
Ansökan om medlemskap i Åsele 
Sportfiskelubb

Åsele sportfiskeklubb
Myrstigen 14

Åsele, 
Sverige

91932

Tel: 072-570 95 34
Epost: tomas.carlsson@ktv.asele.se
Hemsida: www.aselesfk.se

Kontaktuppgifter

Tack för er ansökan som ny medlem i 
Åsele Sportfiskeklubb. 
 
OBS! 
Endast ny medlem behöver söka medlemskapet. 
Fortsatt medlem från år till år behöver ej göra någon 
ansökan såvida han/hon inte hoppar över något år. 
Vid missad/försenad inbetalning för nytt år så kan 
en ny ansökan behöva göras. 
 
Läs igenom Sportfiskarnas Etiskar Regler 
samt Fiskeklubbens egna regler och 
fyll sedan i formuläret och skicka det 
med epost till någon av dessa tre adresser: 
 
Tomas Karlsson: Ordförande 
tomas.carlsson@ktv.asele.se 
  
Mikael Adolfsson: Kassör 
mikael.adolfsson@algsjo.asele.se 
  
Lars Norberg: Sekreterare 
fiskelars@ktv.asele.se 
  
Ni kan även skriva ut ansökan och skicka den till 
någon av ovanstående personer. 
Vi kommer att behandla ansökan skyndsamt och 
återkommer med svar så snart vi kan. 
 

Ansökan gäller år:

Namn:

Address:

Stad:

Postnummer:

Personnummer: 
OBS! Gäller bara den som 
står som sökande:

Telefon:

Epost:

Varför jag vill bli medlem i Åsele Sportfiskeklubb:

 
Ansökan gäller: Enskild Familj

Familj:

Jag har läst och förbinder mig att följa Sportfiskarens etiska regler:

Jag har läst och förbinder mig att följa Åsele Sportfiskeklubbs regler:

http://aselesfk.se/sportfiskarens%20etiska%20reglar.pdf
http://www.aselesfk.se/fiskeregler.htm
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Tack för er ansökan som ny medlem iÅsele Sportfiskeklubb.
OBS! Endast ny medlem behöver söka medlemskapet.Fortsatt medlem från år till år behöver ej göra någonansökan såvida han/hon inte hoppar över något år.Vid missad/försenad inbetalning för nytt år så kanen ny ansökan behöva göras.Läs igenom Sportfiskarnas Etiskar Reglersamt Fiskeklubbens egna regler ochfyll sedan i formuläret och skicka detmed epost till någon av dessa tre adresser:Tomas Karlsson: Ordförandetomas.carlsson@ktv.asele.se
 
Mikael Adolfsson: Kassörmikael.adolfsson@algsjo.asele.se
 
Lars Norberg: Sekreterarefiskelars@ktv.asele.se
 
Ni kan även skriva ut ansökan och skicka den till någon av ovanstående personer.Vi kommer att behandla ansökan skyndsamt ochåterkommer med svar så snart vi kan.
 
Ansökan gäller:
Jag har läst och förbinder mig att följa Sportfiskarens etiska regler:
Jag har läst och förbinder mig att följa Åsele Sportfiskeklubbs regler:
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