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Öppettider för fiske
Efter att en premiärdag avhållits så är det därefter öppet samtliga dagar:
Maj- Augusti kl. 13-22
September kl.13-21
Oktober kl.13-20
Övriga tider är det fiskeförbud, avser ej abonnerade gäster.

Fisken i ”tjärn”
Ängomstjärn är en så kallad ”Put and Take” tjärn. Vi köper in Regnbåge och förvarar i en nätkasse under säsongen, ungefär 2-3 gånger
per vecka sätter vi ut fisk så det alltid ska finnas goda chanser till napp. Här finns också naturligt fisken Ruda.
Samtliga fångade fiskar ska tas upp och får inte släppas tillbaka i tjärn igen.

Fiskekort
Löses direkt vid ankomst till tjärnen.
Ditt fiskekort är personligt och måste medtas runt tjärnen, du ska kunna visa fram det, samt ID-handling, för en fisketillsynsperson vid
uppmaning, oavsett om du betalat kontant eller via swish. Vid swish så ska det framgå i meddelandetexten för vilken person du
swishat.
Kostnad 130kr per 3 stycken Regnbågar.
Vid SWISH : Ange ”fiske” i meddelande samt namn + efternamn, på samtliga personer som du betalar för.
Fiskekort kan även lösas med kontanter i Fiskekortsautomaten.

Fiskeregler
Fiske sker med ett spö ifrån hand.
Samtliga former av POWERBAIT eller liknande samt LAXROM är förbjudet.
Om du lämnar Ängomstjärnen så har du slutat fiska för dagen och ett nytt fiskekort måste lösas när du återvänder.
Barn till och med 13år får fiska på samma fiskekort som målsman i dess sällskap. Visa dina barn att om de går ifrån sitt spö, så plockar
de upp det ur sjön först.
Fisken tas hem och rensas där.

Trivselregler
Hundar hålls kopplade, plockas upp efter och Ni ser till att hunden inte lyfter på benet mot våra vindskydd, byggnader och liknande.
Rökare plockar med sig sina fimpar eller slänger dem i soptunnan, likaså portionssnus.
Burkar, flaskor, påsar, engångsgrillar, fiskelina osv, all form av skräp tar Ni med Er hem igen, eller lägger i soptunnan på norra sidan vid
hemgång.
Elda med försiktighet i vårt vindskydd och se till att du släcker efter dig.
Kåtan samt utomhusköket är endast för uthyrning.
Uppenbart påverkade och/eller stökiga personer kommer vänligt men bestämt att avvisas.
-Vi är tacksamma att Ni hjälper till att hålla vårt område snyggt och städat!

Medlemskap
Kostar 350kr och kan lösas via BG eller swish, på hemsidan finns formulär samt ytterligare information. Vid ”medlemssöndag” och
liknande dagar ska du ha ditt medlemskort med dig och kunna visas upp vid anmaning av fisketillsynsperson.

Bokning av tjärnen / Utomhusköket / Kåtan
Du bokar in detta med nuvarande ansvarig person, se separat anslag.

Regelbrott
Fisketillsynsperson har rätt att vidta åtgärder vid uppenbara regelbrott. Vi har tex rätt att avvisa personer, beslagta fångst samt
utrustning. I dessa frågor följer vi de förordningar och lagar som finns stiftade.
Samtliga fisketillsynspersoner har genomgått avsedd utbildning samt innehar förordnande från länsstyrelsen.

Fisketillsynsperson

Finns för att se till att Ni får en fin upplevelse hos oss, vi hjälper gärna till med information och svarar på
frågor, du känner lätt igen oss på våra västar.
-Vi önskar Er en fin fiskedag!
www.msfk.se

FB: Matfors Sportfiskeklubb

info@msfk.se

