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INLEDNING
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Ända
sedan 1919 har vi arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Sportfiske är i dag
en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor
på sitt fiske. Sportfiskarna organiserar fler än 60 000 sportfiskare.

Fiskeglädje & fiskevård
Sportfiskarna är den enda organisationen i Sverige som har fullt fokus på livet under vattenytan.
Våra viktigaste uppgifter är att:
»

värna och vårda vattnen

»

verka för livskraftiga bestånd i friska vatten

»

sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet

»

värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av överexploatering

»

skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård

»

genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresse

»

initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård

»

Organisera det svenska tävlingsfisket och bidra till dess utveckling

Våra föreningar är basen i verksamheten!
Sportfiskarna har idag cirka 400 anslutna föreningar. Våra föreningar bedriver omfattande verksamhet med inriktning
på bland annat fiskevård, ungdomsaktiviteter och fisketävlingar. Utan föreningar – ingen lokal verksamhet!
I den här foldern kan du hitta information som rör fiskeklubbar anslutna till Sportfiskarna och hur ni kan ansluta er
förening och bli en del av gemenskapen i Sportfiskarna!

På förbundet arbetar 25 fiskevårdare som finns som stöd för våra föreningar.
Föreningar kan exempelvis söka rådgivning eller få hjälp med ansökningar
för att komma igång med sitt fiskevårdsarbete.
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AKTIVITETSBIDRAG
Aktivitetsbidraget kan sökas av alla föreningar som är anslutna till Sportfiskarna. Det ekonomiska
bidraget är tänkt att ge möjligheter för klubbar och distrikt att finna en ny målgrupp genom öppna
och riktade fiskeaktiviteter. Våra lokalföreningar ansöker framförallt om medel för att arrangera
barn- och ungdomsaktiviteter. Andra prioriterade områden är kvinnors fiske, integration och fiske
med personer med funktionsnedsättning.
Bidrag ges i form av fasta belopp på 2000- 6000 kr utifrån aktiviteternas behov, omfattning, grad av
öppenhet och dess matchning gentemot de prioriterade kategorierna.

Villkor för bidraget:
»

Verksamheten ska vara utåtriktad och inte kräva att deltagarna sedan tidigare är medlem i en klubb eller i
Sportfiskarna – se Aktivitetsbidraget som en möjlighet att finna en ny målgrupp

»

Halva bidraget betalas ut i förväg och andra halvan betalas ut när verksamheten har genomförts och redovisats

»

Aktivitetsbidraget får inte användas som ”lön” till ledare

»

Aktivitetsbidraget får inte användas till fiskutsättningar i den egna klubbsjön

många av våra nyanlända har tillgång till något fiskespö i hemmet, men intresse
”ochInte
nyfikenhet finns med råge. Med hjälp av bidraget har vi köpt in bra fiskespön som
barnen kan låna på våra aktiviteter ”
- Jonas Rantanen, Rättvik-Boda FVF

aktivitetsbidraget kan klubben erbjuda barn och ungdomar en möjlighet att
”provaTackpå vare
och lära sig mer om fiske. Barnen får lära sig ett eget hantverk, de får också
möjlighet att uppleva natur och allemansrätt på riktigt! Med detta kommer också att
barnen får träffa nya vänner och likasinnade

”

- Kjell Johansson, Jämtlands Unga Sportfiskare.
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Fiske är en otroligt inkluderande aktivitet där alla kan delta med samma chanser att lyckas. Foto: Anton Svedberg.
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FISKEVÅRDSFOND
Sportfiskarna delar årligen ut pengar ur Sportfiskarnas fiskevårdsfond. Syftet är att stödja projekt och
insatser som långsiktigt gynnar sportfisket och fiskevården. Pengar ur fiskevårdsfonden kan sökas av
föreningar och distrikt anslutna till Sportfiskarna. De senaste åren har cirka 200 000 kr årligen delats ut
till olika fiskevårdsinsatser runt om i landet.
Det ideella arbete som läggs ner runt om i landet på olika fiskevårdsprojekt är oerhört värdefullt. Genom Sportfiskarnas fiskevårdsfond kan förbundet vara med och stötta med pengar till utgifter för till exempelvis material, redskap,
och resor.
Bland sponsorerna till fonden finns bland annat Sportfiskemässan som bidrar med en del av varje inträdesavgift.
Projektbidragen ur Fiskevårdsfonden har främst använts till praktiska fiskevårdsinsatser som till exempel biotopvård
i vattendrag och längs kusten samt bygge av fiskvägar. Bidrag har även lämnats till inventering, märkningsförsök, utbildning och information.
Sportfiskarna hoppas att många klubbar tar chansen och söker från fonden. Ansökan behöver inte vara komplicerad
och Sportfiskarnas kansli hjälper gärna till med tips och råd.

Läs mer mer om hur du ansöker på www.sportfiskarna.se/förening

Exempel på vad våra anslutna föreningar
genomför med stöd av Fiskevårdsfonden:
* Anläggande och förbättringar av lekbottnar.
* Biotopförbättrande åtgärder.
* Förstudier inför LONA-ansökningar.
* Genomförande av elfisken.
* Kartering och åtgärdsplaner.
* Förprojektering och inventering inför restaurering.
* Anläggning av gäddfabriker och våtmarker.
* Borttagning av vandringshinder.
* Utbyten och anpassning av vägtrummor.
* Återställning av sänkta sjöar.
* Decimering av bäckröding.

Foto: Oscar Trowald
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Lokalkännedom och engagemang för sitt närområde är grundläggande komponenter när det kommer till fiskevård.
Sportfiskarna tycker därför att det är viktigt att stödja det ideella krafter som finns ute i landet. Foto: Anders Karlsson
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FÖRSÄKRING FÖR FÖRENINGSAKTIVA
Föreningar anslutna till Sportfiskarna kan till ett förmånligt pris köpa en olycksfallsförsäkring för de
personer som arbetar ideellt på uppdrag av föreningen.

Vilka går att försäkra?
Tillsynspersoner, fiskevårdare, ungdomsledare, styrelsen och övriga personer som arbetar ideellt på uppdrag av
föreningen.

Vad omfattar försäkringen?
Försäkringen omfattar de personer som arbetar ideellt på uppdrag av förening eller distrikt. Försäkringen kräver
ej att dessa personer är medlem i förbundet. Försäkringen omfattar olycksfall som den försäkrade drabbas av
genom en oförutsedd, plötslig, yttre händelse under ideellt arbete på uppdrag av förening som är ansluten till
Sportfiskarna, samt under resa till och från sådant arbete.

Förutsättningar för olycksfallsförsäkringen för föreningsaktiva
»

Försäkringen kan tecknas av distrikt och klubbar anslutna till Sportfiskarna

»

Föreningen skall tydligt i protokoll tilldelat uppdrag till de personer som omfattas av försäkringen

»

Föreningen skall i minst tre år hålla erforderligt register över vilka personer som är försäkrade

»

Försäkringen gäller för ett medlemsår och måste nytecknas inför varje nytt medlemsår

»

Olycksfallsförsäkringen omfattar inte skador på till exempel fordon eller fastigheter

Mer information:
www.sportfiskarna.se/förening
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Olyckan kan lätt vara framme vid fiskeaktiviteter. Se till att era ideella krafter är försäkrade om något oväntat skulle inträffa.
Foto: Anton Svedberg.

PRISER FÖRSÄKRINGPAKET 2021
FÖRSÄKRINGSPAKETETS STORLEK

PRIS TOTALT/ÅR Längd JÄMFÖRELSEPRIS/MEDLEM

Försäkringspaket för 5 medlemmar

250 kr

50 kr

Försäkringspaket för 10 medlemmar

450 kr

45 kr

Försäkringspaket för 15 medlemmar

600 kr

40 kr

Försäkringspaket för 20 medlemmar

600 kr

30 kr

Fler än 20 medlemmar

30 kr
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ANSVARSFÖRSÄKRING
- INGÅR I MEDLEMSKAPET

Ansvarsförsäkringen gäller för Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund samt till förbundet anslutna föreningar
och medlemmar. Försäkringen omfattar förbundet och medlemmarnas skadeståndsansvar för sak- och personskador och gäller under föreningsverksamhet. Försäkringen gäller även för annan tävlingsarrangör med sanktion från
förbundet samt vid skadeståndsskyldighesom kan åläggas enskild medlem vid tillsynsuppdrag av fiskevatten.
Om föreningen eller en enskild medlem råkar ut för ett skadeståndskrav hjälper Svedea (försäkringsbolaget) till att utreda om
skadeståndsskyldighet föreligger. Är föreningen eller den enskilda medlemmen skyldig att betala skadestånd, sköter Svedea
förhandlingarna och för talan vid rättegång samt betalar eventuellt skadestånd.
Vid tävlingar på fruset vatten omfattar försäkring inte skada som uppkommer till följd av att isen brister i de fall förbundets
säkerhetsbestämmelser inte har följts.
Läs mer om hur du sanktionerar din tävling på www.sportfiskarna.se/tavling
Läs mer om ansvarsförsäkringen på www.sportfiskarna.se/förening

SVEDEAS EXEMPEL ANSVARSSKADOR

SKADESTÅNDSKRAV MOT EN FÖRENING
Exempel 1
En förening lämnar anvisning till ett område för fiske. Området ligger nära en granplantering som sportfiskarna
behöver ta sig över för att komma på plats. En hel del granplantor skadas och markägaren ställer ett skadeståndskrav mot föreningen på kostnaden för att återställa planteringen.
Sportfiskarnas ansvarsförsäkring omfattar föreningens skadeståndsansvar för sak- och personskador. Om markägaren riktar
ett skadeståndskrav mot föreningen så hjälper Svedea till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Visar det sig att
föreningen blir skyldig att betala skadestånd sköter Svedea förhandlingarna och för talan vid rättegången samt betalar eventuellt skadestånd.

Exempel 2
En förening har kommit överens med en bonde i trakten om att få parkera på en liten åkerplätt i anslutning till en
sjö. Föreningen lämnar anvisningar till medlemmar om var parkering får ske, men missförstånd leder till att bondens åker blir sönderkörd. Bonden ställer skadeståndskrav mot föreningen.
Sportfiskarnas ansvarsförsäkring omfattar föreningens skadeståndsansvar för sak- och personskador. Om bonden riktar
ett skadeståndskrav mot föreningen så hjälper Svedea till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Visar det sig
att föreningen blir skyldig att betala skadestånd sköter Svedea förhandlingarna och för talan vid rättegången samt betalar
eventuellt skadestånd.
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SVEDEAS EXEMPEL ANSVARSSKADOR

SKADESTÅND MOT TÄVLINGSARRANGÖR
Exempel 1
Under en fisketävling som har anordnats av Sportfiskarna välter ett flertal bensindunkar till båtarna. Bensin läcker
ut i vattendraget och det rika djurlivet drabbas. Ett skadeståndskrav riktas mot tävlingsarrangören för den miljöskada som uppkommit.
Sportfiskarnas ansvarsförsäkring gäller för förbundet eller annan tävlingsarrangör som fått sanktion från förbundet. Ansvarsförsäkringen omfattar tävlingsarrangörens skadeståndsansvar för sak- och personskador. Om markägaren riktar ett
skadeståndskrav mot tävlingsarrangören så hjälper Svedea till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Visar det sig
att tävlingsarrangören blir skyldig att betala skadestånd sköter Svedea förhandlingarna och för talan vid rättegången samt
betalar eventuellt skadestånd.

Exempel 2
Under några dagar med vinterfiske som anordnats av Sportfiskarna råkar några medlemmar under en förflyttning
trampa igenom och skada bryggor med sina broddar. Bryggorna blir förstörda och markägaren riktar under våren
skadeståndskrav mot Sportfiskarna.
Sportfiskarnas ansvarsförsäkring gäller för förbundet eller annan tävlingsarrangör som fått sanktion från förbundet. Ansvarsförsäkringen omfattar tävlingsarrangörens skadeståndsansvar för sak- och personskador. Om markägaren riktar ett
skadeståndskrav mot tävlingsarrangören så hjälper Svedea till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Visar det sig
att tävlingsarrangören blir skyldig att betala skadestånd sköter Svedea förhandlingarna och för talan vid rättegången samt
betalar eventuellt skadestånd.

Det är viktigt att följa Sportfiskarnas säkerhetsbestämmelser gällande isens tjocklek för att
försäkringen ska gälla. Foto: Bengt Olsson
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KLASSDRAGET

Sedan 2007 har fler än 100 000 skolbarn deltagit i Klassdraget där den lokala fiskeföreningen hjälper
skolan att arrangera en friluftsdag med fokus på fiske.

Sportfiskarna erbjuder skolor och klubbar följande:
»

Kompletta fiskeutrustningar i klassuppsättningar om 25 set för att kunna genomföra en fiskedag med antingen pimpel eller mete.

»

Ett pedagogiskt digitalt inspirationsmaterial som skolans pedagoger kan använda inför den planerade fiskedagen.

»

Arrangerande klubb får dessutom 1000 kr i bidrag per klass för att kunna täcka kostnader för t.ex. fika,
mask och maggots eller reseersättningar till funktionärer.

Hur ansöker vi om Klassdraget?
Klubben och den aktuella skolan ansöker gemensamt genom det enkla webformuläret som finns på:
www.sportfiskarna.se/klassdraget
Ansökningarna handläggs löpande med pimpel på vintern och mete under vår och sommar.

Villkor:
»

Projektet riktar sig främst till elever i årskurs 1–6.

»

OBS - Ett spöset beräknas på 25 elever. 3 klasser med sammanlagt 24 st elever innebär alltså 1 set.

»

Klubben förpliktar sig att genomföra en fiskedag med skolan. Besök gärna klassen innan.

»

Under fiskedagen har skolans personal allt säkerhetsansvar.

»

Efter fiskedagen behåller eleverna fiskespöna för att kunna fortsätta sitt nyfunna intresse.

»

Efter fiskedagen ska klubben lämna en redovisning till Sportfiskarna, senast 1 dec samma år.

»

Om fiskedagen inte genomförs ska allt material skickas tillbaka och ev. utbetalat bidrag betalas tillbaka.
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Klassdraget är väldigt uppskattat och är ett av Sportfiskarnas flaggskepp.
Det allra flesta klubbar och skolor som genomför Klassdraget en gång
återkommer sedan år efter år. Foto: Jordan Bartlett
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KEPS OCH VÄST FÖR FISKETILLSYN
Sportfiskarna tillhandahåller unika profilkläder för fisketillsyn. Svart keps med gult tryck samt en svart
väst med stort tryck på ryggen och reflexer runt midjan. Produkterna är framtagna av Sportfiskarna och
kan därför beställas av anslutna föreningar till mycket förmånliga priser.
Se till att också era tillsynspersoner ges goda förutsättningar att genomföra tillsynsuppdraget!

ANTAL KEPSAR

TOTALPRIS

STYCKEPRIS

1 keps

120 kr

120 kr

5 kepsar

420 kr

84 kr

10 kepsar

780 kr

78 kr

15 kepsar

825 kr

55 kr

20 kepsar

1 100 kr

55 kr

ANTAL VÄSTAR

TOTALPRIS

STYCKEPRIS

1 väst

200 kr

200 kr

5 västar

650 kr

130 kr

10 västar

1 000 kr

100 kr

15 västar

1 350 kr

90 kr

20 västar

1 800 kr

90 kr

Blankett för beställning finns på:
www.sportfiskarna.se/förening
Foto: Knuts Conny
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PLAGG FÖR LEDARE
Alla anslutna föreningar kan köpa Sportfiskarnas specialframtagna ledareplagg. Dessa är tänkta att kunna
användas vid de flesta typer av föreningsevenemang; ungdom, tävling eller olika typer av publika event.

VÄST I FLEECE

VARSELVÄST

En varm och skön väst i fleece med dragkedja.
Tryck i vitt fram och bak. Storlek M – XXL.
Pris 300 kr/st

En rymlig varselväst med dragkedja.
Svart tryck bak och fram. Två storlekar: S/M och L/XL.
Pris 100 kr/st

FISKA MED BARN
OCH UNGDOMAR

- ETT INSPIRATIONSKOMPENDIUM FÖR FISKEFÖRENINGAR

TOPPLUVA
En mycket skön och varm mörkgrön mössa
i bra kvalitet. Broderad badge framtill.
En storlek. Pris 100 kr/st

PLAGGEN KAN BESTÄLLAS DIGITALT PÅ
WWW.SPORTFISKARNA.SE

Vårt inspirationskompendium för lokal
ungdomsverksamhet beställs kostnadsfritt av alla anslutna föreningar på
sportfiskarna.se

GRATIS ABONNEMANGSKOSTNAD
PÅ FISKEKORT.SE
Fiskekort.se är Sportfiskarnas satsning för att öka tillgängligheten på fiskekort
i Sverige. Det ska vara enkelt och gå snabbt att lösa fiskekort. Mobiltelefonen
har de flesta med sig överallt och våra fiskekort skickas till kunden både som
ett SMS och som E-post inom några sekunder efter köpet.

•

GOTT OM UTRYMME FÖR INFORMATION OM ERA FISKEVATTEN

•

SENASTE TEKNIKEN INOM DIGITALA FISKEKORT

•

BÄTTRE KONTROLL ÖVER SÅLDA FISKEKORT

•

ENKEL HANTERING AV ÅTERFÖRSÄLJARE

•

ÖKAD SERVICE TILL ERA GÄSTER

•

SLIPP KONTANTHANTERING

Tag kontakt
med oss nu så
hjälper vi er att
lägga upp en
fiskekortsbutik

Värde
995kr

fiskekort.se@sportfiskarna.se
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PERSONLIGA FÖRMÅNER FÖR DEN SOM ÄR INDIVIDUELLT
ANSLUTEN TILL FÖRBUNDET GENOM EN MEDLEMSKLUBB
Digga

Helhetsgrepp

Id

jiggen

kan rädda kustfisket

på fluga

EN MEDLEMSTIDNING

FRÅN SVERIGES

SPORTFISKE- OCH

FISKEVÅRDSFÖRBUND

1/2021

En medlemstidning

SVENSKT FISKE

från Sveriges Sportfiskeoch Fiskevårdsförbund

Vår medlemstidning Svenskt Fiske som utkommer 5 gånger per år är Sveriges största
fisketidning. Här kan du läsa fisketips, artiklar om spännande fiskevatten och fiskevård,
intervjuer, nyheter och mycket mer.

Nr 1/2021

HAVSÖRING

från båt på Gotland

MPEN

LEO VANN JUNIORKA

KALLT TEST

VARMA VANTAR

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
I medlemskapet ingår en personlig olycksfallsförsäkring som gäller vid allt fiske och
vid arrangemang anordnade av Sportfiskarna, helt utan självrisker! Försäkringen gäller
även vid färd till och från fisket.

RABATT I REDSKAPSBUTIKER OCH SPORTFISKARNAS WEBBSHOP
Som medlem har du rabatt i många fiskebutiker. Medlemmar har också 10 % rabatt
i Sportfiskarnas populära webbshop. Fler förmåner får medlemmarna i varje nummer
av Svenskt Fiske och våra nyhetsbrev!

15 % RABATT NÄR DU TAR TÅGET TILL FISKET
Ta tåget till fisket – miljövänligt och avkopplande.
Som medlem får du upp till 15% rabatt på dina fiskeresor med SJ.
Erbjudandet gäller under 2021.

SPORTFISKARNAS BÅTFÖRSÄKRING
Sportfiskarna har tillsammans med försäkringsbolaget Svedea tagit fram en ny
båtförsäkring som bättre tar hänsyn till sportfiskares behov. Försäkringen kan bara
tecknas av dig som är eller blir medlem i Sportfiskarna och ger bland annat ett extra
skydd för fiskeutrustningen på resorna samt förmånliga villkor när båten används
under senhöst och vinter.

10% RABATT PÅ FISKE I NORGE MED DIN TUR
Alla medlemmar får 10% rabatt på den norska researrangören Din Turs destinationer.
Erbjudandet gäller under 2018-2021. Boka drömfisket idag!

Alla personliga medlemsförmåner finns på sportfiskarna.se/medlem
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MEDLEMSKLUBB, FÖRBUNDSKLUBB ELLER FISKEVÅRDSOMRÅDE
Medlemsklubb
En förmånlig anslutningsform som lämpar sig för de klubbar där medlemmarna vill ha ett personligt medlemskap i Sportfiskarna.
Alla medlemmar får tidningen Svenskt Fiske, olycksfallsförsäkring och alla övriga förmåner som ingår i medlemskapet.
Klubben får tillgång till Sportfiskarnas medlemsregister där man enkelt kan administrera sina medlemmar och även kommunicera via e-postfunktionen. Alla medlemmar får ett medlemskort med distrikttillhörighet och klubbens namn, vilket
skickas ut direkt till medlemmarna. Sportfiskarns medlemsenhet kan hjälpa medlemsklubbarna med administration kring
exempelvis adressändringar eller beställning av borttappade medlemskort. Klubben betalar medlemsavgiften per medlem
och det tillkommer ingen övrig avgift för klubben.

Förbundsklubb
En enklare anslutningsform där endast klubben ansluts som medlem. Medlemmarna får inget personligt medlemskap men
klubben kan ta del av samma föreningsförmåner som t.ex. medlemsklubbarna.

Fiskevårdsområde
Fiskevårdsområden ansluter sig till förbundet som på rådande villkor som för förbundsklubb kategori 3. Anslutningsformen är
reglerad till en fast kategori då storleken på ett FVO inte baseras på antalet medlemmar, utan snarare på de vatten som ett
FVO förvaltar.

Medlemsavgifter

FÖRBUNDSKLUBB

2021

MEDLEMSKLUBBAR

2021

Kategori 1

0–20 medlemmar

1500 kr

Seniormedlem

210 kr

Kategori 2

21–50 medlemmar

2600 kr

Juniormedlem

105 kr

Kategori 3

51–100 medlemmar

3300 kr

Familjemedlemskap

300 kr

Kategori 4

101–200 medlemmar

4400 kr

Kategori 5

200– medlemmar

5500 kr

INDIVIDUELLT ANSLUTNA MEDLEMMAR (SOM REFERENS)

2021

Seniormedlem

410 kr

Juniormedlem

200 kr

Familjemedlemskap

510 kr
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ETT FÖRBUND I 100 ÅR
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. I ca 400 föreningar
runt om i landet bedrivs en omfattande verksamhet. Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som
hålls vartannat år. Sportfiskarnas styrelse är mellan kongresserna ytterst ansvarig för förbundets verksamhet.

Stadgar och förbundsstyrelse
Sportfiskarna grundades 1919 och har sedan dess demokratiskt
verkat i sportfiskets och fiskevårdens tecken. Sportfiskarna är
organiserat på traditionellt folkrörelsevis med enskilda medlemmar, föreningar, distrikt och en förbundsstyrelse och ett kansli på
nationell nivå. Förbundet har i dag verksamhet i samtliga län och
i flertalet kommuner. Vartannat år hålls kongress. Då beslutas
bl.a. om verksamhetens inriktning och ekonomi. På kongressen
väljs även förbundsstyrelsen.

Deltagande vid kongressen
Samtliga klubbar och distrikt utser ombud till kongressen med
förslags-, yttrande- och rösträtt. Samtliga medlemmar i förbundet har närvaro, förslags och yttranderätt vid kongressen.

REGION NORR

Påverka genom motioner
Inför kongressen har samtliga medlemmar, klubbar och distrikt
möjlighet att lämna in motioner till kongressen. Förslag till motion
att behandlas av kongressen 2022 skall inges skriftligen till förbundsstyrelsen senast den 31 december 2021. Motionsrätt har
förbundets medlemmar, distrikt och anslutna föreningar.

REGION MITT

REGION VÄST

Kontoren och nya organisationen
Sportfiskarna är uppdelade i fem regioner med ett centralt
kansli i Stockholm som sammanhållande kraft.

REGION ÖST

Föreningar och distrikt som vill ha hjälp med lokala eller regioinala
frågor kan kontakta tjäntemännen i sin region.
REGION SYD

Kontaktuppgifter finns på
www.sportfiskarna.se
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KONTAKTA OSS
Växeln: 08-410 80 600
Växeln öppen 10:00 - 15:00
Lunchstängt 12:00 - 13:00
Stängt måndag förmiddag
E-post: info@sportfiskarna.se

