
Förslag till verksamhetsplan för Hallsbergs Sportfiskeklubb 2018. 

Inledning. Hallsbergs Sportfiskeklubb är en sammanslutning av sportfiskeintresserade personer och 

har som uppgift att verka för ett gott kamratskap mellan klubbens medlemmar, roa och förströ 

medlemmarna genom anordnande av fisketävlingar, utflykter mm. Klubben ska arbeta för ökad 

sportslighet i fisket, såväl i fråga om redskap som i den anda som detta bedrivs. Klubben har till 

uppgift att medverka till höjande av sportfiskets anseende genom att propagera för hyfs i 

uppträdande och respekt för andras rätt och redskap vid fiskets utövande, samt att motverka och 

bekämpa olovligt fiske. Verka för ökad kännedom om fiskevårdens möjligheter och krav, samt efter 

möjlighet praktiskt delta i fiskevärdsfrämjande åtgärder. Hallsbergs Sportfiskeklubb är ansluten till 

Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna och dess medlemmar förväntas därmed 

följa Sportfiskarnas etiska regler. 

 Medlemskap. Medlemskap i föreningen erhålls genom erläggande av fastställd medlemsavgift.  

Förvaltning. Föreningens styrelse består av fem ledamöter vilka väljs av årsmötet. Styrelsen utser de 

kommittéer och arbetsgrupper som behövs för verksamhetens bedrivande.  

Möten. Under året hålls minst tre medlemsmöten, varav mötet i januari är tillika årsmöte.  

Information/Marknadsföring/Medlemsvärvning. Föreningens medlemmar erhåller information om 

möten och aktuella aktiviteter och marknadsföring sker via dess hemsida www.hsfk.nu och via email. 

Aktivare marknadsföring av uthyrning av båtar och stuga. Möjligheten till föreningsaktiviteter i 

stugan ska beaktas. 

 IT Informationsteknik. Föreningen har en hemsida, och en facebooksida där all föreningsinformation 

kommer att presenteras.  

Tävlingar. Information om kommande tävlingar ges på hemsidan och via mail. Tävlingskommittén har 

i uppdrag att anordna fisketävlingar i olika fiskevatten. För att deltaga vid KM-tävlingar skall 

anmälningsavgiften för medlemskap I klubben vara betald. 

Båtplatser. Båtplatser hanteras av stugfogdar och kassör. Inbetalningskort utsändes efter årsskiftet. 

Sista betalningsdag 30/4 2018. Skriftlig information om gällande ordningsregler inkl. föreskrifter om 

förtöjning av båtar samt fasta dagar för isättning, upptagning och landförvaring av båtar skall bifogas 

utskicket av inbetalningskort. Om båten placeras på land inom vårt område ska den märkas med 

namn och telefonnummer. Markområdet ska senast den 15/5 2018 vara rent från båtar. Under 2018 

skall samtliga båtar vid våra bryggor vara märkta med bryggnummer. 

Arbetsgrupp: För 2018 avser vi att tillsätta en arbetsgrupp som kommer att finnas tillhands för att 

stötta stugfogdarna vid behov. 

Stuga, jour, båtuthyrning, försäljning av fiskekort samt arbetsdagar. Styrelsen har utsett Stig 

Larsson att handha nyckelförteckning. Skriftlig information om arbetsuppgifter vid stugjour ska tas 

fram. Stugan ska, om möjligt, vara bemannad mellan 09:00 – 18:00 under perioden 4/6 – 7/8 2018. 

Bokning av stugan kan ske via vår hemsida. 

Ett förslag till 2018 är att campingen ska hjälpa oss med att sköta båtuthyrning. 

Fisketillsyn. Sker som tidigare genom aktiviteter anordnade av Tisarens FVOF.  



Underhåll av yttre och inre inventarier. Målning av sydsidan av stugan. Förbättring av våra 

lyktstolpar. Samtliga bryggor ska ses över efter det låga vattenståndet. Förse stolparna utomhus med 

strålkastare med rörelsevakt. Underhåll av ett antal båtar. 

Vi ska diskuterade införskaffandet av ny brygga vid rampen samt ett antal y-bommar. 

 

Medlemsaktiviteter. Fiske efter lake på Tisaren. Anordna en bussresa till en Sportfiskemässa. En 

ungdomshelg anordnas vid klubbstugan. Stående medlemskvällar där vi träffas och gör olika 

aktiviteter ihop tex sutarmete. Vi har ett önskemål om att anordna en resa med övernattning till 

något hyrvatten. Även en resa till kusten diskuterades. Vi ska anordna ett sommarlovsfiske för våra 

ungdomar. Åka till Vättern och fiska Gullspångslax från land. 

 Utbildning. Anordna träffar i klubbstugan där man utbyter erfarenheter och kunskaper om olika 

fiskemetoder. I samband därmed görs gemensamma fisketurer på Tisaren. En träff för att träna fiske 

med fluga uppe vid klubbstugan, teknik med torrkastning mm. 

Fisketävlingar. KM i pimpel samt klubbfight mot Odensbackens fiskeklubb samt andra fiskesätt 

planeras av tävlingskommittén. Km I fritt fiske/artfisketävling och vi planerar även att ha 

metartävlingar, ev ihop med Odensbacken. 

Kräftfiske. Det populära fisket efter kräftor för kommunens innevånare samt våra medlemmar 

kommer att fortsätta som tidigare även under 2018. Vi får utvärdera årets fiske. 

Samarbetspartners/Sponsorer. Möjlighet till sponsring och medverkan vid specifika arrangemang 

samt eventuella medlemrabatter ska beaktas.  

Avgifter 2018 

Medlemsavgift: junior 100:-, senior 150:- och familj 200:- inklusive 50:- i subvention av årsfiskekort 

på Tisaren i samband med betalning av medlemsavgiften. 

Båtplats årsavgifter: 600:- för icke medlemmar och 500:- för medlemmar. Båtuthyrning: 0 – 2 timmar 

50:-, 3 timmar – heldag 100:-, vecka 300:-. Medlemmar betalar 50:- för hel dag.  

Stughyra: 400:- / dygn exkl. städning och diskning, för icke medlem. Medlem får, utan kostnad, 

disponera stugan för privata tillställningar. Även medlemmar ombesörjer att stugan lämnas städad 

och att diskning sker. Klubbens verksamhet går dock alltid i första hand. 

 


