
  ÅSELE SPORTFISKEKLUBB                       Grundad 1985 
Medlemsutskick för 2013 års aktiviteter 

Klubbresan 2012 
Vi var 7 st. medlemmar som åter igen 

åkte till Kraddsele och fiskade på 

Ammarnäsöring och Harr i 

Vindelälven. Bra vatten men det var 

trögt fiske, ett par fina Harrar runt 50 

cm fångades och sushi bestående av 

Harr åts direkt vid Älven. 

 
Fiskmiddag av medtagen Öring från 

Ångermanälven i Åsele som blev till tre 

olika rätter. Ugnsstekt, Sushi och 

friterat. 

AKTIVITETSPLAN 2013 

22 Feb.  Årsmöte Kronan              19.00 

13 apr.  Klubbpimpeltävling         12.00 

25 maj. Arbetsdag klubbstugan    10.00 

29 juni.  Fisketräff.                      15.00 

5 okt.    Arbetsdag klubbstugan    12.00 

22 nov. Medlemsmöte                 19.00 

Vi träffas och ställer i ordning båtar mm inför 

sommarens fiske och sedan detsamma inför 

vintern. Välkomna till trevliga klubbträffar 

önskar styrelsen. 

 
Storfiskare Li Karlsson 

Vi minns tillbaka! 

Nuvarande Ordförande Tomas Karlsson 

fiskar i Storbaksjön och året är 1990. 

 

2013 års medlemsavgifter 

350 kr familjekort. 

250 kr seniormedlem. 

100 kr juniormedlem. 

Medlemsavgiften gäller kalenderår. 
Från 1 jan till sista dec gällande år. 

För familjekort anges familjemedlemmarnas 

namn och personnummer på 

inbetalningskortets vänstra del. Senior och 

juniormedlemmar anger personnummer. 

Betala snarast möjligt 

 medlemskorten distribueras när avgiften 

bokförts på klubbens konto. 

Årets Fisk 

Klubben försöker utse varje år ”Årets 

Fisk” så när ni får en fisk som ni tycker 

ska vara med på omröstningen så 

meddela någon av dessa så kommer den 

med i omröstningen ”Årets Fisk”. 

Tomas K eller Mikael A, Lars N, eller 

Maila in ditt förslag till ↓ 

fiskelars@ktv.asele.se 

Den behöver inte vara störst utan kan 

vara ovanligt fångad eller ha en rolig 

historia bakom. Gärna en bild på fisken 

& fiskaren också 

 

Fiskeregler. 

Femtjänarna: Endast flugfiske med flugspö. 

Max 6 fiskar per dygn varav max 3 Öring. 

Flytring tillåtet. Minimimått Öring 30 cm. 

Gravartjärn: Endast fiske med spinn, fluga, 

pimpel tillåtet. Max 6 fiskar per dygn varav 

max 3 Öring. Mete förbjudet.  Flytring tillåtet 

Baksjöbäcken: Endast flugfiske med flugspö. 

All fångad fisk återutsätts så kallad Catch & 

Release gäller, hullingfri krok bör användas. 

Stensjöbäcken & Femtjärnsbäcken fiske 

förbjudet. 

Storbaksjön & Lillbaksjön: Fiske med spinn, 

fluga, mete, pimpel tillåtet. Max 3 Öring per 

fiskare/dygn 

Max 6 ädelfiskar per fiskare/dygn varav 3 

Öring får tillvaratas inom området,  T ex 1 

öring baksjön, 3 Harr femtjärnarna, 2 Röding 

gravartjärn. 

Klubbpimpeltävlingen 2012 
Åter igen så var trillviken området för årets 

tävling. Fisket var väldigt bra även detta år med 

mycket fisk. Åter igen var det en 

barnklass i tävlingen. 

Resultat barnklassen.  

 1: a Viktor Adolfsson 2.16 kg 

2: a Jacob Adolfsson 1.62 kg 

  3: a Miranda Forsberg 0.88 kg 

 

Resultat Vuxenklassen 

1:a Bertil Nilsson 3.86 kg 

       2:a Mikael Adolfsson 3.64 kg 

3:a Åke Forsberg 3.50 kg 

 

Klubbstuga och båtar. 

Medlem får nyttja klubbens stuga för 

tillfällig övernattning. Det finns en 

våningssäng och bord/stolar och en 

kamin att elda i för att torka kläder och 

värme. Ett gasolkök för matlagning och 

kaffekokning finns också att tillgå men 

hör efter först om gasol finns där. 

Båtar finns att tillgå för klubbens 

medlemmar och är bara att låna men 

återställs sedan och dras upp på land 

med bottenpluggen urskruvad. 

 

Kontak och Hemsida 

Klubbens hemsida: 

http://hem.passagen.se/ 

aselesfiskeklubb 

Epost till klubben: 

fiskelars@ktv.asele.se 
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