
Entré Trading
    Inbjuder till fiskedag i Lövåstjärn
      Lördagen 15/2 – 14 kl. 09oo
     Fisket avslutas senast kl. 14oo
Prisutdelning ca. kl, 15oo, alla som uppvisar startbiljett samt fångad fisk vid 
sekretariatet senast kl. 14,30 deltar i utlottningen om ett 1:a pris till 
vinstvärde av > än 5000 kr, 2:a pris till vinstvärde av > 500 kr, 
tillkommande priser är beroende på antal deltagare under dagen.

Startpris 200 kr/fiskespö. 
Max 4 st fiskar/startbiljett.
Fiskare får lösa flera fiskekort under dagen. Majs är absolut 
förbjudet att användas som bete. Mäskning är förbjudet.

VI bjuder vi på kaffe, vid ruggigt väder även varm buljong. 

Varmkorv/läsk/kolbullar med lingonsylt säljs under dagen.

        Välkommen till ett fiskeparadis.

Lövåstjärn öppnas för allmänt fiske endast ett fåtal tillfällen 
under året, håll utkik på hemsidan/bloggen, 
www.entretrading.com där det skrivs ut om och när det sker.

                    För ytterligare upplysningar
Roland Hultman 070 – 222 1979/r.h@entretrading.com

Vägbeskrivning: Väg 320 invid Holmsjöändan, håll utkik

efter skylt med skrift ” LÖVÅSTJÄRN 2KM”. 
r.h@entretrading.com
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Regler för fiske i Lövåstjärn 2014 02 15.

Fisket får bedrivas med start kl. 09oo, avslutas senast kl. 14oo. 
Fisket får utföras efter att fisketillstånd har betalats och är 
personligt, priset för fisket är 200 kr/spö, max. 4 st ädelfiskar 
(regnbåge/röding) får tillvaratas för varje betalat tillstånd, dock 
får barn upp t.o.m. 12 år fiska med ett extra spö, på målsmans 
tillstånd/kvot, annan fisk som fångas tillvaratas för att räknas in
som fångst för deltagande i tävlingen, annan fisk än ädelfisk får 
inte sättas tillbaka i vattnet. Fiskrens får inte lämnas i eller invid 
tjärnen. Fiskare får lösa flera fisketillstånd under dagen. 

Var vänlig och använd utsatta uppmärkta soppåsar så hjälps vi 
åt att hålla ordning och inte skräpa ned i omgivningen. 
Tack på förhand för DIN insats och att Du kom och bidrog till 
att göra dagen till en upplevelse för oss alla.
Hoppas att just DU fick den upplevelse som DU ville ha och att 
fisket och arrangemanget var till belåtenhet.

Om DU undrar något omkring fisket eller annat så svarar 
Roland Hultman efter bästa förmåga på de funderingar som DU
har på 070 – 222 19 79 eller via mejl r.h@entretrading.com  
titta även in på bloggsidan; www.entretrading.com där skrivs 
om alla förändringar angående fisket som rör området runt
Holmbygden och Knivtjärn. 
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