
 
 

Instruktioner för hur du betalar via iFiske.se 

 

För att underlätta att köpa fiskekort och medlemskort och hantera dessa så rekommenderar jag att ni blir medlem 
på iFiske.se. Det är kostnadsfritt och krävs även för att använda deras app. 

Om ni ej har möjlighet att använda internet av någon anledning. Ring någon i styrelsen för hjälp att komma rätt. 

 

 

 

 

 

 

 

Enklaste sättet att hitta igen klubbens 
sida på ifiske är att gå till 
https://test.msfk.se/bli-medlem och 
klicka på iFiske loggon.  

Då hamnar ni här, där ni kan välja att 
antingen köpa fiskekort för Ängomstjärn 
eller att köpa ett medlemskap i klubben. 



 
 

 

 

 

 

När ni valt vara hamnar ni på denna 
sida där ni fyller i era uppgifter. Har 
ni ett medlemsnummer så fyller ni i 
det eller så får ni ett nytt 
automatiskt om ni låter bli. 

SMS-notifiering kostar 3 kr extra. 

Glöm ej att klicka i kryssrutorna 
längst ner. Då verifierar ni också att 
ni läst reglerna som gäller våra 
fiskevatten. 

Klicka sedan ”Fortsätt”. 

Nästa sida är till för att ni skall 
kontrollera att ni fyllt i rätt 
uppgifter. Sedan klickar ni på 
”Godkänn och lägg i varukorgen”. 



 
 

 

Här väljer du vilket betalsätt du 
vill använda. Jag använde swish. 
Instruktioner för det finns på 
nästa bild. 

Det går också bra att betala med 
kort eller faktura 14 dagar. Både 
SVEA och Paypal har tjänster för 
att betala med kort och det 
kostar inget extra. 

Sedan kommer ni till denna 
tackruta och då är betalningen 
genomförd och du får 
medlemskort och fiskekort via 
mail och sms om du valt detta. 



 
 

Har ni gjort ett konto på iFISKE så 
behöver ni bara ladda ner appen. 
Sedan loggar ni in på hemsidan. 

Se nästa bild. 



 
 

 

Logga in på sidan. Klicka på 
gubben uppe i vänstra hörnet 
och välj mina sidor. 

Fyll i ditt telefonnummer och 
skicka kod. Då får du en kod 
som sms. Den skall du sedan 
fylla i rutan som dyker upp 
under den röda markeringen 
efter att du ”Skickat kod” 

Hoppas att dessa instruktioner hjälper. 

Med vänlig hälsning Matfors Sportfiskekklubb. 


