
 
Hattrick på Vildmarksmässan för Lapland Vuollerim 

      
Med Torrfluga i 

Skogssamernas Land 2012 
Trofé Röding 2011 Långritt i Midnattssolen 2010 

Nominerade för tredje året i rad till årets bästa utomhusupplevelse  –  
”Med Torrfluga i Skogssamernas Land” ledde till hattrick för bygdebolaget 
Lapland Vuollerim på Vildmarksmässan i Stockholm i helgen. 
 
Den lilla byn vid Polcirkeln slår till på Vildmarksmässan en tredje gång. Som enda aktör i Sverige har 
dess produkter blivit nominerade tre år i rad till ”Årets Outdoorprodukt” på Vildmarksmässan i 
Stockholm med: ”Långritt i midnattssolen” 2010, ”Troféröding” 2011 och nu ”Med Torrfluga i 
Skogssamernas Land” 2012. 
 
Bygdebolaget Lapland Vuollerim Welcomes You sticker ut hakan och har som vision att 
Vuollerimbygden ska bli ett av norra Europas intressantaste resmål. Hög kvalité, genuina och äkta 
upplevelser tillammans med bybor är signumet. 
 
- Ett härligt kvalitetskvitto för bygdens produkter" säger Eva-Lena Skalstad, VD om nomineringen. 
 - Det är tredje året vi är med Swedish Lapland på mässan och det är ett otroligt kul samarbete 
mellan olika entreprenörer och aktörer i regionen." 
 
Årets nominering exponerades på nyhetstorget på mässan med motiveringen: 
”En unik upplevelse i en unik värld för dig som vill flugfiska med erfaret byfolk på platser du annars 
inte skulle nå. Denna dal har fått behålla sin vildmarkskaraktär för att den är så svåråtkomlig, och är 
ett beskådar och fiskeparadis man inte bör missa i sitt flugfiskeliv.” 
 
Så här säger Örjan Kraft, kreatören av fiskepaketet; 
- Att bli nominerad en gång till - det känns som att ta hem ett OS-guld! Förra året var det ”Trofé 
Röding” som gick till final. Och i år detta. 
 
Hur kom paketet till? 
- Jag ville hedra det skogssamiska i vårt område. Göra en berättelse om renstigarna, det samiska 
levernet och sevärdheterna som finns i denna vackra dal. Men också berätta en historia om den 
sista skogssamebyn i området. Det är en kollosal natur och Jokkmokks sista outbyggda älv. Hela den 
fiskbara delen av dalen är nog 10 mil lång. Det är nog ett av de bättre fiskeställena som finns, om 
man vill fiska efter grov öring och harr. 
 
Lapland Vuollerim Welcomes You erbjuder genuina och kontrastrika upplevelser året runt vid 
Polcirkeln. Företaget ägs och drivs av bybor. All vinst återinvesteras i bygden. 
 Företaget är medlem i Destination Jokkmokk och Svenska Ekoturismföreningen. 
 
För mer information och högupplösta bilder kontakta: 
Lapland Vuollerim Welcomes You 
0976-100 30 
info@laplandvuollerim.se 
www.laplandvuollerim.se 
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