MEDLEMSAVGIFT FÖR 2014.
SPORTFISKEKLUBBEN I LULEÅ.

Hej medlem!
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för år 2014. Avgiften för senior är
350: -, junior t o m 19 år 110: -. Maka/Make, Sambo betalar samma avgift som senior.
Postgiro nr: 48 67 48-7.
OBS! Skriv hela personnumret på inbetalningskortet så att förbundsregistret fungerar.
Du kan välja att få info mm via din email. Notera isåfall din emailadress på
inbetalningskortet.
Som medlem hos Sportfiskeklubben i Luleå har du även rabatt på Wildmarksshopen, mot
uppvisande av medlemskort. Sportfiskeförbundets förmåner och medlemskort skickas med
post.
Du har även rabatt på fiskekort för Metträsket i Jämtön samt Stora och lilla Stenträsket. Se
mer utförlig information på
www.nya.sportfiskeklubben.nu
AKTIVITETER
Flugbindning och spöbyggnad startade efter juluppehållet måndagen den 13 januari kl 18:30 i
klubblokalen Hobbycentrum. Kastkurs med flugspö kommer att planeras in under våren. Datum
och plats meddelas på klubbens hemsida. Samtliga dagar startar vi kl 18.30. Pimpelresa kommer
att ske under våren. Info kommer på hemsidan.
Klubben kommer även i år att anordna en fiskeresa till Pärlälven och Karatssjön i augusti.
Exakt datum och till vem man anmäler sig kommer att framgå av infobladet som skickas ut i
juni.
Det finns även collegetröjor och t-shirt i marinblått med klubbens namn att köpa för den
intresserade. Collegetröja kostar 200 kr och t-shirt kostar 80 kr. De finns för påseende i
klubblokalen.
Klubbmärke i tyg finns att köpa på klubben. 1 st 30 kr. 2 st 50 kr.
TÄVLINGSFISKE
Se tävlingskalender på www.nya.sportfiskeklubben.nu
För aktuellt tävlingsprogram.
Klubbens ÅRSMÖTE äger rum onsdagen den 26 februari kl 18.30 i klubblokalen. Ordinarie
årsmöte enligt dagordning, fika. Välkomna.
Om du har frågor kring vår verksamhet eller har förslag på andra typer av aktiviteter som
passar in i vår verksamhet så är du välkommen till klubblokalen i SSAB:s hobbycentrum
Svartöstaden på måndagar att diskutera med styrelseledamöter eller så kan du ringa för
information till Ordförande Leif Lundberg tel: 0920-923 99.

STYRELSEN.

