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Hej  

  

För er som har glömt att betala in medlemsavgiften skickar vi en påminnelse, se sista sista sidan i detta blad för detaljerade 

uppgifter.  

AKTIVITETER   

Sportfiskeklubben har samverkan med Jämtöns fiskevårdsförening Metträsket/North Bothnia Sportfishing/ Stora och lilla Stenträsket. 

 1 Dygn ungdom    50: - Vårt pris 40: - 

 1 Dygn vuxen   100: - Vårt pris 80: - 

 Familjekort  200: - Vårt pris 150: - 

 Säsongskort 600: -  Vårt pris 400: - 

I dessa priser ingår det flytring och proceduren är samma som i fjol inköp på samma gamla ställen Wildmarksshopen och Mieko. 

SFK:s subvention av säsongskort med ytterligare 100 kr kan erhållas mot uppvisande av fiskekort samt medlemskort på klubben till 

kassör Bo Perdal. Nytt för i år är att klubben och Jokkmokks jakt och fiske inlett samverkan där klubbens medlemmar erhåller 20% i 

rabatt vid hyrning av båtar och stugor. 

Kastkurs fluga 

Sportfiskklubben i Luleå anordnar kastkurs med enhands och tvåhands flugspö för intresserade.  

Datum är den:   

 19/5 kl.18.30.  Plats: Friskvårdscentrum SSAB. 

 26/5 kl.18.30. Plats: Friskvårdscentrum SSAB. 

 2/6 kl.18.30. Plats: Friskvårdscentrum SSAB. 

Anmälan sker till Lennart Berg 0920-619 58, 070-5161958,  mailto:lennart.berg@ssab.com 

Avslutning blir lördag den 14/6 i Stora Stenträsket. SFK står för korv och dryck samt fiskekort. Samåkning sker i möjligaste mån. 

Avfärd som vanligt kl 08.00 från Statoil Skurholmsrondellen. Anmälan sker till Bo Perdal E-post: bo.perdal@telia.com 

 

Ungdomsverksamhet. 

Föreningen strävan att komma i kontakt med fiskesugna ungdomar har inneburit att föreningen är medarrangör under en 

friluftsdag den 23/5 för elever i årskurs 5. Friluftsdagen sker i Hertsöträsket kl. 9 - 14. Där kommer vi att presentera föreningen och 

dess verksamhet samt att eleverna får prova på mete. 

 

Sommarens fiskeresa  

Blir av den 8–10/8. Fredag – söndag och går till Karatssjön och Pärlälven. Anmälan sker till Bo Perdal E-post: bo.perdal@telia.com 

Tele: 070-221 17 00, går bra med SMS också. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.  

Föreningen står för fiskekort och boende på Laxholmen. Samåkning sker i möjligaste mån. 

Avfärd som vanligt kl 16 från Statoil Skurholmsrondellen. 
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Övrigt 

Styrelsen vill även uppmärksamma Storfisketävlingen som startat. Gå in på Klubbens hemsida, välj Klubben och därefter 

klubbrekord och ta del av reglerna. http://nya.sportfiskeklubben.nu/ 

Broderat klubbmärke kommer till sommaren att finnas att köpa till en låg kostnad. Mer information kommer att finnas på 

http://nya.sportfiskeklubben.nu/ 

Vi vill även ha in fiskeberättelser och bilder från era fiskeresor. Allt är välkommet. Skicka till info@sportfiskeklubben.nu  

Vill du komplettera eller ändra uppgifter till medlemsregistret på hemsidan, ex.vis tfn.nr eller mejladress skicka det till 

info@sportfiskeklubben.nu   

 

TÄVLINGSVERKSAMHET 

 Öppet KM i Gädda sker den 1/6. Plats Holsvattnet.  

 KM i mete sker den 3/8. Plats Gültzaudden.  

För mer information se http://nya.sportfiskeklubben.nu/ 

 

 

 

Med detta önskar styrelsen medlemmarna en skön sommar och skitfiske på er alla. 
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