
AKTIVITETER I KLUBBLOKALEN VINTERN 2020/2021 
 

Onsdagar (dagtid) Gubbdagis med Henry och Rolf 
Torsdagar Hobby/Spöbyggnad med Anders 

             Om coronaläget förbättras, så återkommer vi med fler aktiviteter 2021. 

Medlemsrabatter 
 

Medlemmar har rabatt i några redskapsbutiker. Se hemsidan. 
 

Medlemsavgifter och fiskekortspriser 2021 

Medlemsavgifter: Senior 200:-  Junior 150:-  Familj 250:- 

       Fiskekortspriser: Senior 500:-  Junior 300:-  Gäst/dagkort 200:- 
 

Medlemsavgift och fiskekort betalas genom att sätta in pengar 
på bankgiro: 5906-4113 

 
Glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningskortet 

Har du några frågor så ring någon i styrelsen. 
  
                            Ordförande             Henry Remes             tel: 070-5083103 
                            Vice ordf                Anders Jansson          tel: 070-5681918 
                            Kassör                    Stefan Johansson       tel: 070-6306958 
                            Sekreterare             Birger Johansson       tel: 076-8031400 
                      Vice sekr            Gabriel Abrahamsson-Wiklund       tel: 076-8043234 
                            Ledamöter              Pentti Orava-Eng       tel: 070-6229371 
                           Suppleanter             Magnus Waltersson   tel: 070-7315789 
                            Erik Andersson          tel: 073-8040840 
 

Klubblokalen hittar ni på Smedjegatan 10 
(Ingång vid garagen) 

 

 OBS!! 
Vi kommer i fortsättningen försöka skicka programbladen via E-post 

Var vänliga maila er E-post adress till 

sfk.vattnan@outlook.com 

SPORTFISKE 
KLUBBEN 

 

 
 

2020/2021 
Vinterprogram 

 
Besök klubbens hemsida: www.vattnan.se, där hittar ni 

senaste nytt och ev. ändringar i programmet. 
E-post: sfk.vattnan@outlook.com 

 



KLUBBPROGRAM VINTERN 2020-2021 
 

Pimpelfiske i Kolken är ej tillåtet 
 

Pimpelfiske i Tolsjön 
 

Årskort = 3 fiskar per vecka. Med vecka menas mån-sön. 
Dagkort och gästkort = 3 fiskar per kort. Köp av dag- och gästkort ska 

meddelas till någon i styrelsen innan fisket. 
 
 

Upptaktsmöte 
 

För alla som är intresserade av att deltaga i någon aktivitet i klubblokalen under 
våren, så är ni välkomna till upptaktsmöte onsdagen den 13:e januari kl 19.00 

( om coronaläget tillåter). 
 
 

Årsmöte 
 

Onsdagen den 10:e februari kl. 19.00 i klubblokalen (om coronaläget tillåter). 
Klubben bjuder på fika. 

 
Arbetsdagar 

 
Alla medlemmar ansvarar för att det är god ordning vid våra sjöar och att det 

finns ved mm och bör därför delta på våra arbetsdagar. Se kommande 
sommarprogram eller titta på hemsidan för datum. 

 
 

Gäddfisketävling Tolsjön 
 

Den som under 2021 fångar den längsta gäddan i Tolsjön vinner. Fångsten ska 
dokumenteras genom kort och ett vittne. Maila ert bidrag till 
sfk.vattnan@outlook.com. Flera priser kommer att delas ut. 

 
 
 

 

TÄVLINGSKALENDER 2021 
 

Det finns även en länk på hemsidan till alla pimpeltävlingar i Sverige 
 

Information om tävlingar kan också fås av distriktets telefon 019-31 01 14.  
 

Om det går för coronan och finns is, så blir det KM i pimpel. Datum meddelas 
via hemsidan. 
 

 
Glöm aldrig isdubbarna vid isfiske ! 

 
För att få starta på pimpeltävlingar krävs ISDUBBAR 

 
 

Tack till våra sponsorer 
 

                          
 

                          

                         
 

                                 


