dig mat og drikke. Vi setter opp lavvoer og telt, men det er lov å ta med sitt eget for privat overnatting.  
Det er ikke mulig å få kjøpt noe på stedet, og det er ingen/dårlig mobildekning.  
Fiskeutstyr: ta med det du måtte ha av fiskeutstyr. Om du ikke har utstyr kan du låne av oss. 
 

Pris (inkl. opphold og mat) kr 1500,- / kr 500 for innenbygdsboende (sponset av Skjåk jeger og fiskarlag/Skjåk Almenning) 

  
 

 
 

Fiskecamp i Breheimen 4-6. juli 2017 

Onsdag 5. juli: 
 Brødmat til frokost, smøre niste 
 Fiske Syrtbyttvatnet / Syrtbyttjønn / Mysubyttvat-

net 
 Middag ved Mysubytta, lage egen fiskepakke 

Program tirsdag 4. juli 
 Oppmøte på Sota Sæter kl. 10:00 
 Utdeling av fiskeutstyr 
 Transport sovepose / liggeunderlag / utstyr 
 Deltakere og to ledere går fra Sota til Mysubytta, 

fisking oppover langs Røykjeskålsvatnet 
 En leder kjører utstyr opp til Mysubytta 
 Rigge leir, lavvo, telt på Mysubytta. 
 Bålpanne, grillmat (burgere og pølser), pølseb-

rød,  
 Fisking utover kvelden og natta. 

Torsdag 6. juli: 
 Brødmat til frokost, smøre niste 
 Tur ned til Sota. Fiske på  tur nedover om det blir 

tid. Utstyr blir transportert til Sota.  
 Avslutning på Sota kl 14:00 

Velkommen til fiskecamp på Mysubytta i Breheimen!  

Er du mellom 10 –15 år og har lyst til å prøve fiske i Breheimen  

sammen med andre barn og unge?  

Vi skal på fisketurer, overnatte i lavvo og kose oss med bål og grilling på kveldene.  

Fiske blir tilpassa ferdighetene, utstyr kan du låne av oss! 

Kontaktinfo og påmelding: Skjåk Almenning v/Birgit Bilstad 
Tlf. 97 60 53 29  E-post: birgit@skjak-almenning.no 


