Har du några frågor så är du välkommen att ringa någon i styrelsen.
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Allmänna villkor för klubbvatten
Klubbvatten/Fiskekort

Fiskekort säljes endast till medlemmar i SFK Vattnan.
Kortet är personligt och skall medföras vid fiske.
Köparens maka, make eller sambo och minderåriga barn
(15 år) får följa med och fiska.

Fångstbegränsning

Årskort = 3 laxfiskar per vecka. Med vecka menas måndag
t.o.m. söndag. För dagkort och gästkort får 3 laxfiskar
fångas per kort.

Redskap

I Tolsjön är fiske från flytring tillåtet. Fiske från land är
också tillåtet, men båt får ej användas. Vi visar hänsyn och
stör inte varandra under fisket. Kast, haspel, fluga och mete
är tillåtna metoder. Ett spö får användas under fisket.
I Kolken är fiske endast tillåtet från land. Endast flugspö
med fluglina och fluga får användas.

All mäskning är förbjudet i våra vatten.
Fångstrapport
Avgifter fiskekort

Överträdelse

Eld

Medlemmar som fångar en fin fisk uppmanas att fotografera
den och maila till sfk.vattnan@outlook.com
Årsfiskekort
--- ” --Gäst/dagkort

senior 500: junior 250: 150: -

Brott mot gällande bestämmelser medför att rätten till fiske
omedelbart förverkas. Det åligger varje medlem i klubben
att förhindra otillåtet fiske, sådant skall genast rapporteras till
styrelsen.
Varsamhet med eld i skog och mark skall iakttagas.
Använd endast iordningställda eldplatser och se till
att ingen glöd kan flamma upp efter avslutad eldning. Det
åligger varje medlem som eldar att kontrollera med brandkåren
så att det inte råder eldningsförbud. Klubben har svårt att ordna
ved. Vi uppmanar därför medlemmarna att själva ta med veden
de behöver.

18/8

Årsmöte och upptaktsmöte för höstens aktiviteter i
klubblokalen kl. 19:00.

29/9

Halvårsmöte i klubblokalen kl. 19:00.

Höstens aktiviteter i klubblokalen startar preliminärt i vecka 41.
Den som ansluter sig till höstens kurser och ej är medlem kommer att få betala medlemsavgift

Medlemsrabatter 2021
Medlemmar har rabatt i några redskapsbutiker. Se hemsidan. OBS!! Visa medlemskortet innan
kassainslag.

Medlemskap
Ni som känner på er att ni inte har betalat medlemsavgiften för år 2021
har fortfarande möjlighet att göra detta på bankgironr: 5906–4113
Medlemsavgifter: Senior 200: - Junior 150: - Familj 250: Fiskekortspriser: Senior 500: - Junior 250: - Gäst/dagkort 150: -

Glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningskortet
Vi jobbar på att slippa göra utskick med Posten då det kostar klubben en hel del pengar.
Inom kort kommer all information till medlemmar ske genom hemsidan eller E-post.
Fiskekort samt medlemskort kommer också ske skickas på mail. Vet ni om att ni inte meddelat
mailadressen var vänliga meddela den till oss på vår mail sfk.vattnan@outlook.com

