
Bilaga 1 

Medlemsavgifter och Årskortsavgifter, beslutade på årsmötet 2020-03-13 

 

Dag- och dygnskortsavgifter, beslutade på årsmötet 2020-03-13 

 

Medlemsavgifter 2021 2021 

Medlemskap Senior Junior 

Årsavgift 100 kr 25 kr 
      

Årskortsavgifter 2021 2021 

Årsfiskekort Senior Junior 

Hällesjöarna 1 100 kr 500 kr 

Emån och sjöarna (Skiren, Försjö, Lockegöl och del av Klogöl) 800 kr 200 kr 

Sjöarna (Skiren, Försjö, Lockegöl och del av Klogöl)  400 kr 150 kr 

Hedersupplåtande alla vatten för person som fyllt 70 år och varit 
medlem och löst årskort i något vatten i > 10 år. 

700 kr   

Barn/ungdomar under 15 år fiskar fritt i Emån och Sjöarna om 
man löst medlemskort i klubben (25kr). 

  

  2021 

  Gröna kort: Hällesjöarna   

  Dagkort senior (18 år och uppåt) 220 kr 

  Dagkort junior (15 – tom 17 år) 150 kr 

  
Barn/ungdomar under 15 år som är medlem (25 kr) fiskar utan årskort/dagkort 
tillsammans med förälder på dennes fiskekvot. 

 

  
Gula kort: Emån och sjöarna (Försjö, Skiren, Lockegöl och del av 
Klogöl) 

 

  Dygnskort senior premiär – 31 maj samt 1– 30 september 300 kr 

  Dygnskort junior (15– tom 17 år) premiär – 31 maj samt 1– 30 september 100 kr 

  Dygnskort senior 1 juni – 31 augusti samt 1 oktober – 31 december 150 kr 

  
Dygnskort junior (15 – tom 17 år) 1 juni – 31 augusti samt 1 oktober – 31 
december 

50 kr 

  Veckokort senior 1 juni – 31 augusti 300 kr 

  Veckokort junior (15 – tom 17 år) 1 juni – 31 augusti 100 kr 

  Sommarkort junior (15 – tom 17 år) 1 juni – 31 augusti 200 kr 

  
Barn/ungdomar under 15 år fiskar fritt i Emån om man löst medlemskort i klubben 
(25kr). 

  

  Blå kort: Sjöarna (Försjö, Skiren, Lockegöl och del av Klogöl)    

  Dygnskort senior 125 kr 

  Dygnskort junior (15 – tom 17 år) 50 kr 
 Veckokort senior 300kr 
 Veckokort juniorer (15-tom 17 år) 100kr 

  
Barn/ungdomar under 15 år fiskar fritt i sjöarna om man löst medlemskort i 
klubben (25kr). 


