Fishmaster Finland Oy
Kuokkakuja 8
21260 RAISIO
FINLAND
Phone: +358-400824530
www.fishmaster.fi

Perhokalastusmatka - Skotlanti, Spey 11.-18.4.2021
Lohen perhokalastusta kuuluisalla Spey-joella
Skotlannissa. Fishmaster järjestää johdetun
perhokalastusmatkan Spey-joelle, Orton ja Lower
Pitchroy beateille 11.-18.4.2021. Matkakohteena ovat
kuuluisat Orton ja Lower Pitchroy kalastusalue Spey-joen alaja keskiosalla. Järjestämme rotaatio perhokalastuksen näille
kahdelle hienolle alueelle. Matkan ajankohta huhtikuussa on
hyvää kevään lohiaikaa Spey-joella. Matkanjohtajana toimii
Jouni Rauha.
SPEY. Spey-joki sijaitsee Skotlannin koillisosassa ja on maan
nopeimmin virtaava joki ja kuuluisa lohen perhokalastuksen
ja Spey-heiton syntymäpaikkana. Joki on yksi Eupoopan
parhaista lohijoista. Kalastuskausi Spey-joella alkaa jo
helmikuun 11. päivä ja paras kevään lohennousu ajoittuu
huhti-toukokuulle. Spey-joella kevätkalastus on nykyään
catch & release kalastusta.
PERHOKALASTUS – ORTON. Fishmaster ryhmän käytössä
on yksityinen Orton kalastusalue Spey-joen alaosalla, noin
12-15 km jokisuusta ylöspäin. Orton beat on yksi Spey-joen
hienoimmista ja tuottoisimmista kalastusalueista, joka on
pituudeltaan 3,0 kilometriä ja kalastajien käytössä on joen
molemmat puolet. Vain perhokalastus on matkalla sallittua ja
koko Orton alue on varattu 6 henkilön Fishmaster
kalastusryhmän käyttöön.
Orton beat muodostuu 11 hienosta poolista jotka ovat jaettu
kahteen alueeseen. Beat 1 sisältää House, Willows, Couperee
ja Wood poolit. Beat 2 sisältää Upper Cairnty, Lower Cairnty,
Arns, Island Point, Island Stream, Wee ja New poolit.
Molemmilla alueilla jokitörmällä on kalastusmaja, missä voi
levätä ja ruokailla. Käytössä on myös 2 paikallista
kalastusopasta, ghillietä.
PERHOKALASTUS – LOWER PITCROY. Kalastusryhmän
käytössä on yksityinen Lower Pitchroy kalastusalue Spey-joen
keskiosalla. Alue on yksi Spey-joen hienoimmista
kalastusalueista, joka on pituudeltaan 2,0 kilometriä ja
käytössä on joen molemmat puolet. Lower Pitchroy alueella
kalastaa 3 henkilöä. Kalastusalue muodostuu 6 poolista jotka
ovat erittäin hienoja ja helppoja kalastaa perholla. Alueen
alaosalla, jokitörmällä on kalastusmaja missä voi levätä ja
ruokailla. Käytössä on myös paikallinen kalastusopas, ghillie.
PERHOKALASTUSVÄLINEET. Suosittelemme Spey-joelle
kahdenkäden 13-15′ jalkaisia lohivapoja luokissa 8-11 ja
niihin sopivia laadukkaita levyjarrullisia keloja. Perhosiimoina
kärkiuppoavat ja intermediate ampumapäät ovat eniten
käytettyjä. Ota mukaan myös uppoavia siimoja mahdollisia
korkean veden olosuhteita varten.

PERHOT. Hyviä perhoja Spey-joella ovat esimerkiksi Willie
Gunn, Black Sheep, Dee Sheep, Black & Yellow, Allys Shrimp,
Frances, Snaelda, Monkey Fly, Sunray Shadow, Garry ja
Cascade.
MAJOITUS. Kalastusryhmän majoitus on hienossa ja
suuressa Garbity Farmhousessa 10-15 minuutin
kävelymatkan päässä Orton kalastusalueesta. Talo on
entisöity kalastajien majoituskäyttöön ja siinä on kaikki
mukavuudet: wc, suihkut, iso olohuone, ruokasali, hyvin
varustettu suuri keittiö sekä 8 makuuhuonetta. Ruokailut
järjestämme yhteisesti majoituksessa.
MATKAN TOTEUTUS. Johdettu perhokalastusmatka, näillä
matkoilla on Fishmaster matkanjohtaja mukana. Kalastajat
lentävät sunnuntaina Suomesta Skotlantiin, Aberdeeniin.
Pyrimme järjestämään ryhmälle yhteiset lennot Helsingistä
Aberdeeniin. Sieltä jatketaan vuokra-autolla Spey-joelle johon
on noin 1,5 tunnin ajomatka.
MATKA SISÄLTÄÄ: Kalastusluvat – Perhokalastus - Opastus
– Majoitus
MATKA EI SISÄLLÄ: Lennot Aberdeeniin (alkaen 250 eur) Ruokailut ja juomat (100-150£/hlö) - Tippi ghillielle (120-150
£/hlö) - Vuokra-auto (noin 100 eur/hlö)
LENTOINFO. Varaa ja osta itse omat lentoliput annettujen
lentosuositusten mukaan. Huomioi että useat lentoyhtiöt
veloittavat 50-70 euroa lisähintaa erikseen kuljetettavasta
vapaputkesta.
MATKATAVARAT. Pakkaa käsimatkatavarat reppuun ja lentokoneen ruumaan menevät
matkatavarat isoon pehmeään kassiin, ei kovaan matkalaukkuun. Kovia matkalaukkuja on vaikea
pakata autoon! Pakkaa vavat kestävään kuljetusputkeen tai vaihtoehtoisesti matkakassiin sisälle.
Useilla lentoyhtiöillä suurin sallittu matkakassin paino on 23 kg ja käsimatkatavaran
maksimipaino on yleensä 8 kg.
VUOKRA-AUTO. Vuokraamme ryhmän käyttöön esim. kolme farmariautoa. Jouni Rauha toimii
yhden autoista kuljettajana matkan ajan. Vuokra-autojen kustannukset jaetaan matkan aikana
tasan osallistujien kesken.

Matkan aikataulu:
11.4. Sunnuntai. Kokoontuminen klo 8:50 Helsinki-Vantaan lentokentällä terminaalin 2
lähtöaulassa. KLM lento KL 1166 lähtee klo 10:50 ja laskeutuu Amsterdamiin klo 12:25. KLM
jatkolento KL 1449 lähtee klo 16:10 ja saapuu Aberdeeniin klo 16:35. Autokuljetus vuokraautoilla lentokentältä Spey-joelle, jonne saavutaan iltapäivällä/illalla. Majoittuminen Garbity
Farmhouseen ja mahdollinen tutustuminen kalastusalueeseen. Yhteinen illallinen majoituksessa.
12.4 Maanantai – 17.4 Lauantai. Lohen perhokalastusta Spey-joella Orton ja Lower Pitchroy
kalastusalueilla. Aamiaiset majoituksessa klo 7:00, lounas kalamajassa joen varrella klo 13:00.
Illalliset majoituksessa paitsi yhtenä iltana järjestämme illallisen paikallisessa
pubissa/ravintolassa.
18.4. Sunnuntai. Aamiainen klo 5:20. Spey-joelta majoituksesta lähdetään aamulla klo 5:50
autolla kohti Aberdeenin lentokenttää. Vuokra-auton palautus klo 7:15. KLM lento KL 1442 lähtee
klo 9:15 ja saapuu Amstedamiin klo 11:45. KLM jatkolento KL 1169 lähtee klo 14:05 ja saapuu
Helsinki-Vantaan lentokentälle klo 17:30.

Spey - Perhoja
Normaali koko on 4-8 cm
Black Sheep
Perä: Punainen
Pyrstö: Fluoresoiva punainen
Runko: Musta silkki
Kierre: Soikea hopea
Häkilä: Sininen kana
Siipi: Musta ja keltainen kettu
Pää: Punainen tai musta
Willie Gunn
Hela: Hopea
Runko: Musta silkki
Kierre: Soikea hopea
Kaulushäkilä: Sininen kana
Siipi: 1/3 keltainen, 1/3 oranssi, 1/3 musta kettu, keltaisia
angel hair kuituja siiven väliin
Pää: Musta
Dee Sheep
Hela: Hopea
Pyrstö: Fluoresoiva punainen
Runko: Musta silkki
Kierre: Soikea hopea
Kaulushäkilä: Sininen kana
Siipi: Fl. keltainen ja musta kettu,
keltaisia angel hair kuituja siiven väliin
Pää: Punainen

Black & Yellow
Runko: Kulta
Siipi: Keltainen alla ja musta kettu päällä,
keltaisia angel hair kuituja siiven väliin
(Kaulushäkilä: Keltainen kana)
Pää: Musta

Cascade
Hela: Hopea
Pyrstö: Fluoresoiva punainen ja keltainen bucktail, seassa 4
helmiäisväristä flashabou accent kuitua
Runko: Takaosa hopea, etuosa musta silkki
Kierre: Soikea hopea
Siipi: Musta orava, 4 hopea flashabou accent kuitua
Kaulushäkilä: Keltainen ja oranssi kukko
Pää: Musta

Spey - Varustelista
Pakkaa käsimatkatavaroihin
* Reppu
* Lippis tai muu lämmin kalastuslakki
* Ohut sadetakki tai kahluutakki
* Polarisoidut aurinkolasit
* Kamera, muistikortit, vara-akku tai patterit, laturi
* Matkapuhelin, laturi
* Matkavakuutustodistus
* Passi
* Lentoliput
* Matkainfo, Fishmasterin puhelinnumero (+358-400-824530)
* Lompakko, Luottokortti, Käteistä rahaa: Englannin puntia ruokiin, juomiin ja tippeihin
* Ajokortti
* Kirjat, lehdet, muistikirja, kynä
* Partakone
* Särkylääkkeet, reseptilääkkeet, reseptit
* Hammasharja, käsirasva, laastaria
* Kahluuhousut, vyö
* Adapteri pistorasiaan
* Putkiperhot ilman koukkuja
Pakkaa pehmeään matkakassiin
* 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
* Taskumatti
* Pieni taskulamppu tai otsalamppu
* Muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen, Minigrip-pusseja
* Shampoo, hammastahna
* Kopio passista
* Kahluukengät (nastalliset), hiekkasuojat
* Paikkaustarvikkeet kahluuhousuihin
* Perhot, perhorasiat
* Perhokelat, perhosiimat, kelakotelot
* Perhoperukkeet, perukesiimaa: 0.35, 0.40
* Perhovavat, vapaputket (kahdenkäden 13-15' jalkaiset lohivavat luokissa 8-11)
* Varapuolat, Kelaöljy
* Pihdit, Teippiä
* Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit
* Mittanauha
* Linkkuveitsi

