Att fiska från kajak

Att drilla fisk från en kajak är väldigt roligt och
spännande. Det tillför fisket ytterligare en dimension
då även en inte alltför stor fisk vrider och bogserar
kajaken. Får man sedan en stor fisk på kroken blir det
åka av!
Att rekreationen man får ut av fisket blir desto större
skall inte förringas. Tystheten ger en närhet till djur
och naturlivet och för att inte tala om motionen .
Fiska i insjö
I kajaken smyger du dig fram bekvämt över och till
platser du tidigare endast längtade efter att kunna nå.
Såsom i steniga insjöar med extremt grunda
vattenpartier där det är omöjligt att vistas med båt
eller slingrande åar med överhäng. Även den
skyggaste fisk upptäcker dig inte om du är försiktig
med paddeln, det innebär närkontakt med fler och
större fiskar.
Kajaken är av open top modell (ingen sittbrunn), lite
kortare samt lite bredare än en vanlig kajak vilket dels
gör den mer manöverbar men också möjliggör att
fiskaren kan sätta i båda fötterna i vattnen för ökad
stabilitet och balans vid behov.
Fördelar med fiske från kajak
En fördel är att du i vissa klara sjöarna har väldigt god
sikt eller under ljusa dagarna med mycket solljus kan
se var fisken befinner sig under vattenytan. Du kan då
smyga på ett helt annat sätt än med båt. Tester har
gjort med flugfiske där 2 likvärdiga flugfiskare som
fiskat på grunt vatten efter gädda. Samma platser och
med liknadana flugor. Men den ena fiskar från båt och
den andra från kajak. Båtfiskaren fiskade stående ett
hundratal meter runt båten som använde åror för att
vara så tyst som möjligt i förflyttningarna. Vid båda
tillfällena vann kajakfiskaren stort över båtfiskaren.

Kajakfiskarens metod är klart
fördelaktig där han/hon ibland
kan se fisken och då tyst
pressar försiktigt fast paddeln
under gummistropparna i fören
och tar fram lämpligt spö som
står på bekvämt räckhåll i
spöhållarna bakom oss, allt i en
och samma rörelse. Sekunden
efter svingas flugan, draget,
vobblern eller jerkbaiten genom luften.
Fakta Emotion Mojo Angler
Perfekt kajak om du vill ha en stabil, men ändå relativt
lätthanterlig på land. Kajaken är gjord för paddling i
såväl mindre sjöar och åar som större sjöar och
paddling i skärgården. Mojo Angler har mycket
utrymmen för utrustning och är dessutom utrustad
men en mittkonsol med Scotty spöhållare, vattentät
förvaringsbox, drickahållare och utrymme för
montering av GPS eller ekolod.
Specifikation
Längd: 3,96 m
Bredd: 79 cm
Vikt: 24 kg
Viktkapacitet: 150 kg
Skrovet är designat med hög stabilitet, Justerbara
fotstöd och Paddelhållare på sidan av kajaken. Två
bärhandtag på sidorna och två fram och bak för att
lätt kunna bäras av en eller två personer. Utrustad
med stort vattentätt packutrymme med lucka och
neoprentätning som möjliggör packning för
övernattning i tält eller vindskydd. Sittbrunnen är
dessutom självlänsande. Två fasta spöhållare bakom
säte och en ställbar Scotty spöhållare i mittkonsol

Hyra Kajak
Kajakerna finns för tillgängliga för
uthyrning i Tjurken vid Piggaboda Kvarn.
Här finns gott om goda möjligheter till stor
Gädda, Gös och Abborre.
Vindskydd för övernattning, grillplatser,
badplatser mm.
Prislista uthyrning:

Dygn:
2 Dygn
3 Dygn:
4 Dygn:
5 Dygn:
6 Dygn:
7 Dygn:

250 kr
400 Kr
550 Kr
700 Kr
850 Kr
1000 Kr
1100 Kr

Fiskekort löses smidigast på www.ifiske.se
(SMS eller Bankkort)

Kontakt:
Johan Andersson Kårhammer
Tel: 070-667 35 38

johan.karhammer@gmail.com
Christer Andersson
Tel: 070-600 63 28
ca.piggabodakvarn@gmail.com

