KALASTUSMÄÄRÄYKSET seuran kalavesillä
kaudella 1.4.2020- 31.3.2021

Seuramme kalavesillä harjoitetaan urheilu-, omatarve- ja virkistyskalastust
sekä ravustusta noudattaen seuran sääntöjä, ohjeita ja yleisiä kalastuslakej
sekä hyviä kalamiestapoja, kuten kunnioittamalla 50 metrin etäisyyttä asutu
rannan pihapiiristä!

TÄRKEÄ TIEDOTUS

Kalastusseuran
johtokunta
on toimikautena seuraava
Muutos
lupamyyntiin

- rahastonhoitaja Jarmo Mäkelä, puh. 0400-4553
- puheenjohtaja Ollipekka Laine, puh. 040-7311863
Lepolantie 80 A, 00660 Helsinki, jamo@kolum
ollipekka.laine@kellokeskuslaine.fi
muut jäsenetkauden
Arvo Kruut,
Olavi Orava, Hannu
- varapuheenjohtaja
Juhanijäsenkirjeessä
Kuusela, puh. 040-7535771
Oheisessa
kerrotusta - poiketen
2020Marko
Syrjänen
ja
Erkki
Rantala
2021 pyydysmerkit ja heitto-ongintaluvat lunastetaan

1.4.2020 alkaen Kellokeskus Laine Oy:stä Raatihuoneenkatu 13, 13100 Hämeenlinna, Keskustalo.
Toimikauden maksut
Jäsenmaksut:

- liittymismaksu on 25 €, maksetaan liityttäessä seuran jäseneksi
- normaali(aikuis)jäsen
23 €, sisältäen
Kalamieslehden
vuosikerran
Maksu
suoritetaan tilisiirtona
seuran
tilille etukäteen.
- nuorisojäsen alle18 v. 7 €, liittymismaksu 10 € (on henkilökohtainen jäsenmuoto)
FI24
5680 1350
94 Hämeenlinnan
osuuspankki
/
- perhejäsen
12 €, ei0247
liittymismaksua
eikä pyydysmerkkien
lunastusoikeutta

Alajärven seudun kalastusseura ry.

Pyydysmerkit:
Jäsenet

Muut

- pyydysmerkki 4 €, enintään neljä merkkiä/jäsen

- rapumerkkisarja
15 € (viiden
merkin sarja), enintään
kolme sarjaa/jäsen
Maksun
viestiin merkitään
pyydysmerkkejä
ostavan
jäsenen
- veneviiri 10 €
nimi, jäsennumero ja puhelinnumero sekä se, mitä merkkejä
- pyydysmerkki 12 €, enintään neljä merkkiä/henkilö (ei seuran jäsenille)
ostetaan.

- rapumerkkisarja 35 € / (viiden merkin sarja), enintään yksi sarja/henkilö (ei jäsenille)
- heittokalastus- ja uistelulupa 20 €, rajoituksella ”enintään 3 vapaa/vene, ei plaanareita”
- pilkkikilpailulupa
0,5 € /tai
osallistuja,
kuitenkin
10 €, maksetaan seuran tilille
Ota mukaan
kuitti
muuvähintään
tosite
maksetusta
numero
FI24
5680
1350
0247
94
summasta, kun lunastat luvat. Kellokeskuksesta luo-

vutetaan merkit maksun mukaisesti. Lupien noudon yhtey-

Pyydysmerkit ja luvat myy Easy Fishing Ky, Lautatarhankatu 12, puh. 050-446 0070. Seuran jäsenet
dessä pitää olla mukana seuran jäsenkortti, mihin merkitään
esittävät lunastuksen yhteydessä voimassa olevan jäsenkortin, johon lunastus merkitään. Muilta
lunastetut
luvat
ja niiden
numerot.
tarkistetaan
henkilöllisyys.
Tiedot
merkitään
myyntilistalle yhdessä merkkinumeroiden kanssa.
HUOMAUTUS! Alajärvellä on voimassa moottoriveneille 10 km / h nopeusrajoitus

Seuran johtokunta pahoittelee poikkeustilanteesta aiheutuvaa
ylimääräistä vaivaa ja hankaluutta. Korona-epidemian vuoksi
KALASTUSSÄÄNNÖT
jo sovitut asiat peruuntuvat, ja uusia ratkaisuja pitää keksiä
pikaisella aikataululla.
YLEISTÄ









kaikessa kalastuksessa noudatetaan 50 metrin ”herrasmies-sääntöä” (asutus, seisova pyydys)
verkkokalastus jakautuu avovesikauteen ja talvikauteen (=verkko lasketaan avannosta)
Yst. terveisin
seuranverkkoon
Johtokunta
jäsenellä
on oikeus yhteen
(kolme pyydysmerkkiä joko seuralta tai kaupungin kiintiöstä
MOLEMMISTA). Muikkuverkkoja voi olla kaksi
seuran jäsen pitää veneviiriä näkyvillä kalastaessaan veneestä
luvat on oltava mukana kalastettaessa
alamittaiset vahingoittumattomat ns. arvokalat tulee laskea takaisin veteen
pyydysmerkkejä myydään enintään neljä/varsinainen- tai nuorisojäsen

