Välkommen till ett nytt medlemsår 2021

Hej! Nu tar vi sikte på nästa års fiskesäsong och en härlig gemenskap i KSFF.

Vi kan, glädjande nog, säga att 2021 blir oförändrat vad gäller fiskevatten vi kan fiska i.
För att du skall få ditt/dina fiskekort utan fördröjning ber vi dig att fylla i rutan Avsändare med
Namn, Postadress och Födelseår på medlemmen*. Texta gärna extra tydligt! Vid familjemedleskap behöver vi Namn och Födelseår på samtliga medlemmar. Får detta inte plats i Avsändarrutan ber vi er att skicka oss ett mail med kompletterande uppgifter.
* Läs mer om varför vi ber om födelseår och hur vi hanterar era uppgifter på vår hemsida.
www.ksff.se/gdpr/
För er som så önskar kan man även göra sin anmälan och betala med kort på Retro Sportfiske
i Tullssonhuset.
Sedan några år tillbaka ingår inte Lilla Hålsjön i ert medlemskap men för en väldigt låg summa
kan ni fiska även i denna lilla ”pärla” som vi alltid ser till att ha välfylld med Regnbåge.
För att vara medlem i föreningen gäller att man måste vara folkbokförd i Klippans Kommun.
Vi erbjuder tre olika former för medlemskap:
Senior Medlem från och med 17 års ålder.
Familj Gäller för familjemedlemmar, dvs make/maka/sambo samt barn under 12 år, som alla är boende
på samma adress enligt folkbokföringen.
Junior Junior är man mellan 12 år och 16 år.
Inbetalning kan ske till bankgiro 842-2982. Skriv Namn och Postadress samt vilken typ av avgift som
betalningen avser. För Familjekort behöver vi alla namn samt ålder på barnet/barnen.
OBS! Glöm inte Namn och Postadress i rutan för Avsändare
Räkna med att det kan ta lite tid innan ni får ert medlemskort så var ute i god tid.
Om ni inte fått ert kort inom 3-4 veckor bör ni kontrollera lämnade adressuppgifter med oss.
KLIPPANS SPORT & FISKEVÅRDSFÖRENING
Åbygatan 3D, 264 38 KLIPPAN, info@ksff.se, www.ksff.se

Klipp längs den streckade linjen

Blankett för betalning via Privatgirot

BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI

Meddelande till betalningsmottagaren

AVGIFTER 2021

Medlemskap +

Årskort Lilla Hålsjön (Trollsjön)
Medlem

ikke-Medlem

Senior

[ ] 350 kr +

[ ] 500 kr /

[ ] 1500 kr

Familj

[ ] 400 kr +

[ ] 700 kr /

-------------

Junior

[ ] 100 kr +

[ ] 200 kr /

[ ] 750 kr

Avsändare (namn och postadress)

Betalningsmottagare (endast namn)

KLIPPANS SPORT & FISKEVÅRDSFÖRENING

Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

8 4 2 2 9 8 2
#45#

