Welkom bij Kalvsjön!
Het meer is open om te vissen van 15 mei tot en met 30 september.
Om te vissen heeft u een viskaart nodig.
De kaart is persoonsgebonden en geldt alleen voor de bezitter.
Kinderen onder de 12 jaar mogen vissen zonder kaart, zolang de begeleider een geldige
viskaart heeft en het quotum van max. 3 vissen per kaart, niet heeft overschreden.
De viskaart dient u te tonen bij controle door de toezichtshouder of een lid.
De viskaart is te koop bij de campinghut aan de westkant van het meer.
De kaart kost 200 SEK.
N.B. Alleen contante betaling.
Wanneer eenzelfde persoon 6 viskaarten inlevert, huidig jaar, is de 7e gratis.
Doe de 6 oude viskaarten in een enveloppe om de 7e kaart daarmee te betalen.
De viskaart is een dag van 6.oo uur tot 24.00 uur geldig en geeft recht tot 3 vissen.
Vissen is slechts toegestaan met spin- of vliegvishengel vanaf de brug of langs de strandkant
(in het water staan is toegestaan)
Het is niet toegestaan een boot, kano of drijvende band ”Belly boat” te gebruiken.
U mag slechts een vishengel per person per keer gebruiken.
Het is verboden haken met aas, zoals wormen maden, deeg, pasta, kaas of Bait te gebruiken.
Meer informatie om aas staat op de borden rond het meer.
Het is mogelijk om te camperen op Kalvsjön. De camping ligt aan de westkant van het meer.
Er is geen elektriciteit, maar er is een "droogtoilet".
Camperen kost 50 SEK per nacht per camper, caravan of tent.
Camperen is slechts toegestaan, wanneer men ook vist.
Neem kontakt op met iemand op de camping voor hulp met een plaats.
Spaar de natuur en gebruik de grilplaatsen rondom het meer, wanneer u vuur wild maken.
O B S Minimale grootte van forel is 35 cm.
Geniet van het visseizoen.

Toegestaan
Je mag gebruik maken van: 1.Jig
3.Lepelhaak

2.Spinhaak
4.Wobbler

5.Vlieghaak

Het is VERBODEN te vissen met aas aan de vishaak.
Je mag geen gebruik maken van:
1.Wormen

2.Maden

5.Deegwaar, pasta, kaas of Bait

3.Garnalen

4.Mais

6.Dode of levende vis

