Åretsresor för medlemmar 2022
Vi har ordnat 4 resor som är värt att notera!

Bergets fiske den 25–26 Maj med övernattning Pris 500 kr. 12 Platser.
Vi samlas vid den första lilla sjön på höger sida kl. 17:30 för GEMENSAM färd mot stugorna. Vi har en
genomgång med folket från Berget vad som gäller för fisket. Det finns grov regnbåge samt Guldspångslax, så ha
grov tafs på fluglinan. Fångsten är personlig och man får ta EN fisk under 5 kg och EN över 5 kg. Ni som har
någon typ av allergi eller inte kan äta med marinad på köttet måste säga till innan resan så det inte blir
problem.
På kvällen blir det en stunds kvällfiske, sen äter vi en bit kvällsmat ihop! Grillat med potatissallad som vi bjuder
på! NI som följer med på resan får ordna frukost och lunch till dagen efter själv! Dagen efter så fiskar vi fram
till Kl.15:00 då vi städar och lastar bilarna för hemfärd.

Strömhult den 25–26 juni med övernattning. 500 kr. 12 Platser
Vi samlas på parkeringen kl. 17:02 Inte en minut innan. Kl. 18.00 kör vi kvällsfisket till kl.20:30 då vi äter! Vi fixar
lite grillat och potatissallad till kvällsmat. Så till frukost och lunch fixar ni själva. Ni som har någon typ av allergi
eller inte kan äta med marinad på köttet måste säga till innan resan så det inte blir problem. Efter maten sitter
vi och har trevlig. Ni som spelar något instrument får gärna ta med det.
Dagen efter fiskar vi igen från kl.05.00-11:00! Och 4 fiskar är tillåtet att ta upp. Storleken på fisken ligger på
mellan 2–10 kg Öringen som finns är förbjuden att ta upp och den ska återsättas med försiktighet.
Tid för avresa hemåt är senast kl.12:00.

Sunnedammen 7. Augusti En dagstur. 300 kr. 11 Platser
Detta är en endags tur då vi träffar på anläggningen kl. 06:30 och börjar fiska kl. 07:00, och slutar vid skymning
om man vill. Mat medtags själv. Och den äter vi kl. 12:00-13:00, så får vattnet vila lite.
Det finns spis Micro och toalett på anläggningen.
2 fiskar får tas med hem.

Bergets fiske den 2–3 september med övernattning Pris 500 kr. 12 Platser.
Vi samlas vid den första lilla sjön på höger sida kl. 17:30 för GEMENSAM färd mot stugorna. Vi har en
genomgång med folket från Berget vad som gäller för fisket. Det finns grov regnbåge samt Guldspångslax, så ha
grov tafs på fluglinan. Fångsten är personlig och man får ta EN fisk under 5 kg och EN över 5 kg. Ni som har
någon typ av allergi eller inte kan äta med marinad på köttet måste säga till innan resan så det inte blir
problem.
På kvällen blir det en stunds kvällfiske, sen äter vi en bit kvällsmat ihop! Grillat med potatissallad som vi bjuder
på! NI som följer med på resan får ordna frukost och lunch till dagen efter själv! Dagen efter så fiskar vi fram
till Kl.15:00 då vi städar och lastar bilarna för hemfärd.

Vi prioriterar medlemmar som är aktiva i föreningen. Var noga med tider som står angivna vid varje
fisketillfälle.
Då ni anmäler er intresse så märk det FISKERESA 2022 och vilket fiske som ni ÖNSKAR följa med på och sedan
Namn och telefonnummer, så lägger jag in er på rätt resa. Betalning sker vid samma tillfälle vi hör av oss till
er. Antingen via Bankgiro eller swish. Vid frågor är ni är ni välkomna att ringa mig på telefon 0709533731 eller
att skicka ett mail på info@astorpsfiskeforening.se.

Intresseanmälan gör till samma adress via info@astorpsfiskeforening.se.

