FISHINGNORTH
Av Kent Lindvall, Harads

FishingNorth är ett haradsföretag, som producerar och säljer
fiskeresor i absolut toppklass. Via Internet når man kunder i
Skandinavien, Europa och USA.
FishingNorth satsar på riktigt bra flugfiskevatten för både entusiaster och
nybörjare. Huvuddelen av resorna går till Kolahalvön i Norra Ryssland, men i
programmet finns även Finnmarksvidda i Nordnorge, Kamchatka och Mexico.
FishingNorth är ett mindre företag med mig, Kent Lindvall, och Brian Ryan som
ägare. Jag arbetar med resorna och Brian Ryan driver en sportfiskebutik i
Göteborg.
De flesta researrangemangen produceras och köps in via samarbetspartners i de
olika länderna. Själv är jag ansvarig för att bygga upp resepaketen samt att
marknadsföra dem. Jag jobbar också ofta som guide och reseledare.
När företaget startade för 10 år sedan, var de lokala arrangemangen på
Kolahalvön enkla, men fisket var fantastiskt bra. Standarden har dock förbättrats
mycket snabbt, och idag är det toppklass på det mesta som genomförs.
Sedan starten har FishingNorth arbetat upp ett stort kontaktnät genom
webbsidan, e-post och mässor. Det dyker hela tiden upp nya kunder via vår
hemsida, som fiskeentusiaster hittar bland sökmotorer och länkar. På hemsidan
hittar de all faktainformation om våra resor och massor av bilder och berättelser.
Men det viktigaste av allt är att kunder är nöjda och sprider det till sina vänner
och även återvänder på nya resor.
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FishingNorth har tecknat avtal med ryska partners om exklusiv fiskerätt i en del
av den intressanta laxälven Yokanga på Kolahalvön. Älven räknas som den allra
bästa för riktigt stor lax. Avtalet möjliggör egna fiskecamper och expansion.
Ett nytt, helt fantastiskt resmål i Ryssland är Kamchatka, som bjuder på otroligt
bra fiske med naturupplevelser bland björnar och aktiva vulkaner.
Vi breddar oss nu med resor under vinterhalvåret till Karibiska havet, där vi
fiskar Bonefish och stor Tarpon. Detta fiske har numera blivit populärt bland
svenska sportfiskare. Resorna går huvudsakligen till Mexico men även till
Venezuela och Cuba.
Det senaste tillskottet är att vi från sommaren 2005 ska sälja in norrbottniskt
gäddfiske till fransmän och italienare, som tycker att gäddan är exotisk och
spännande. Dessa resor går till Harads med förläggning på Brittas pensionat.
Titta gärna in på www.fishingnorth.com för att läsa mer!

Här kan jag visa upp en fin fångst

33

