EKSKLUSIVT LAKSEFISKE I NAMSEN MED KOMBINERT SKYTETRENING MED HAGLE,
PISTOL/REVOLVER OG RIFLE PÅ SOLUM SKYTEFELT.
Fiske etter laks i den kjente Namsen elva er alltid spennende
og har fristet mange fiskere fra hele verden i snart 200 år. Vår
unike gode og friske laksestamme er viden kjent både i størrelse og mengde. Her venter det mange opplevelser og kamper med laksen. All fangst settes ut igjen etter kampen. Fang
og slipp fiske utøves.
I tillegg kan vi tilby våre kunder trening med diverse våpen på
Solum Skytefelt i Harran. Her trener vi for det meste med
hagle, pistol og rifle på en flott bane like ved Namsentunet(10
min). Her er dyktige skyte instruktører av forskjellige våpen.
Vi har egen leirduebane, bane for rifler og pistol. Alle våre
gjester må under oppholdet bestå skyteprøven for felling av
storvilt i Norge. Våre instruktører er dyktige og utdannet som
ledere fra enten politi- eller befalsskolen i militæret.
Pakken inneholder: All transport for gjestene, overnatting i
enkeltrom med helpensjon, skytetrening med våpen og bevis
for jakt på storvilt i Norge, skyte instruktører med 3 ulike
våpen, lån av våpen og ammunisjon, guider for laksefiske, rotasjon mellom skyting og laksefiske, 3 opplevelser i Grong.
Gruppen kan være fra 4-8 pers. 5 dager i perioden 1.juni15.september.
. Dag 1.
Vi henter gjestene på Tr.heim Lufthavn Værnes.
Innsjekk på Namsentunet eller Vikna. Felles middag ved
ankomst på Namsentunet. Informasjon fra vertskapet om
turen, (HMS) og vi møter instruktørene. Gruppa blir delt i 2,
laksefiske eller skyting. Rotasjon mellom gruppene.
Sosialt samvær. Sauna og Jacuzzi på kvelden.
Dag 2, 3 og 4.Gruppe 1 fisker laks i Namsen i 4 timer med
guider. Fisker fra land eller båt.
Gruppe 2 blir med en av
skyte lederne på leirduebanen på Solum i 4 timer. Lunsj på
Namsentunet kl. 13.00 for begge gruppene. Rotasjon.
Gruppe 1 blir med en av skyte lederne på Leirduebanen på Solum i 4 timer.
Gruppe 2 fisker laks i Namsen i 4
timer med guider. Fiske fra land eller båt. En opplevelse hver
kveld. Avskjeds middag med utdeling av lokal gave.
Dag 5. Frokost. Utsjekk. Avreise til Tr.heim Lufthavn Værenes
Vertskapet tar avskjed med gjestene.

