
  ÅSELE SPORTFISKEKLUBB                       Grundad 1985 
Medlemsutskick för 2022 års aktiviteter 

Hösten 2021 så började vi att fylla på 

med lekgrus och arbetet med detta 

fortsätter under kommande år. 

Sture G fyller på med grus vid 

utloppet av Storbaksjön. 

 
 

AKTIVITETSPLAN 2022 

25 Feb.  Årsmöte Kaffestugan        19.00 

19 Mars. Pimpelträff Abborrsjön       10.00             

10 Apr.    Pimpeltävling, trillviken    12.00 

4 Jun. Arbetsdag klubbstugan        10.00 

2 juli.  Fisketräff                             

3 Sep.    Arbetsdag klubbstugan        10.00 

18 nov. Medlemsmöte kulturhuset   19.00 

Nya tävlingsregler för pimpeltävling! 

 

Varje tävlande får endast behålla 5 fiskar 

för invägning så det gäller att välja vilka 

man behåller eftersom alla andra fiskar 

skall släppas tillbaka i vattnet levande!! 

Tomas ”Gäddprinsen” Ekman 

 
 

2022 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 via email när 

avgiften bokförts på klubbens konto. 

KLUBBGIRO 5108-2311 

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 

Bo Marttjern genom att skicka epost med 

bild och info till ↓ 

bo.marttjern@mac.com 

Det har varit dåligt med inskickade 

förslag senaste åren så vi uppmuntrar er 

att skicka in fler ”Årets Fisk” kandidater 

så vi kan fortsätta med Årets Fisk. 

 

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. 

Det blev inställd klubbtävling 2021 pga 

Corona så 2019 års vinnare får stå kvar till en 

ny tävling kan genomföras. 
Trillviken var området för 2019 års tävling. 

Resultat ungdomsklassen.  

1:a Elias Orädd 

2:a Jakob Adolfsson 

3:a Melvin Wahlberg 

 
Resultat Vuxenklassen 

1:a Magnus Nilsson 

2:a Lars Norberg 

3:a Mikael Wahlberg 

 

Klubbstuga och båtar. 
Medlem får utnyttja 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. 

SE TILL ATT STÄDA EFTER ER! 

Båtar finns att tillgå för klubbens 

medlemmar och är bara att låna men 

återställs sedan och dras upp på land med 

bottenpluggen urskruvad. 

 

Kontakt och Hemsida där ni hittar/får 

information. 

Klubbens hemsida: 

www.aselesfk.se 
 

Epost till klubben: 

styrelsen@aselesfk.se 

Klubben finns även numera på 

Facebook. 

Åsele sportfiskeklubb. 

Kontakt Ordf: Bo Marttjern 

070-356 19 70 
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