
Utrustningslista Saltvatten 
Kläder/personlig utrustning 
Underkläder. 
T-Shirts – kortärmad /långärmad i funktionsmaterial 
Tunna långärmade skjortor x 3/  
Tunna tröjor i funktionsmaterial för fisket x 3. 
Ljusa tunna byxor, snabbtorkande typ zip off x 3.  
Tunna regnkläder (byxa/jacka).  
Strumpor  
Fiskekeps med nackskydd för sol 
Buff x 2 för solskydd 
Skor toffla/sandal 
Skor för vadning på flats. Sneekers/gym sko likn. 

 
Övrigt: 
Pass – giltigt min. 6 månader efter resedatum 
Kontanter för dricks och resa 
Tändare/tändstickor 
Toalettartiklar 
Telefon  
Kamera 
Laddkablar för telefon-kamera 
Batterier 
Vattentät ficka för telefon/kamera 
Solkräm 20-50 + 
Sterminotabletter – där det är mycket mygg 
Myggmedel.  
Polariserande glasögon  
Pannlampa.  
Vadarstav,  
Ryggsäck (gärna vattentät)  
Tång/multiverktyg. 
1.a hjälpen utrustning 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Fiskeutrustning: 

Saltvattenspön/snabb aktion 9 ft i # 8, #10 och #12. (Ta gärna med ett extra spö). 
Saltvattenslinor #8/9 WF Flyt, #10/11 WF Flyt + Intermediate , #12 WF 12/13 Intermediate + 
sjunk 400gr . (kolla fästpunkter mot backing och tafs, undvik braided loops). 
Rullar med bra broms # 8 minst 150 m backing 35 lb, # 10 minst 200 m backing 40 lb, # 12 
minst 250 m backing 50 lb (Kolla backing, dra ut och linda om, ta inte en allt för tunn dia. 
som skär fast). 
 

Flugor: 
Bonefish: Crazy Charlie, Gotcha, räkmönster i färg ljus/tan i st 6. (Typ av krok; Tiemco 811 s 
likn.) 
Permit: Krabbmönster typ: Avalon fly, Merkin´s, Mc Crab  i färg ljus/tan st 4. (Typ av krok; 
Tiemco 811 s likn.) 
Tarpon: Tarpon bunnys, tarpon toads, seducers, Gärna med kaninvingar i blandade färger; 
gul/röd, svart röd, brun/tan i st 3/0. (Typ av krok; Tiemco SP 600 likn.) 
SE FÖRSLAG I FLUGGALLERI 
 

Tafsmaterial och övrig fiskeutrustning: 
Bonefish: Taperade tafsar i 14-16 lb / flourocarbon 0.25-0.35 spets 
Permit: Taperade tafsar i 18-20 lb / flourocarbon  0.35-0.40 spets 
Tarpon: Heldragen fluorocarbon i 60 lb med shocktippet i 80 lb . 
Extra spolar med 16,20,40,60 och 80 lb fluorocarbon.  
Stålwire knytbar för barracuda. 
Silikon för fluglinor,  
Peang och rejäl tång för att ta ut krokar. 
Krokbryne. 
Polariserande glasögon.  
Stripphandske/strippingguard. 
Bit (ca 1x1 m) av tunn duk för att hålla fisk(tarpon) i knäet.  
 
 

 
 
 
 

 


