Medlemskort 2018

Medlemskort för Drevvikens & Långsjöns Fiskevårdsförening
Medlemskortet är personligt och skall alltid medföras vid fiske.
Kortet gäller för dig som innehavare, din familj och max 2 gäster.
För detaljer angående fiskeregler hänvisar vi till föreningshemsidan
www.drevviken.com. Här hittar du även information angående års och
medlemsmöten, tävlingar, kräftlotteriet mm.
Medlemsuppgifter
Föreningen har from 2018 anlitat Föreningshuset för medlemshantering.
För att underlätta kommunikationen med er medlemmar önskar vi att ni loggar
in på ”Min Sida” , https://forening.foreningshuset.se/dlf/loggain för att verifiera
era uppgifter . På lång sikt är det föreningens ambition att samtliga medlemmar
ska kunna nås via e-mail.
Kräftlotteri
Glöm inte att anmäla ert intresse till kräftlotteriet som sker i samband med
medlemsmötet i maj
Tisdagsmöten
Glöm inte våra tisdagsmöten!
Klubbstugan 19:00-20:30 första helgfria tisdagen i varje månad. (se hemsidan
om vilken tisdag som nästa möte sker)

Ungdomsverksamhet:
Föreningen avser att starta upp ungdomsverksamhet 2018 för killar och tjejer från 13 till 19 år.
Fisket kommer företrädesvis ske i våra sjöar Drevviken och Långsjön med mete, kast, kräftfiske och
pimpel. I vår klubbstuga vid Kumlabadet har vi tankar om redskapstillverkning, föreläsare, filmkvällar eller
annat intressant. Frågor, kontakta oss på mail alt tel efter kl 17.00
Intresseanmälan med namn, ålder, mailadress och telefonnummer sker senast 18-01-31 till;
kenneth.thor@me.com 070 226 50 24
jim@backne-genborg.se 072 319 82 91
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiskeregler:
§1

a) Medlemskortet ska alltid medföras vid fiske.
b) Utlagda redskap ska vara märkta med ett stort D (Drevviken) samt medlemsnummer på
vakarna.
Schema över tillåtna redskap per fiskekort

§2

a) Mete och/eller spinn max 3 st spön med tillhörande lina. Vid större familjer högst
1 st fiskespö per fiskande.
b) Angel och ismete betraktas som samma sak. Max 5 st redskap per fiskekort.
c) Pimpel, dragrodd, löjnät, håv för glifiske.

§3

a) Generellt förbud mot nätfiske gäller. Separat tillstånd för nätfiske kan fås efter ansökan hos
föreningen.
b) Minsta maskstorlek på nät är 50 mm. Max nätlängd är 60 meter (2 st nät) i Drevviken eller 30
meter (1 st nät) i Långsjön vid varje fisketillfälle.
c) Vid tillstånd är fiske med nät tillåtet tiden 15 juni – 31 augusti från klockan 19:00 till 07:00
påföljande dag. Tiden 1 september – 31 december från kl 17:00 till 08:00 påföljande dag.
d) Fiske med nät är förbjudet hela året på Stockholms Stads och Stiftelsen Stora Sköndals
fiskevatten i Drevviken, se www.drevviken.com
e) Nät får ej läggas utanför allmänna badplatser eller privata tomter.

§4

Mörtstugor är tillåtna tiden 1 december – 30 april.
Beaktas vid allt fiske

§5

Allt fiske med båtmotorn igång är förbjudet, exempelvis trolling och vertikalfiske.

§6

Vid fiske med handredskap får max tre st fiskar per kort och dag behållas.
Gäller endast gädda och gös.

§7

Fångad gädda och gös kortare än 40 cm eller längre än 75 cm mellan nosen och
stjärtfenans yttersta spets skall släppas tillbaka i sjön på fångstplatsen.

§8

Fångad fisk får ej försäljas.

§9

Kräftfiske får endast ske enligt de anvisningar som fastställs vid föreningens årsmöte.

§ 10

Iakttag vid allt fiske i närheten av badplatser och privata tomter, särskild hänsyn till
badgäster och tomtinnehavare.

