Fiskeklubben Fiskebasserne

Hvordan bliver jeg medlem?

Jeg ønsker at blive medlem af Fiskebasserne

Navn: _____________________________ Adr:________________________________________

Tfl.: _________________ Email: _________________________________________ Fødselsdagsdato: _____________________

Praktisk info
Vi vil gerne have flere med i fiskeforeningen. Ønsker du at blive
medlem så tag kontakt til Morten Bech og hav informationerne
klar på slippen i denne folder. Bestyrelsen godkender
medlemmer.

Hvem står bag?
Fiskebasserne har en ledelse i bestyrelsen og en række
medlemmer, primært veteraner. Fiskebasserne blev stiftet af
KFUM’s soldaterrekreation i 2017.

Kontakt
Morten Bech, 29917195, mail: bech.morten.dk@gmail.com
Adr. Hesselgaardsvej 29, 3460 Birkerød
Fiskeklubben Fiskebasserne nu et tilbud til Veteraner.

Støtter af Fiskebasserne

Fremmer rekreation, social samvær og
naturoplevelse
Fiskeklubbens formål er at understøtte rekreationstilbuddet til
veteraner tilknyttet KFUM’s soldaterrekreation. Alle veteraner kan
blive medlem og drage nytte af tilbuddet.

- en del af Sjællands Lystfiskerforening

Hvordan bookes en båd?

Faciliteter

Alle medlemmer der benytter fiskeklubben er personlig ansvarlig
for at bære lovligt fisketegn.

Hvad koster det?
(obs: stiger i 2018 fordi SU’s kontingent stiger med ca. 30 kr.)
Kontingent senior (+18 år): 200,- pr år.
Kontingent junior (12-18 år): 100,- pr år.
*Alle der bor på KFUM’s soldaterrekreation kan blive gratis medlemmer så
længe de bor på KFUM’s soldater rekreationen og Veteranbo i Høvelte

Fra fiskeren.dk

Fiskeudstyr
KFUM har fået sponsoreret fiskeudstyr som kan lånes i
forbindelse med en fisketur.

Jeg ønsker at blive medlem af Fiskebasserne

Fiskebasserne er medlem af SU (Sjællandske Sports- og
Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg) hvilket betyder at
samtlige medlemmer af Fiskebasserne også er medlem af SU.
Det giver en række fordele heriblandt adgang til både i ferskvand
og saltvand samt fiskepladser ved udvalgte søer. For mere info
se www.fiskeren.dk eller spørg os om hjælp.

Navn: _____________________________ Adr:________________________________________

For at anvende SU’s både skal bådene bookes på forhånd. Det
gøres på: http://su-booking.memberlink.dk/
Eller spørg os, vi hjælper med glæde!

Tfl.: _________________ Email: _________________________________________ Fødselsdagsdato: _____________________

Fiskebasserne

