
KLUBBINFO 2-2012 

  

FISKEPREMIÄR 

 
 

SVARTRÖJNORET 
  

LÖRDAG 2 JUNI KL 15.00 
  

Vi kommer att sätta in: 
250 KG REGNBÅGE 0,5 – 1,2 KG 

KORTPRIS PREMIÄRKVÄLLEN 120 kronor 
MAX 4 FISKAR/KORT 

 
KORTPRIS UNDER SOMMAREN 100 KR / DYGN / 4 FISKAR 

 
KORTAUTOMAT FINNS VID SJÖN 

FISKUTSÄTTNINGAR HELA SOMMAREN 
  
  

VÄLKOMNA! 

Sida 2 
  

FAMILJEDAG I KLUBBVATTNET 
 

Välkomna till familjedagen  

 Svartröjnoret den 16 juni. 



  

Då bjuder klubben på gratis fiske för alla medlemmar och under en 

paus vid lunchtid så serveras grillade hamburgare samt saft och godis 

till ungdomarna. 
 

Ni kommer när Ni vill efter klockan 09.00 och stannar så länge Ni vill 

och fisken nappar. 
  

Vi gör en extrainsättning av fisk så att 

chanserna ökar för Er. 
  
  

 

Sida 3 
  

ARBETSKVÄLLAR I KLUBBVATTNET 

  

Som under tidigare år behöver vi ett antal frivilliga som hjälper till att 

ställa i ordning klubbvattnet inför premiären. 
  

Vi hoppas att Ni ställer upp och hjälper till så många arbetskvällar som 

möjligt. I fjol fungerade det riktigt bra och vi hoppas att det blir så även 

i år. 

Alla behövs för att skapa den trivsel som gör att många återvänder till 

vårt vatten. 

  

Vi har i alla fall tänkt oss följande kvällar: 

 

Måndagarna 14, 21 och 28 maj. 
  

 Samling vid fd Charko på Degerbyn kl 18.00 för samåkning. 

  

De som har verktyg i form av hammare/spik, yxa, motorsåg och gärna 

en röjsåg bör ta dem med sig. 



  

Gott humör och fika tar Ni som vanligt med Er själva så att vi får en 

trevlig gemenskap och orkar hela kvällen. 

Sida 4 
  

Öppet KM I METE med insats 

 

Här är programmet för KM i mete 2012: 

 

  
Tis 5 juni Inre Ljusvattnet Skyltat från   

  Ansvarig Staffan Öhgren Skråmträsk   

  Tel 070-659 27 40     

        

Tis 12 juni Lappsjön Skyltat från   

  Ansvarig Staffan Öhgren Skråmträsk   

  Tel 070-659 27 40     

        

Tis 19 juni Bastuträsket, Bastuträsk by Skyltat från   

  Ansvarig Staffan Öhgren Bastuträsk   

  Tel 070-659 27 40     

        

Tis 26 juni Lundsträsket, Bastuträsk  Skyltat från   

  Ansvarig Staffan Öhgren  Bastuträsk   

  Tel 070-659 27 40     
  

Samling kl 18.00, tävlingstid 18.30-21.00 

 

  
Vid varje deltävling finns möjlighet att delta i en insatstävling på herr-, 

damsidan.  

På insatstävlingen kan även de från andra distrikt samt de som inte är 

medlemmar i Sportfiskarna delta. 

 

  

Vid eventuella funderingar kring KM eller annat ring i 

första hand tävlingsledaren för sommarfisket, Staffan 

Öhgren, mobil 070-659 27 40 

  

Hemsidan uppdateras så fort som möjligt så Ni bör ändå kolla där i första 

hand. 

  

Skitfiske på Er!!! 

 


