
 

 

 

Bäste klubbmedlem 
2007 års medlemsavgifter 

Gör så här: 

 Fyll i namn och adress. Ange aktuellt belopp enligt följande. 

 350 kronor för familjekort (gäller för föräldrar och barn under 16 år) 

 250 kronor Seniormedlem 

 100 kronor Juniormedlem 

För familjekort anges familjemedlemmarnas namn och personnummer på 

inbetalningskortets vänstra del. Senior och juniormedlemmar anger personnummer. 

Maila gärna din mailadress till aselefiskeklubb@telia.com för medlemsutskick angående 

aktiviteter. 

Betala snarast möjligt och senast 31 Februari. Medlemskorten distribueras då avgiften 

bokförts på klubbens konto. 

Aktivitetsprogram 2007 

Datum  Veckodag  Aktivitet/Plats 

23 februari  fredag  Årsmöte, ( kronan ) kl. 19.00                    

31 mars  lördag  Klubbpimpeltävling, Baksjön kl. 12.00 

19 maj  lördag  Arbetsdag, klubbstugan kl. 10.00 

2 juni  lördag  Fisketräff, femtjärnarna kl.17.00 

13 oktober  lördag  Arbetsdag, klubbstugan kl. 10.00 

23 november  fredag  Med emsmöte, (kronan) kl. 19.00 

 

Fiskeregler. 
Femtjärnarna: Endast flugfiske med flugspö tillåtet. Max 6 fiskar per dygn varav max 3 

öring. Flytring tillåtet för medlemmar. Minimimått öring 30 cm. 

Gravartjärn: Endast fiske med spinn, fluga och pimpel tillåtet. Max 6 fiskar per dygn varav 

max 3 öring. Flytring tillåtet för medlemmar. Mete förbjudet. 

Baksjöbäcken: Endast flugfiske. Catch and release. All fångad fisk återutsätts, hullingfria krokar  

bör användas.  

Stensjöbäcken och Femtjärnsbäcken fiske förbjudet. 

Storbaksjön och Lillbaksjön: Max 3 öring per dygn. Minimimått öring 40 cm. 

    OBS 

Max 6 fiskar per dygn får tillvaratas inom området. 

T.ex. 

1. 3 st Öring femtjärnarna 3 st Harr gravartjärn. 

2. 1 st Öring storbaksjön 2 st Öring gravartjärn 3 st Harr femtjärnarna. 

3. 6 st Harr femtjärnarna. 

Klubbstugan och båtar 
Medlem får nyttja klubbstugan vid tillfällig övernattning. 

Medlem får utnyttja klubbens båtar. 

Storfiskregistrering 
         Storfisk i vid klubbens vatten anmäls till Tomas Carlsson eller Lars Norberg eller mail till 

aselefiskeklubb@telia.com. Fiskens vikt och längd skall uppges (gärna foto och vittne) 

Öring och Harrfångst i Ångermanälven. 

Vid fångst av öring och harr i Ångermanälvens vatten rapportera gärna till Lars Norberg 

eller Ove Edvardsen, vikt och längd samt fångstdatum. Gärna bild också. 

aselefiskeklubb@telia.com 

Med fiskehälsningar/tight lines  

ÅSELE SPORTFISKEKLUBB  
Hemsida http://hem.passagen.se/aselesfiskeklubb Email: aselefiskeklubb@telia.com  
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