
4H:s Fiskeskola 2021 

I samarbete med Ingmar ”Pingo” Eriksson 

Sikmete från stranden 
När: fredag 26 mars klockan 16.30 – 18.30 

Var: Möckelö eller Kungsö beroende på vinden, 
platsen meddelas samma dag! 
Du behöver: Kastspö, siktackel, flytväst, stövlar 
och fika om du vill. (Vi fixar masken) 
Kostnad: 10 € 

Anmäl dig senast 24 mars, föräldrar är välkomna med!  

Tips! Vill du veta lite mer om sikmete, kolla in vår fina filmsnutt: 
https://www.youtube.com/watch?v=EuqVWTpzRJg 

 
Gäddfiske i Bomarsund  
När: fredag 16 april klockan 17.00 – 19.00  
Var: Vid Bomarsunds fästningar, vi samlas på parkeringen vid 
Furulundsgården, fiskekort fixar jag. 

Du behöver: Kastspö, fiskedrag, ev. flytväst, stövlar el rejäla skor 
Kostnad: 10 € 
Anmäl dig senast 7 april, föräldrar är välkomna med! 
 

Strömmingspilkning 
Tema: Vi pilkar strömming från båt 

När: fredag 21 maj klockan 15.00 – 17.00 OBS! Nytt datum! 
Var: Samling vid fiskehamnen i Korrvik, Mariehamn, ingår fiskeutrustning 
(har du eget spö får du ta med det) 
Kostnad: 25 € 

Du behöver: Flytväst, rejäla skor, matsäck om man vill och en hink till 
fisken behövs!  
Anmäl dig senas 5 maj, OBS! begränsat antal platser 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EuqVWTpzRJg


Fiskevård på Nabben + Mete 
Vi kollar in den nyanlagda våtmarken på nabben i Mariehamn, Torsten 
Fredriksson berättar lite mer om hur den ska fungera och varför den är 
anlagd just där, samtidigt hoppas vi att gäddorna har hittat dit så vi kan få 
se lite fisk. 
Vi avslutar med att gå till båtnabben för att meta. (obs ingen kostnad) 

Du behöver: Metspö, mask tar jag med! 

När: OBS! Nytt datum! Månadsskifte maj-juni, datum meddelas senare 
Anmäl dig senast 21 maj, hela familjen är välkommen med. 

Braxenburgare 

Vi metar braxen, rensar och tillagar den i 4H:s 
kök 

När: fredag 14 maj klockan 14.00 – 17.30 

Var: 4H-Gården, Jomalaviken 
Kostnad: 15 € 

Du behöver: Metspö, masken fixar jag 

Anmälan senast 10 maj. 

Fiskeläger på Ängö 

I år kommer vi att ordna fiskeläger 10–12 augusti på Ängö (utanför 
Lumparland) vi lever uteliv, fiskar och lagar mat utomhus, övernattning i 
tält, du behöver va född 2010 eller tidigare för att delta på lägret. Mera info 
kommer senare under våren. 

Fiskeskolans Avgift:  
Deltar du på alla tillfällen (5 ggr) kostar det 50 €, vill du delta på enskilda 
tillfällen se kostnad under varje tillfälle.  

Anmälan 
När du ska anmäla dig till ett fisketillfälle så gör du det via vår hemsida 
www.4h.ax gå in på ”för barn” och klicka på ”fiskeskolan” där kan du 
anmäla dig till de olika tillfällena. 
 
Vi ses bakom flötet!  

Mvh Anki och Pingo, har du frågor kontakta anki@4h.ax tel 040 75 23 903 

 

http://www.4h.ax/
mailto:anki@4h.ax

