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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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– Det blev en mycket lyckad 
premiär. Uppskattningsvis 
kom det mellan 240 och 
270 besökare, pigga och 
glada. Dessutom fanns hela 
föreningen på plats. Det var 
lugnt och fint hela tiden, 
även på valborgsmässoaf-
tons kväll då några kom för 
att övernatta i vindskjulen. 
Det finns de som kommit 
hit på premiären 20 år i rad 
och det är roligt. Vi hade 
nog räknat med fler besö-
kare eftersom det var så fint 
väder, men det kom ungefär 
lika många som tidigare år. 

Fiskade du själv?
– Nej, vi medlemmar 

kan fiska 51 veckor om året, 

men sista veckan i april och 
på 1 maj låter vi bli. Man 
vill inte att fisken ska bli 
krokrädd till premiären. Vi 
gick istället runt och hjälpte 
till med lite av varje och gav 
några tips. 

När sätter man i fisken 
inför säsongsstarten?

– Vi satte fisken i sjön 
förra tisdagen. Tanken var 
att få till en sättning till, 
men så blev det inte och det 
beror på leverantören. Van-
ligtvis brukar vi sätta fisk i 
två omgångar precis innan 
premiären. 

Vilken sorts fisk fast-
nade på kroken då?

– Framför allt är det 

Regnbåge man får upp. 
Öring finns i alla fyra sjö-
arna, Kroksjön, Ottersjön. 
Abborresjön och Böljesjön, 
men den är fredad i Krok-
sjön och Abborresjön. I 
Ottersjön kan man få upp 
abborre, gädda, mört med 
mera. 

Hur länge sträcker sig 
fiskesäsongen?

– Säsongskorten sträcker 
sig till sista oktober och på 
dygnskort får man fiska till 
sista september. 

...Ted Håkansson, styrelsemedlem i Abborresjöns Fiskevårdsförening, 
som var på plats vid Stora Kroksjön på premiären av fiskesäsongen.

Hur gick det på fiskepremiären den 1 maj?

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hallå där...

������
���	�
��

	���������������������������������
������	�
� �	�

!"�#�$����!%&%%�'�!(&%%

�����������)������������
*��+�������*,������������������

-������.������*,�����������/�0���-)���
����������*,�������.��������

�1
2�##��3

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

��������

��������	
���������

��
��������

��
������

�	�������

�������	������	��

�������	
����������	
����

���������
��������

 �!��"���!�����

�#����$#�����	���"�
�����

�������	
	����������
��	���	�����	���	��	�	�����

%	�"�������&���"���������'

���������	
�������	
�������������

���������������



��������	���

��	������	���	����
�������	���	�������������

	
�������
�
��������
�
�������
����������


