Fiske

RUNDTURER
Från 500 kr/Pers

JAKTRESOR
Vi transporterar dig ut till Södra Lapplands och Norra Jämtlands fjällvärld för en
oförglömlig jaktupplevelse. Fjällripa eller Dalripa, dagsturer eller jaktcamp, valet är
ditt.
Under jaktperioden utgår vi från Klimpfjäll, Borgafjäll, Saxnäs, Kittelfjäll, Ankarede,
Storjola eller efter Dina behov.

FISKERESOR
I södra Lapplands och norra Jämtlands fjälldalgångar finns kristallklara fiskevatten
bla





Slipsiken
Övre fiskonbäcken
Gransjöån
Ransarån

Fisket sker i fjällnära miljö efter vackert guldskimrande öringar eller rödbukade
rödingar.

Klimpfjäll 0940-710 68

www.norrhelikopter.se

info@norrhelikopter.se

25 kilo bagage per passagerare ingår. Vid övervikt debiteras 100 kronor per påbörjat 5 Kg.
Flera mindre kollin, mjuka bagar och måttligt fyllda ryggsäckar är idealet. Transport av gods som ej
kan stuvas inuti helikoptern (t.ex. skidor) bokas särskilt.
Tänk på att hålla koll på alla lätta saker som hattar, liggunderlag m.m. så att dessa ej blåser iväg och
kommer i kontakt med någon av rotorerna på helikoptern.
Helikoptern är ett mycket säkert transportmedel men har den nackdelen att både huvud‐ och
stjärtrotor ofta är i gång vid i‐ och urlastning och dessa är farliga.
Tänk därför på följande:
1. Vid ilastning väntar Ni 15‐20 m från helikoptern tills piloten ger tecken, Ni bär då fram bagaget i
lugn takt enligt pilotens anvisningar.
2. På plan mark kan Ni gå upprätt under rotorn. Alla längre föremål som spön och vandringsstavar
hanteras av piloten i helikopterns närområde.
3. Både bagage och passagerare lastas i och ur av piloten. Ha därför hela tiden ögonkontakt med
piloten.
4. Efter landning; sitt lugnt kvar tills piloten öppnar dörrarna och släpper ut Er i tur och ordning. Ni får
dock lossa säkerhetsbältena under tiden.
5. Piloten lastar ut bagaget som Ni bär bort i anvisad riktning 15‐20 m från helikoptern. Kasta eller
langa aldrig saker i helikopterns närhet. Jäkta inte!
6. Gå aldrig uppför en slänt och kliv ej upp på någon sten i helikopterns närhet då Ni därigenom
kommer närmare huvudrotorn.
7. Då urlastningen är klar samlas Ni vid bagaget och väntar där tills helikoptern lättat. Håll i lätta
saker så att dessa ej blåser i väg.

Vi får endast transportera Farligt Gods enligt nedan:
Alkohol




Max 70 % (volym)
Max 5 liter/förpackning

Toalettartiklar som hårspray,
mediciner, parfym etc




Max 0.5 liter eller kilo / förpackning
Max 2 liter eller kilo totalt per person

Små koldioxid cylindrar




För medicinskt bruk + reserv
För flytvästar + reserv

Kvicksilvertermometer



Max 1/person och i skyddande förpackning

Batterier till elektrisk rullstol





Anslutningarna lossade
Polerna isolerade
Lastat i upprätt position och surrat

Torr is




Max 2 kg/förpackning
Förpackningen måste kunna ventilera övertryck

Ammunition




Endast UN 0012 eller UN 0014
Max 5 kg/ person

SAXVATTNETS VILDMARKSCAMP
2016
Saxvattnets fiskecamp öppnar för sommarsäsongen 24 Juni 2016.
Anläggningen stängs för fiske under öringens lekperiod 15 September.
Anläggningen kan upplåtas för småviltjägare även efter 15 September.

Paketpris för 3 dygns vistelse:

5200 kr/ person

I priset ingår:
Boende i två‐bädds koja 3 dygn.
Helikoptertransport från Klimpfjäll eller Borgafjäll tur och retur.
Fiskekort 3 dygn.
Tillgång till en båt per stuga.
Tillgång till gemensamhetsanläggningar.
Bokning och information:

Tel: 0940‐710 68 www.norrhelikopter.se info@norrhelikopter.se

UPPMÄRKSAMHET
NÄRMA DIG OCH LÄMNA
helikopter i det här området
så piloten ser dig. Och ENDAST
på tecken av piloten!

runt
helikoptern
OBS!
LIVSFARLIGT ATT
UPPEHÅLLA SIG I DETTA
OMRÅDE BAKOM
HELIKOPTERN!

PILOTEN ser
dig inte bakom
helikoptern.

STJÄRTROTORN
syns ej när
den roterar!

NÄRMA DIG OCH LÄMNA
helikoptern i nedlutad ställning.
AKTA ROTORN!
Dörrar öppnas och stängs ENDAST
av piloten.
Låt piloten sköta i och ur lastning

NÄRMA DIG
helikoptern från lägre terräng.
GÅ EJ mot högre terräng,
rotorbladen kan träffa dig.

LÅNGA FÖREMÅL som skidor,
stavar, åror, spön skall bäras
horisontellt vid i- och urlastning
av helikoptern.
HÅLL FAST LÄTTA OCH LÖSA
FÖREMÅL när helikoptern startar
och landar. Allvarliga skador kan
uppstå när främmande föremål
träffar rotor eller personer.

0940-71068
info@norrhelikopter.se

H
Gränssjö

H
Boitiken

H
HUVUDBAS:

Gourtabäcken

KLIMPFJÄLL

UTEBASER:
KITTELLFJÄLL
SAXNÄS
BORGAFJÄLL
ANKAREDE

H
Raukasjö

H
Sannaren

H
Värjaren

H
H
Blomhöjden

H

Gäddede

Saxvattnets Vildmarkscamp

