REISSURAPORTTI 15 -17.4.2011 RUOTSI

SVANISTRÄSK JA SANTRÄSK PILKKIREISSU
Mukana reissulla:
Heikki Pulkkinen Haukipudas (Mek)
Petri Saukko Haukipudas (Mek)
Jorma Taivaloja Haukipudas (Mek)
Pasi Heikkinen Ylikiiminki
Pertti Heikkinen Tornio
Reissuun lähdettiin 15.4 perjantai-iltapäivänä: Matka suuntautui Haaparannan kautta Bodeniin,
jossa oli varattuna leirintäalueella mökki. Mökki oli 6+2 hengen saunallinen mökki, joten tilaa oli
riittävästi 5 hengelle. Tarkemmat tiedot mökistä: http://www.bodenscamping.se/node/64

Kuva mökistä Bodenin leirintäalueelta
Perjantai-iltaa juhlistimme käymällä syömässä paikallisessa ravintolassa.
Lauantaiaamuna 16.4 suuntasimme ensimmäiseen pilkkikohteeseemme Svanisträsk järvelle.
Matkaa majoituspaikasta kohteeseen tuli n. 50 km, josta viimeinen kilometri meni kävelyksi, kun tie
nousi ns. pystyyn keväisen sään vuoksi.

Svanisträsk järven rannalla sijaitsi leirintäalue, johon meidän oli alun perin tarkoitus majoittua.
Jälkikäteen (…tien kunto huomioiden) oli hyvä ettemme saanet majoitusta sieltä.
http://www.campsvanis.se/ Leirintäalue oli täynnä suomalaisia kalamiehiä jättiläismäiset taimenet
mielessään.

Kuva CampSvaniksen
leirintäalueelta.
Seinällä paljon kuvia järvestä
saaduista jättitaimenista

Kiertelimme päivän pilkkien kauniissa kevätsäässä ympäri järveä. Järvi oli kirkasvetinen ja vettäkin
löytyi helposti kymmenkunta metriä. Ahti vaan ei ollut oikein annillaan.
Päivän saldona järvestä nousi joitain ahvenia, joista suurin taitaa näkyä kuvassa.

Päivän päätteeksi pääsimme vaivoin
palaamaan takaisin edelleen huonompaan
kuntoon mennyttä metsäautotietä.
Selvittiin pehmenneestä tiestä ilman auton
työntämistä, mutta auto oli pidettävä koko
ajan liikkeessä ja kieli keskellä suuta.

Lauantai-ilta sujui mökissä saunoen ja miettien strategiaa seuraavan päivän Sandträsk reissulle.
Sunnuntaiaamuna 17.4 siivosimme mökin ja pakkasimme kaikki tavarat autoon.
Suuntasimme jälleen kohti pohjoista Sandträsk järvelle, jossa ennakkotietojen mukaan piti asustella
komeita ahvenia ja rautuja. http://www.sandtraskfiske.se/karta.html
Järvelle oli helppo kulkea, kun asfaltoitua tietä pääsi melkein viereen. Suomalaisia pilkkimiehiä oli
täälläkin. Tampereelta saakka oli tullut 8-hengen porukka kokeilemaan onneaan. Järvi oli syvä ja
kirkasvetinen. Rannoilla oli useita nuotiopaikkoja laavuineen.
Muutamia tunteja pilkittyämme saldona oli n. puolikiloinen ahven ja koko reissun kruunannut
n. 2kg rautu, joka nappasi noin 10-metrin syvyydestä Pertin tasapainopilkkiin.
Reissussa kertyi ajokilometrejä
edestakaisin kaikkine mutkineen
n. 700 km.
Kokonaisuutena tutustumisreissu
onnistui hyvin!
Ehkäpä vielä palaamme
Ruotsin
kirkasvetisille järville !

