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                 Perhokalastusmatka - Islanti, Sog 11-15.9.2019 

 
Lohen perhokalastusta Sog-joella Islannissa.  

Fishmaster järjestää perhokalastusmatkan Sog 

Asgardur beatille Islannin eteläosaan 11-15.9.2019. 

Jouni Rauha toimii kalastusryhmän matkanjohtajana. 

 

Sog on suurikokoinen, kirkasvetinen joki joka virtaa upeissa 

Islannin tunturimaisemissa ja laskee jäätikköjoki Hvitaan. 

Sog joki sijaitsee Islannin eteläosassa noin 80 km 

Reykjavikista kaakkoon. Asgardur kalastusalueen saalis on 

viime vuosina ollut 200-300 lohta kaudessa, joista suurin 

osa saadaan elo- ja syyskuussa. Sog on lohen nousun 

suhteen myöhäinen joki. 

 

Perhokalastus. Sog joen Asgardur kalastusalue on 5,6 km 

pitkä ja sisältää joen pohjoisen puoleisen eli alavirtaan 

katsottuna vasemman puoleisen rannan. Alue sisältää 

hienoja pooleja ja nivoja. Olemme varanneet kaikki 

Asgardur alueen 3 vapaa Fishmaster ryhmän käyttöön. Osa 

ryhmästä kalastaa jaetuilla vavoilla.  

 

Päivittäinen sallittu kalastusaika syyskuussa on 7-13 ja 15-

21. Kalastusjaksojen välissä on kahden tunnin lounastauko. 

Vain perhokalastus perhovälinein on matkalla sallittua ja 

kaikki saadut lohet pitää vapauttaa. Kalastusalueelta 

saadaan myös hyvänkokoisia rautuja, joita voi halutessaan 

ottaa ruokakaloiksi. 

 

Perhovavat ja kelat. Suosittelemme Sog joelle 

kahdenkäden 12-15 jalkaisia lohivapoja luokissa 8-10 ja 

niihin sopivia laadukkaita levyjarrullisia keloja. Raudun 

kalastukseen sopii parhaiten 9-10 jalkainen 6-7 luokan 

yhdenkäden perhovapa. Siimoina kelluvat, kärkiuppoavat ja 

intermediate ampumapäät ovat perhosiimoista eniten 

käytettyjä. Kalastusvälineet pitää desinfioida, kun saavutaan 

Reykjavikin Keflavikin lentokentälle. 

 

Perhot. Hyviä perhomalleja Sog joelle ovat esim. Blue & 

Black, Black Sheep, Silver Sheep, Blue Charm, Red Frances, 

Black Frances, Sunray Shadow ja Snaelda. 

 

Majoitus. Kalastajat asuvat mukavassa lodgessa joen 

rannalla keskellä kalastusaluetta. Lodgessa on kaikki 

mukavuudet: wc, suihku, suuri olohuone ja hyvinvarustettu 

keittiö, 3 kpl kahden hengen makuuhuoneita ja Jacuzzi. 

Ruokailut järjestämme yhteisesti majoituksessa, ne eivät 

kuitenkaan sisälly matkan hintaan. 

 



Matkan toteutus. Johdettu Fishmaster kalastusmatka. 

Jouni Rauha toimii ryhmän matkanjohtajana. Kalastajat 

lentävät yhdessä Helsingistä Reykjavikiin Keflavikin 

lentokentälle ja jatkavat sieltä vuokra-autolla noin 2 tunnin 

ajomatkan matkakohteeseen Sog-joelle. 

 

Matkan kesto: 3 kalastuspäivää/4 yötä 

 

Ryhmän koko: 1 matkanjohtaja + 3 henkilöä, 3 vapaa 

 

Hinta sisältää: Majoitus, Kalastusluvat, Perhokalastus, 

Alueen esittely 

 

Hinta ei sisällä: Lennot Reykjavikiin, Desinfiointi (30-40 

eur), Ruokailut, Vuokra-auto 

 

Yleistä. Matkan hintaan kuuluu majoitus, alueen esittely ja 

kalastusluvat. Osallistujien kustannuksiksi matkan aikana 

jää lennot, vuokra-auto, ruuat, juomat. Järjestämme 

ryhmälle yhteiset lennot Helsingistä Keflavikiin. Islannin 

kruunuja voi vaihtaa lentokentän rahanvaihtopisteessä. 

 

Matkatavarat. Matkatavaroita on sallittu 1 kpl kassi 

lentokoneen ruumaan, maks 23 kg + 1 kpl 

käsimatkatavara 8 kg. Ota mukaan varustelistan mukaiset 

varusteet. Pakkaa käsimatkatavarat reppuun ja 

lentokoneen ruumaan menevät matkatavarat isoon 

pehmeään kassiin, ei matkalaukkuun sillä kovia laukkuja on 

vaikea pakata autoon. Pakkaa vavat kestävään 

kuljetusputkeen. Huomioi että useat lentoyhtiöt veloittavat  

55-70 euroa/suunta lisähintaa erikseen kuljetettavasta 

vapaputkesta. Mikäli kiinnität vapaputken tukevasti kassiin 

ja se ei ole liian pitkä, lisämaksua ei usein veloiteta.  

 

Matkavakuutus. Suosittelemme kaikille osallistujille matkavakuutuksen ottamista. 

Matkavakuutuksen pitäisi sisältää sekä matkustajavakuutus että matkatavaravakuutus. 

Matkustajavakuutus korvaa mahdollisen sairauden aiheuttamat hoidot ja lääkkeet. 

Matkatavaravakuutus kattaa mahdolliset kadonneet tai vaurioituneet matkatavarat ja 

kalastusvälineet. Matkavakuutus korvaa asiakkaalle myös mahdollisen sairauden aiheuttaman 

matkan peruutuksen aiheuttamat kustannukset.  

 

Matkan aikataulu:  
 

11.9. Keskiviikko. Kokoontuminen klo 5.45 Helsinki-Vantaan lentokentällä terminaalin 2 

lähtöaulassa Finnair lähtöselvitystiskien edustalla. Finnair lento AY991 lähtee klo 7.45. Lento 

saapuu Reykjavikin Keflavikin lentokentälle klo 8.35. Kalastusvälineiden desinfiointi 

lentokentällä ja käynti Tax Free myymälässä. Käydään Keflavikissa tai Reykjavikissa 

ruokakaupassa ostamassa matkan yhteiset ruokatarvikkeet. Noudetaan ryhmän neljäs jäsen 

Richard Emmott Lentokentältä, lento FI441 saapuu klo 14.40. Vuokra-autolla ajo (noin 2 

tunnin automatka) Keflavikin lentokentältä Sog-joelle jonne saavutaan illalla. Majoittuminen 

Asgardur lodgeen. Illallinen lodgessa. 

 

12-14.9. Torstai-Lauantai. Aamiainen. Lohen perhokalastusta Sog-joella, Asgardur beatilla 

klo 7-13. Lounas ja tauko klo 13-15. Kalastus jatkuu klo 15-21. Illallinen majoituksessa. 

Olemme varanneet kaikki 3 vapaa Fishmaster ryhmän käyttöön. 

 

15.9. Sunnuntai. Klo 4.00 Siirtyminen aikaisin aamulla vuokra-autolla Sog-joelta Reykjavik 

Keflavik lentokentälle. Richard Emmottin Icelandair lento FI440 lähtee klo 8.00. Finnair lento 

AY992 lähtee klo 9.25. Lento saapuu Helsinki-Vantaan lentokentälle iltapäivällä klo 15.50.  



 

Islanti, Sog Varustelista 
 

* Lippis tai muu kalastuslakki  

* Ohut hengittävä sadetakki tai kahluutakki 

* Polarisoidut aurinkolasit 

* Sukkia (ohuita ja paksuja)  

* Pitkähihaisia paitoja 

* Lyhyet alushousut 

* Lämpöaluskerrasto 

* Fleece housut,-paita  

* T-paitoja  

* Pitkät housut, vyö  

* Lenkkitossut, sandaalit 

* Kynsikkäät tai muut kalastussormikkaat  

* Aurinkorasva, huulirasva jossa aurinkosuojakerroin  

* Kamera, muistikortit, vara-akku tai patterit, laturi 

* Matkapuhelin, laturi 

* Reppu (Kameran yms. varusteiden säilytykseen jokirannassa) 

* Taskumatti, juomapullo  

* Pieni taskulamppu tai otsalamppu  

* Muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen 

* Kirjat, lehdet, muistikirja ja kynä 

* Passi ja matka-asiakirjat 

* Lentoliput ja matkasuunnitelma 

* Matkavakuutus 

* Lompakko, luottokortti, käteistä: Islannin kruunuja (Desinfiointiin, ruokiin)  

* Hygieniatarvikkeet: Shampoo, hammasharja, -tahna, käsirasva, laastaria 

* Särkylääkkeitä, reseptilääkkeet, reseptit 

* Partakone  

 

Kalastusvälineet 

 

* Kahluukengät, hiekkasuojat 

* Kahluuhousut, paikkaustarvikkeet, vyö  

* Perhot, perhorasiat 

* Perhovavat, vapaputket  

* Perhokelat, perhosiimat  

* Perhoperukkeet, perukesiimaa: 0.30, 0.35 

* Pihdit, teippiä 

* Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit  

* Mittanauha 

* Linkkuveitsi                        

 



 


