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21-augustus t/m 24 augustus 2009
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Noorse Vlagzalmen
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Deelnemers

Paul  Peters met zijn 2 zonen 
Marijn Peters (14)
Thijs Peters (12)

Marcel van den heuvel met zijn 
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Marcel van den heuvel met zijn 
dochter
Kim van den Heuvel (12)



Lokatie
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Reis
� Vrijdag 21-08 vlucht vanaf Niederrhein (weeze)

� Aankomst op Oslo Torp +/- 13.00

� Vanaf Torp auto gehuurd reisduur volgens 
routeplanner 4 uurrouteplanner 4 uur

� Reisduur in de praktijk 5 uur
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Verblijf
� Koppang camping 

http://www.koppangcamping.no/NO/Start.html

� Hut voor 5 personen, sober maar netjes

� Camping direct aan de Glomma� Camping direct aan de Glomma
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Vissen
� Dag 1 zijn we i.v.m. de waterstand en slechte vangst bij 

Koppang 100 km noordelijker naar Kvennan gegaan

� Veel en regelmatig mooie vlagzalmen af 

� Droge vlieg favoriet klinkhamers, Hertenharensedge� Droge vlieg favoriet klinkhamers, Hertenharensedge
met CDC body

� Nimf Pink tag
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Vissen
� Dag 2 bij Koppang aan de slag gegaan moeilijk wat te 

vangen pas na een super pupan aangebonden te 
hebben vangsten.
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Vissen
� In de middag met de eigenaar van Koppang camping 

Edward de nimf techniek verbeterd.

� Door de hoge waterstand bleek het nimf vissen 
effectievereffectiever

� Als het wat harder begint te waaien blijkt een spider 
ook zeer succesvol.
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Vergunningen
� Deze zijn overal te verkrijgen, benzinepomp, camping, 

sport/hengelsportzaken.

� Vergunning kost zo`n € 55 per week 

� Staatsvergunning is niet (meer) nodig� Staatsvergunning is niet (meer) nodig

� Per gebied of traject een andere vergunning van de 
visrecht hebbende nodig

� Kinderen onder 16 geen vergunning nodig.
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Kosten
� Vlucht 5 pers. € 320,-

� Huur auto € 129,-

� Overnachting € 363

Vergunningen € 34,-� Vergunningen € 34,-

� Benzine/parkeren/tol € 150,-

� Eten en dringen € 210,-

� Kosten per persoon ca. € 240,-
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Ervaring ?

Onbetaalbaar !

12


