Hej. Här kommer lite info från SFK Firren.
Vi jobbar starkt idag för att engagera fler ungdomar i föreningen. Vilket kan vara ett svårt uppdrag, då det ibland är svårt att
nå ut till våra ungdomar.
Tankarna och idéerna har varit många, men vi vänder oss nu till er. Både våra aktiva och tidigare medlemmar, för att be om
hjälp med att sprida ordet hos våra ungdomar att föreningen finns och att alla är välkomna.
Även de ungdomar som inte är inbitna fiskare är varmt välkomna, då vi har både kunskapen och viljan inom föreningen att
hjälpa dessa på traven.
Många idag tror att man måste ha den finaste båten och de dyraste fiskeprylarna för att komma på en fisketävling eller följa
med på träffarna, detta stämmer givetvis inte. Med ett vanligt enkelt metspö har man alla förutsättningar för att vinna ett
Klubbmästerskap, eller ett vanligt kastspö med en spinnare fungerar alldeles utmärkt. På de träffar eller tävlingar där båt är
ett måste pusslar vi så gott det går så att alla får en plats i en båt. Även klubben har en båt man kan låna vid dessa tillfällen.
I vår ungdomssektion går tankarna varma för att komma på olika aktiviteter för ungdomarna. Förra året var vi b.la på
Regnbågsfiske i Harasjömåla och kvälls och nattfiske efter Ål m.m. Detta var väldigt uppskattade tillfällen och kommer med
all säkerhet gå av stapeln även detta år.
För ungdomar är dessa aktiviteter kostnadsfria och klubben står ev. fiskekort m.m.
Även en ”Gjutbox” är i full uppbyggnad i verkstaden där vi ska lära oss att gjuta egna jiggar, både efter abborre, gös och
gädda.
Föreningen har även bestämt att Kött och Fiskröken som finns vi klubbstugan ska rustas upp och moderniseras, denna
kommer givetvis stå till våra Medlemmars förfogande.
Och glöm inte att medlemmar i SFK Firren även har 20% rabatt på Fiskeprylar hos Lindgrens (Woody) i Urshult.
För de som missat informationen har priserna för hyrning av stugan justerats från och med 2020 där följande gäller.
Medlem: 300kr/dygn
Förening: 500kr/dygn
Företag: 800kr/dygn
Privatperson icke medlem: 800kr/dygn
Även priserna på Medlemskapet har justerats från detta året.
För en Junior är Medlemskapet Endast 50:-/år – Gäller tills den dagen man fyller 18år.
För Seniorer är kostnaden 200:-/År
Har ni glömt betala in medlemsavgiften? Ingen fara, det är inte för sent ännu.
Medlemsavgiften sätts in på SFK Firrens Bankgiro 886-0694 och märks med För och Efternamn, sen skickas
medlemskorten ut via Epost som PDF Fil.
Vet man att man nyligen bytt epost adress och önskar info där istället, vänligen meddela medlemsansvarig om den nya epost
adressen.
Även i Fiskevårdsområdet har det skett vissa förändringar, och vi får ofta frågor gällande fiskekorten i Åsnen. Därför vill vi
förtydliga några punkter som FVO har beslutat fr.o.m. 2020.
*Årskortet kostar numera 800:-/Person.
*Familjekortet är slopat.
*Samt att SFK Firren inte längre har möjligheten att sälja rabatterade fiskekort till sina medlemmar.
Har ni några frågor?
Tveka inte på att kontakta vår Ordförande Andreas Eriksson 070 – 3152681Medlemsfrågor besvaras av Medlemsansvarig
Johan Törneås 070-401 67 41 eller Epost firrenurshult@gmail.com

