Witamy nad jeziorem Kalvsjön!
Jezioro jest czynne do połowów w okresie od 15 maja do 30 września.
Aby uzyskać dostęp do jeziora do połowów wymagane jest
pozwolenie na połów (Fiskekort).
Licencja jest osobista i nie obowiązuje w przypadku innych posiadaczy.
Dzieci poniżej 12 roku życia mogą łowić bez karty,dopóki opiekun prawny ma
ważną kartę,a kwota nie zostanie przekroczona (maksymalnie trzy (3) ryby na kartę).
Licencje połowowe muszą być okazane do wglądu na żądanie któregokolwiek
z członków klubu lub kontrolującego.
Licencje wędkarskie są kupowane w domku na kempingu po zachodniej stronie jeziora.
Cena za licencję połowową wynosi, patrz: 240 SEK.
Gdy sześć licencji połowowych zostanie zakupionych przez tę samą osobę,
w bieżącym roku,siódma karta jest bezpłatna.
Umieść sześć "starych " kart rybackich w kopercie jako płatność za siódmą.
Rejestr połowów wędkarskich jest ważny przez jeden dzień od 6:00 do 24:00
i uprawnia do trzech (3) ryb.Wędkowanie jest dozwolone z mola oraz brzegu jeziora
używając wędki lub muchy. (Brodzenie w wodzie jest dozwolone)
Nie wolno korzystać z łodzi, kajaka lub pontonu "Belly Boat".
Jednocześnie można używać tylko jednej wędki na osobę.
Zabronione jest używanie haczyków z przynętami,takimi jak:

Robaki, dżdżownice, ciasta, makarony i inne przynęty.
Istnieje możliwość skorzystania z kempingu w Kalvsjon.
Koszt kempingu wynosi 100 SEK+ 50 SEK dla El,
za przyczepę, kempera lub namiot.

Kemping jest dozwolony tylko w powiązaniu z łowieniem ryb.
Skontaktuj się z kimś na kempingu ,dla wskazania lokalizacji.
Dbaj o przyrodę i korzystaj z miejsc wyznaczonych na ognisko wokół jeziora'.
Możliwość użycia drewna i skorzystania z miejsc na ognisko
dotyczy tylko rybaków z ważną licencją na wędkowanie.
UWAGA:minimalna wielkość pstrąga wynosi 35 cm.
Życzymy udanych połowów!

Dozwolone przynęty.
Użytkownik może korzystać z: 1.Twistera
3.Błystki-łyżki

2.Błystki-obrotowej
4.Woblera

5.Much

Zabrania się łowienia ryb używając haczyków z przynętami.
Nie wolno używać:
1.Dżdżownic

2.Robaków

5.Ciasta, Makaronu,Sera lub innych przynęt

3.Krewetek

4.Kukurydzy

6.Martwych lub żywych ryb jako przynęty

