Har du några frågor så är du välkommen att ringa någon i styrelsen.
Ordförande
Vice ordf
Kassör
Sekreterare
Vice sekr
Ledamöter

Suppleanter

Henry Remes
tel: 070-5083103
Magnus Waltersson
tel: 070-7315789
Stefan Johansson
tel: 070-6306958
Birger Johansson
tel: 076-8031400
Gabriel Abrahamsson/Wiklund tel: 076-8043234
Ulf Olsson
tel: 076-1079600
Pentti Orava-Eng
tel: 070-6229371
Erik Andersson
tel: 073-8040840
Peter Hjalmarsson
tel: 072-5050770
Gabriel Wiklund
tel: 076-8043234

SPORTFISKE
KLUBBEN

Klubblokalen hittar ni på Smedjegatan 10
(Ingång vid garagen)

2019
Sommarprogram
Hemsida: www.vattnan.se
E-post: sfk.vattnan@outlook.com

KLUBBPROGRAM SOMMAREN 2019

Allmänna villkor för klubbvatten
Klubbvatten/Fiskekort

Fångstbegränsning

Redskap

Fiskekort säljes endast till medlemmar i SFK Vattnan.
Kortet är personligt och skall medföras vid fiske.
Köparens maka, make eller sambo och minderåriga barn
(15 år) får följa med och fiska.
Årskort = 3 laxfiskar per vecka. Med vecka menas måndag
t.o.m. söndag. För dagkort och gästkort får 3 laxfiskar
fångas per kort.
I Tolsjön är fiske från flytring tillåtet. Fiske från land är
också tillåtet, men båt får ej användas. Vi visar hänsyn och
stör inte varandra under fisket. Kast, haspel, fluga och mete
är tillåtna metoder. Ett spö får användas under fisket.
I Kolken är fiske endast tillåtet från land. Endast flugspö
med fluglina och fluga får användas.

All mäskning är förbjudet i våra vatten.
Fångstrapport

Medlemmar som fångar en fin fisk uppmanas att fotografera
den och maila till sfk.vattnan@outlook.com

Avgifter fiskekort

Årsfiskekort
--- ” --Gäst/dagkort

senior 400: junior 250: 150: -

Överträdelse

Brott mot gällande bestämmelser medför att rätten till fiske
omedelbart förverkas. Det åligger varje medlem i klubben
att förhindra otillåtet fiske, sådant skall genast rapporteras till
styrelsen.

Eld

Varsamhet med eld i skog och mark skall iakttagas.
Använd endast iordningställda eldplatser och se till
att ingen glöd kan flamma upp efter avslutad eldning. Det
åligger varje medlem som eldar att kontrollera med brandkåren
så att det inte råder eldningsförbud. Klubben har svårt att ordna
ved. Vi uppmanar därför medlemmarna att själva ta med veden
de behöver.

27/4

Arbetsdag vid Tolsjön kl 10.00.
Desto fler vi är desto bättre går arbetet och desto trevligare blir sommarens
fiske! Klubben bjuder på korv med bröd. Varmt välkomna.

9/5

Älvräddarna informerar om deras verksamhet och samarbetet med vår klubb.
Vi träffas 18.00 på Centralskolan.

18/5

Arbetsdag vid Kolken kl 10.00.
Desto fler vi är desto bättre går arbetet och desto trevligare blir sommarens
fiske! Klubben bjuder på korv med bröd. Varmt välkomna.

9/6

Tjejfiske i Tolsjön kl 10.00-15.00. Alla tjejer oavsett ålder är välkomna att
prova på fiske. Instruktörer från tjejfiskeklubben Fjällorna kommer att finnas
på plats. Vi bjuder på korv och kaffe. Anmäl dig senast 2/6 till Peter
Hjalmarsson på telefon 072-5050770.

16/9

Halvårsmöte och upptaktsmöte för höstens aktiviteter i
klubblokalen kl. 19:00.

Höstens aktiviteter i klubblokalen startar preliminärt i vecka 41.
Den som ansluter sig till höstens kurser och ej är medlem kommer att få betala medlemsavgift

Medlemsrabatter 2019
Medlemmar har rabatt i några redskapsbutiker. Se hemsidan. OBS!! Visa medlemskortet innan
kassainslag.

Medlemskap
Ni som känner på er att ni inte har betalat medlemsavgiften för år 2019
har fortfarande möjlighet att göra detta på bankgironr: 5906–4113
Medlemsavgifter: Senior 200: - Junior 150: - Familj 250: Fiskekortspriser: Senior 400: - Junior 250: - Gäst/dagkort 150: -

Glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningskortet

