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Här kommer ett infobrev från SFK Firren i Urshult, där vi vill informera
om olika aktiviteter och medlemsförmåner som gäller vid ett medlemsskap i SFK Firren.

Medlemsavgift. Medlemsavgiften vill vi att Ni betalar med det inbetalningskort som medföljer detta infobrev. Medlemsavgiften är följande för 2006:
Senior: 120:- Junior 60:- Familj 240:- Junior är man till det år man fyller
17 år. Vi är tacksamma om ni betalar snarast, vårt verksamhetsår börjar 1
oktober.
Vid inbetalning av familjemedlemskap är det viktigt att Ni fyller i samtliga
familjemedlemmar på inbetalningskortet. Detta för att vi skall kunna föra
ett aktuellt medlemsregister. Ett medlemskort kommer att skickas till Er
när vi erhållit betalning. Detta kort skall uppvisas när Ni vill utnyttja era
medlemsförmåner. Skall Ni deltaga i SM eller DM tävlingar måste Ni lösa
ett medlemskap i Sportfiskarna. Betala senast 2005-12-31.
Fiskekort. Klubben säljer fiskekort till rabatterade priser, dessa finns att
köpa hos Jörgen Karlsson 0477-20807 och Inge Adamsson 0477-20558
Tävlingar. Klubben anordnar egna klubbtävlingar och deltager i DM och
SM tävlingar om vi kvalificerar oss till SM. Se bifogat tävlingsprogram.
Kontaktman för tävlingarna Mikael Jaensson 0477-20004.
Fiskefest. Då vi har har fått positiva omdömen från de som var med, har vi
beslutat att anordna en ny fest 2006.
Festen kommer att äga rum den 2006-03-18 i Parken Urshult. Svennes
orkester kommer att spela, och Astrid Fohlin kommer att sköta om maten.
Reservera detta datum och deltag med ett glatt humör. Anmälningar till
festen kommer att tas upp senare.
Medlemsförmåner
Rabatter. Vid uppvisande av medlemskortet erhåller Du rabatt med 20%
hos Lindgrens och 10 % hos Ingvars Sportfiske. Obs detta rabatterbjudande gäller enbart vid köp av fiskeredskap.
Fiskestugan. Fiskestugan finns möjlighet att hyra för privata tillställningar.
Kostnad 400:- / dygn. Vid behov kontakta Laila Johansson 0477-20543.

Bussen. Klubben har en buss som används till tävlingar och övriga transporter som görs i klubbens regi. Denna buss kan hyras av medlemmarna
för privat körning. Kostnad för denna är i samband med tävling 20:-/ mil
och vid privat körning 30:-/mil. I denna milkostnad ingår bensin.
Bussen kan endast hyras av medlemmar. Kontaktman är Inge Adamsson
0477-20558.
Båten. Klubben har även en båt som kan lånas av medlemmarna. Båten är
en Ryds 390 och ligger förtöjd i Urshult. Kontakta Jörgen Karlsson 047720807
Hemsidan. Klubben har en egen hemsida på Internet. På denna sida
försöker vi att hålla aktuell information till klubbens medlemmar. Där kan
Du titta på tävlingar som klubben kommer att genomföra. Där kan du även
hitta reglerna för uthyrningen av klubbens buss och båt. Har du några
roliga fiskebilder kan Du lägga in dem i Fotogalleriet på hemsidan. Här
finns även tävlingsresultat och klubbrekord att titta på.
Adressen till hemsidan är: www.sfkfirren.se
Ungdomsverksamheten. Klubben bedriver en aktiv ungdomsverksamhet
med tillverkning av fiskeredskap i klubbstugan. Man anordnar även fiskeläger samt har fisketävlingar. Ungdomarna har också aktiviteter i samband med julskyltningen där man har en fiskedamm och säljer lotter.
Vid frågor kontakta Andreas Eriksson 0477-20687
Bingolotter. Klubben säljer bingolotter, Sverigelotten och bingolottos julkalender. Stöd SFK Firren när Du köper Bingolotter. Kontaktman för
bingolotter är Ingvar Lööv 0477-20285. Lotter finns att köpa hos Ingvars
Sportfiske.
Styrelse och kontaktmän för SFK Firren.
Ordförande Jörgen Karlsson samt båtansvarig 0477-20807
Sekreterare Laila Johansson samt uthyrning av klubbstugan 0477-20543
Kassör Lars Lindquist 0477-20587
Vice ordf. Andreas Eriksson samt Ungdomsledare 0477-20687
Tävlingsledare Mikael Jaensson 0477-20004
SFK Firrens postgironummer är: 820919-9

