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Gynna våra sponsorer 
 

              Sportfiskedepån                    

              Dantackel             CityGross Hyllinge 

 

Gynna din fiskeklubb, vi samlar in pet flaskor samt 

burkar, även dom som inte går att panta i Sverige in-

köpta utomlands. Lämnas till Dieter, Lasse, Kjell eller i 

klubblokalen. Vi Har fått nya Klubbkepsar, pris 100:- 

Kontakta Göran och Fredrik 
 

Har du något du vill sälja, köpa, byta eller 

annat du vill annonsera om så kontakta: 

Dieter Eckhoff 0733 - 245462 
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Medlemsinfo nr:  1 - 2017 

Hej alla medlemmar, här kommer lite information inför året 

från din fiskeförening. 

Hoppas ni nu förnyat ert medlemskap för att kunna vara ga-

ranterad ett medlemskap inför 2017.  

Medlemsavgifterna för 2017 är oförändrad d.v.s. 

700kr för senior och 300kr för juniorer  

(Junior är man till och med året man fyller 16 år). 

Medlemskort löser du genom att sätta in avgiften på vårt 

plusgirokonto ej Swish, Senast den 15/2. 

Vi sänder då ut ditt medlemskort med post. 

Dagskorten kostar 150 kr. för 2017, alltså ännu en anledning 

till att man ska förnya sitt medlemskap! 

Medlemskap kan enbart betalas via nedan inbetalning. 

Vid plusgiroinbetalning anger ni ert namn och adress: 

Plusgironr:        Betalningsmottagare:  

39 09 89-2         Åstorps Sport & Fiskevårdsförening 
 

 

Årsmötet håller vi Onsd. den 15/2 - 2017 Kl. 19.00 
 

Vi bjuder som vanligt på förtäring. Möt upp mangrant. 

Adress till klubblokalen är Örtgatan 8 B i källaren på gaveln. 
 

Årets klubbmöte är inbokad till kl. 19.00 i klubblokalen ons-

dagen den 4/10 2017. 

Tänk på att fiske får endast ske mellan gryning och 

skymning, alltså endast under den ljusa delen av dygnet. 
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4/3 Premiärfiske för våra medlemmar kl. 08.00.  om isfritt. 

 Dagskorten säljs från & med den 5/3 (Om det är isfritt) 

 

25/3 Klubbmästerskap i Tegelbruksdammen med lottade 

 platser och tider den 22/3 i klubblokalen! * ¤¤¤ 

  OBS! Dammen är stängd den 24, 25/3 utom för 

 klubbmästerskapstävlingen! 

 

6/5 Arbetsdag vid dammen. Kl. 08.00 & framåt! 

 

10/6 Familjedag vid tegelbruksdammarna kl.13.00 

 

30/9 Arbetsdag vid dammen. Kl. 08.00 & framåt! 

 

28/10 Klubbmästerskap i Tegelbruksdammen med lottade 

 platser och tider den 25/10 i klubblokalen! * ¤¤¤ 

 OBS! Dammen är stängd den 27, 28/10 utom för 

 klubbmästerskapstävlingen! 

 

11/11 Avslutning för medlemmar i dammen med korvgrining. 

 

 ¤¤¤ = Aktiviteten ingår i Årets Fiskare!! 

 

 Klubben kommer att ordna fiskeresa till Harasjömåla och 

 flugströmmen under våren och till Ljungskula i oktober 

 samt en havsfisketur efter torsk i slutet av augusti så håll 

 utkik för att anmäla er till dessa turer.* 

 

* Anmälan sker senast en vecka före till Kjell Karlsson 042-22 56 71  
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Ordf. Dieter Eckhoff 0733 - 245462 
 

V. Ordf. Lars Wegner 073 - 4225078 
 

Kassör Kjell Karlsson 042 - 22 56 71 
 

Sekr. Göran Persson 070 - 8635634 
 

V. Sekr. Emil Mårtensson 
 

Ledam. Fredrik Håkansson 0703-125073 
 

Ledam. Mikael Karlsson 042 - 22 58 67 

 

 

 

Fiskevakter 
 

Jonas Svensson    042  - 22 59 78 

Bjarne Phil     0708 - 20 56 90 

Michael Christensen   0733 - 150759 

Mattias Lindell    042  -  214521 

Peter Magnusson    070  -  9533731 

Kalle Bergenholtz 


