Sportfiskeklubben i Luleå
INFOBLAD våren 2012
För er som har glömt att betala in medlemsavgiften skickar vi en påminnelse.
Avgiften för senior är 350: -, junior t o m 19 år 110: -.
Postgironr: 48 67 48-7.
Sportfiskeklubben och Jämtöns fiskevårdsförening fortsätter samarbetet
angående Metträsket.
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 Urban
Lundberg.
Verksamhet
Verksamhet pågår i klubblokalen fram till den 14/5 och återupptas
den 24/9 kl. 18:30.
Tävlingsverksamhet och övrig information se. www.sportfiskeklubben.nu
Arrangemang
Sportfiskklubben i Luleå anordnar kastkurs med enhands och tvåhands flugspö för
intresserade.
Datum är den:
14/5 kl. 19.00. Plats: Friskvårdscentrum stora hallen.
21/5 kl. 19:00 Plats: Friskvårdscentrum stora hallen
28/5 kl. 19.00. Plats: Friskvårdscentrum stora hallen.
Anmälan sker till Lennart Berg
0920-619 58
070-5161958
mailto:lennart.berg@ssab.com

Tävlingsverksamhet.
Öppet KM i Gädda sker den 7/6 i Pålträsk.
DM i mete sker preliminärt den 17/6.
För mer information se www.sportfiskeklubben.nu

Sportfiskeklubben i Luleå
Avslutning blir lördag den 16/6 i Stora Stenträsket Avafors.
SFK står för korv och dryck samt fiskekort.
Samåkning sker i möjligaste mån.
Avfärd som vanligt kl 08 från Statoil Skurholmsrondellen.
Anmälan sker till Bo Perdal
E-post: bo.perdal@telia.com
Sommarens fiskeresa går till Karatssjön och Pärlälven.
Den 10–12/8. Fredag – söndag.
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.
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.
Övrigt
Styrelsen vill även uppmärksamma Storfisketävlingen som startat. Gå in på
Klubbens hemsida, välj Klubben och därefter klubbrekord och ta del av
reglerna. www.sportfiskeklubben.nu
Broderat klubbmärke kommer till sommaren att finnas att köpa till en låg
kostnad. Mer information kommer att finnas på www.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

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

