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

Perhokalastusmatka - Skotlanti, Spey 1.-8.5.2022
Lohen perhokalastusmatka yhdelle maailman
kuuluisimmista lohijoista, Spey-joelle Skotlantiin.
Matkakohteena ovat hienot ja kuuluisat Castle Grant 1 ja 3
kalastusalueet Spey-joen keskiosalla. Matkan ajankohta on
kevään ehdottomasti parasta lohen kalastusaikaa Spey-joella
ja hienointa lohen perhokalastusta Skotlannissa.
Matkanjohtajana toimii Fishmaster pääopas 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 ja kalastuskausi Spey-joella alkaa jo
helmikuun 11. päivä ja paras kevään lohennousu ajoittuu
maalis-toukokuulle. Joki on erittäin kaunis ja kirkasvetinen ja
sopii erinomaisesti perhokalastukseen. Vuosittain Spey-joelta
saadaan noin 10000 lohta ja kalastus on nykyään
suurimmaksi osaksi catch & release kalastusta eli lähes kaikki
saadut lohet vapautetaan, lohien keskikoko on noin 5 kiloa.
Perhokalastus - Castle Grant. Kalastusryhmämme käytössä
ovat yksityiset Castle Grant 1 ja 3 kalastusalueet Spey-joen
keskiosalla, noin 4-8 kilometriä Grantown on Spey
kaupungista alavirtaan eli koilliseen. Alueet ovat Spey-joen
kuuluisimpia ja parhaita kalastusalueita, jotka ovat
pituudeltaan noin 2,4 ja 1,6 kilometriä ja käytössä on joen
molemmat puolet. Vain perhokalastus on matkalla sallittua ja
molemmat Castle Grant alueet ovat varattu pelkästään oman
kalastusryhmämme käyttöön.
Kalastamme alueita rotaatioperiaatteella siten että kaikki
kalastajat saavat kalastaa molemmilla alueilla vuorotellen.
Kalastusalueet ovat erittäin hienoja ja helppoja kalastaa
perholla. Parhaat poolit ovat nimeltään Slates, Congash,
Garra, Dippers, Pollowick, Greenbank ja March. Molempien
alueiden keskellä, jokitörmällä on hieno kalastusmaja missä
voi levätä ja ruokailla. Käytössämme on 2 paikallista
kalastusopasta, ghillietä.
Perhokalastusvälineet. Suosittelemme Spey-joelle
kahdenkäden 12-15' jalkaisia lohivapoja luokissa 8-11 ja
niihin sopivia levyjarrullisia keloja. Perhosiimoina kelluvat,
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, Dee Sheep, Black Sheep, Black & Yellow, Munroe
Killer, Garry, Allys Shrimp ja Cascade.
Majoitus. Kalastusryhmän majoitus on tyylikkäässä
Achnagonalin skotlantilaistalossa, lähellä Grantown on Spey
kaupunkia ja 3-6 km kalastusalueista. Talo on entisöity
hienoksi majoituskäyttöön ja siellä on kaikki mukavuudet:
wc, suihkut, iso olohuone, ruokasali, suuri keittiö sekä 8
makuuhuonetta. Ruokailut järjestämme majoituksessa.

Matkan toteutus. Johdettu kalastusmatka, Jouni Rauha toimii matkanjohtajana. Kalastajat
lentävät sunnuntaina Helsingistä Skotlantiin, Aberdeeniin. Sieltä jatketaan vuokra-autolla Spey
joelle, johon on 1,5 tunnin ajomatka. Viikon päästäa palataan Aberdeenin lentokentälle.
Kalastusmatka sisältää: Kalastusluvat – Perhokalastus - Opastus - Majoitus - Vuokra-auto
Skotlannissa
Kalastusmatka ei sisällä: Lennot Aberdeeniin (alkaen 250 eur) - Ruokailut ja juomat (100150£/hlö) - Tippi ghillielle (100-120 £/hlö)
Lennot. Varaa ja osta itse omat lentoliput annettujen lentosuositusten mukaan. Lentolippuja voi
ostaa netistä esim Vertaa.fi osoitteen kautta. Kun olet varannut lennot, ilmoita Jounille
Fishmasteriin lentojen aikataulut ja lentojen numerot sähköpostilla: jouni@fishmaster.fi.
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. Huomioi että useat lentoyhtiöt
veloittavat 50-70 euroa lisähintaa erikseen kuljetettavasta vapaputkesta. Mikäli kiinnität
vapaputken tukevasti kassiin ja se ei ole liian pitkä, lisämaksua ei usein veloiteta.
Matkavakuutus. Suosittelemme kaikille matkan osallistujille jatkuvasti voimassa olevan
matkavakuutuksen ottamista. Matkavakuutuksen pitäisi sisältää matkustajavakuutus ja
matkatavaravakuutus. Matkustajavakuutus korvaa kaikki mahdollisen sairauden aiheuttamat
hoidot ja lääkkeet. Matkatavaravakuutus kattaa mahdolliset kadonneet tai vaurioituneet
matkatavarat ja kalastusvälineet. Matkavakuutus korvaa asiakkaalle myös mahdollisen sairauden
tai pandemian aiheuttaman matkan peruutuksen aiheuttamat kustannukset.

Matkan aikataulu:
1.5. Sunnuntai. Tapaaminen klo 8:50 Fishmaster opas Jouni Rauhan ja muiden viikon
kalastajien kanssa Helsinki-Vantaan lentokentällä terminaalin 2 lähtöaulassa. KLM lento KL 1166
lähtee klo 10:50 ja laskeutuu Amsterdamiin klo 12:25. Jatkolento KL 1449 lähtee klo 16:10 ja
saapuu Aberdeeniin klo 16:35. Autokuljetus vuokra-autoilla lentokentältä Spey-joelle. Castle
Grantiin saavutaan sunnuntaina iltapäivällä/illalla. Majoittuminen ja lyhyt tutustuminen
kalastusalueeseen. Yhteinen illallinen majoituksessa tai ravintolassa.
2.5. Maanantai - 7.5 Lauantai. Lohen perhokalastusta Castle Grant 1 ja 3 kalastusalueilla.
Aamiaiset majoituksessa klo 7:00, lounas kalamajassa joen varrella klo 13:00. Illalliset
majoituksessa klo 20-21.
8.5. Sunnuntai. Aamiainen klo 8:00. Spey-joelta majoituksesta lähdetään klo 10 autoilla kohti
Aberdeenin lentokentää. Mahdollinen vierailu viskitislaamossa. KLM lento KL 1450 lähtee klo
17:20 ja saapuu Amsterdamiin klo 19:55. KLM jatkolento KL 1171 lähtee klo 20:50 ja saapuu
Helsinki-Vantaan lentokentälle klo 00:15.

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 12-15' jalkaiset lohivavat luokissa 8-11)
* Varapuolat, Kelaöljy
* Pihdit, Teippiä
* Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit
* Mittanauha
* Linkkuveitsi

