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Sommaren har passerat och det syns inte längre folk som badar från 
klipporna, grillar på terrasserna eller äter och dricker gott på 
glasverandorna. Stugorna står tomma, havsörnarna visar sig allt oftare och 
sälen möter upp tidigt i fjärden utanför sundet. Det har blivit höst och 
Stockholms skärgård har bytt skepnad. Nöjesfältet har blivit vildmark och 
det är nu det roliga börjar… när vattentempen hamnar kring tio grader är 
både havsöringen, gäddan och abborren på hugget och det är nu det är 
möjligt att göra ett hattrick, dvs fånga alla tre arterna på en och samma dag. 


BROMAN HAR ORDET…

Att göra ett hattrick i Stockholms skärgård är fullt möjligt vår 
som höst. På våren siktar vi på havsöring, gädda och gös 
och på hösten siktar vi på havsöring, gädda och abborre. 
Hattrick i Stockholms skärgård är ett lagarbete där det 
handlar om att alla fiskare ombord på båten hjälps åt att 
fånga de tre arterna vi har ställt in siktet på. Och det roliga 
med en dags Hattrick-fiske är att vi bedriver tre olika typer 
av fisken, på en rad olika ställen och med olika utrustningar, 
vilket gör dagen både rolig, spännande och lärorik. 

FISKET

UTRUSTNING & SÄKERHET
Ombord på båten finns allt som du behöver låna för dagen, dvs 
fiskegrejer för samtliga typer av fisken, flytoveraller och flytvästar 
samt den säkerhetsutrustning som behövs för att säkerställa att vi 
kan fokusera på att ha det bra. Båten vi fiskar ifrån är en 
fantastiskt välbyggd, osänkbar Alukin 750 vid namn Aquila med all 
tänkbar utrustning, såsom Talon elektroniskt ankare, MinnKota 
Riptide elmotor, dubbla Humminbird GPS’er/ekolod samt radar, 
VHF och stereo mm mm.


               



Guide ombord på Aquila är Johan Broman som är uppvuxen i 
skärgården och som kan fisket här bättre än de flesta. Broman 
innehar samtliga nödvändiga licenser och försäkringar för att ta 
hand om er på allra bästa sätt (Fartygsbefäl Klass VIII, VHF-
certifikat, radarcertifikat och Handhavande av snabba fartyg 
samt ansvarsförsäkring).  

GUIDE
Även om öringsfiske inte är det första man tänker på när man åker 
till Madeira så är en dagstur uppe bland bergens alla levnads en 
upplevelse i sig. Otroligt väcka scenerier och en allmänt trevlig da, 
gärna med lunch på en lokal krog. 

‣ Guidat fiske ombord på Aquila med Johan Broman som guide, inkl. bränsle och försäkring                                                                                                      

‣ Upphämtning och avlämning i Vaxholm, Österskär eller enl. ök. 

‣ All nödvändig låneutrustning såsom fiskegrejer för samtliga typer av fisken, flytoveraller och flytvästar

‣ Kaffe & bullar

‣ Lunch efter ök. tex. grillkorv med tillbehör eller en pastasallad inkl. dryck.

‣ Dricksvatten finns alltid ombord

 
Priset för ovanstående är 1855kr/person inkl. moms.  
Broman tar max sex fiskare ombord på Aquila så när det handlar om större grupper tar andra guider in på samma 
villkor som gäller för Bromans båt.                                                                                                                          
                                        
   

I PRISET INGÅR:

‣ Fler än sex personer, dvs. ytterligare en guide/båt, 1855kr/person 
inkl. moms, minimi 7420kr inkl. moms för åtta timmars guidat 
fiske. 


‣ Fjärran upphämtning och/eller avlämning 

‣ Speciell mat 

‣ Övernattning 

‣ Lunch på skärgårdskrog


TILLVAL



”Mitt jobb som fiskeguide med hela världen som arbetsplats och som resande 
producent och programledare i flera rese- och sportfiskerelaterade tv-serier har tagit 
mig till en rad fantastiska platser med sportfiske i världsklass.  
 
I BROMANS FOTSPÅR är mitt sätt att dela med mig av mina upplevelser. Här kan du 
beställa resor till samma destinationer, med samma boende och fiske och med samma 
guider och skeppare som jag har haft när jag har varit på plats. Här kan du äta på dom 
bästa lokala restaurangerna som jag har besökt och här kan du uppleva samma 
sidoaktiviteter som jag har gjort.  
 
I BROMANS FOTSPÅR är kort sagt min garanti att jag delar min upplevelse med dig, 
där samarbetet med SBG World Fishing garanterar att arrangemangen håller högsta 
kvalitet. ” - Johan Broman  

I BROMANS FOTSPÅR

INFORMATION & BOKNING

SBG World Fishing skräddarsyr fiskeresor utefter kundens behov. Genom vårt 
samarbete med Johan Broman har vi möjligheten att erbjuda våra kunder 
unika och minnesvärda resor som är kvalitetssäkrade av Johan Broman. 

SBG WORLD FISHING

För mer information och bokning kontakta SBG World Fishing: 

Håkan Nilsson + 46 (0)706 80 97 98 
hakan.nilsson@scandinavianbrokergroup.se 

 
Peter Örnberg + 46 (0)705 74 60 60 

peter.ornberg@scandinavianbrokergroup.se 
 

Madelene Svensson + 46 (0)709 79 77 73 
madelene.svensson@scandinavianbrokergroup.se

MISSA INTE SENASTE NYTT. AMNÄL ER TILL VÅRT NYHETSBREV 
www.sbgworldfishing.se
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