SANDVIKS FISKECAMP
I hjärtat av Småland vid sjön Ruskens östra sida hittar du Sandviks
Fiskecamp. Sjön Rusken är omtalad redan på 1100-talet då det
bodde munkar i Nydala Kloster. Det sägs att de planterade in mal
i sjön. Kanske finns det någon kvar ? Den 3300 hektar stora sjön
Rusken är en av Sveriges gösrikaste sjöar. Där det är ruskigt gott om gös. Till gästernas
förfogande står fyra båtar för olika slags fiske.

FISKEVATTEN
Rusken är en näringsrik och variationsrik sjö med en yta på ca 33 kvadratkilometer. Största djup är 18
meter. Rusken är klassad som en av
Sveriges bästa gössjöar med fångstvikter upp emot tio kilo. Här finns
även bland annat gädda, abborre,
braxen, lake och ål.
Fem km från Rusken ligger Kalvsjön
med öring och regnbåge.

FISKET
Abborren kan fiskas såväl sommar
som vinter med metspö, spinn eller
pimpel.
Gösen kan metas, spinnfiskas eller
fångas med trolling både vår, sommar
och höst.
Gäddan kan angelfiskas på vintern

och spinnfiskas vår och
höst, eller i sjöns djupare delar även på sommaren.
Braxen och ål hugger på
metkroken, medan laken
kan vinterpimplas.

Stockholm

FISKEREGLER
Fiskekortet gäller för hela Rusken.
Särskilt fiskekort krävs för Kalvsjön.
Fullständiga fiskeregler lämnas vid
ankomst.

BÅTAR OCH FISKEREDSKAP
Fyra båtar finns att hyra och som
kan utrustas med båtmotor, elmotor
och ekolod. Flytvästar ingår vid hyra
av stuga och båtar.
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Alla belägna i Sävsjö. Åker du västerut finns västernstaden High Chaparall eller kanske ett cafébesök i

ÖVRIGA AKTIVITETER

Viktoriahuset är ett äldre charmigt
hus i två våningar och ligger 50 m
från sjön. Köket är modernt utrustat
med spis, kyl, frys och mikrovågsugn. Huset har fem rum, TV med
parabolantenn, toalett med dusch.
Uppvärmning av huset sker med
luftvärmepump. Det finns även
möjlighet att elda i braskamin.
Huset är avsett för självhushåll. Utomhus finns utemöbler och grill.
Sänglinne och handdukar finns att
hyra som beställs vid bokning.

I Sandvik, liksom på en närbelägen
ö i Rusken finns badstrand. Utmed
sjön finns promenadvägar och platser att titta på fåglar. I skogarna runt
Rusken finns fina områden för bär
och svampplockning.
Gungor, lekstuga, studsmatta och en
liten fotbollsplan finns för barnen.
Den kända smalspårjärnvägen, Ohsabanan, ligger 8 km söder om
Sandvik.
Norr om fiskecampen finns en utsiktsplats med en fantastisk vy över
Rusken.
Vid norra delen av sjön ligger Nydala med en vacker Klosterkyrka från
1100-talet. Där finns också en vandringsled som kallas Munkaleden.
Närmaste golfbana finns 21 km från
Sandvik.
Lämpliga besöksmål inom en timmas bilfärd är äventyrsbad, äventyrshuset Boda Borg och Skyttecenter.

ÖVRIG SERVICE
En charmig lanthandel, som sett ut
på samma sätt i hundra år, ligger 5
km från Sandvik. Till närmaste välsorterade livsmedelsbutik är det 13
km, till apotek 17 km. Inom 20 km
finner man två värdshus som serverar dagens rätt och alácarte samt tre
pizzerior.

lugna och vackra Apladalen i Värnamo lockar mer.
Är du möbelintresserad finns IKEA i
Jönköping eller varför inte besöka
närbelägna möbelriket i Lammhult.
På en dagstur hittar du också Astrid
Lindgrens Värld i Vimmerby eller

varför inte nöjesparken Liseberg i
Göteborg.

SÅ HÄR NÅR DU
SANDVIK
Väg 127 Värnamo – Vrigstad – Vetlanda. Vid Nydala tag höger Sandvik
13 km.

FISKEVÄRDAR
Barbro och Leif Andersson
Sandviks Fiskecamp
Sandvik, Fiskaregränd
570 02 Stockaryd
Telefon +46(0)382-860 40
Mobil
+46(0)73-378 74 84
+46(0)70-2491613
E-mail leifisandvik@telia.com
Hemsida www.rusken.se
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