SFK Firren Urshult

OBS!!
Detta är sista året vi kommer att skicka ut infobrevet till alla medlemmar via post. Detta gör vi för att
underlätta hanteringen av medlemsregistret och för att slippa kostnaden för porto, brev och papper.
Hädanefter kommer vi att skicka inbetalningskort och medlemskort via mail.
Detta året måste ni gå in på hemsidan och registrera er via formuläret så att vi får ett uppdaterat
medlemsregister med mailadresser.
Har ni ingen mailadress eller av annan anledning inte vill ha inbetalningskort och medlemskort via mail
kontaktar ni Timmy Olsson Tel: 072 – 323 56 52 Mail: info@sfkfirren.se med följande uppgifter:
Namn
Födelseår
Adress
Telefonnummer
Typ av medlemskap
Så skickar vi inbetalningskort och medlemskort via post som tidigare.
Ni kan även få bara medlemskortet utskrivet och skickat till er via post, om ni inte vill ha det i telefonen eller inte
har möjlighet att skriva ut.

Medlemsavgift 2017
I ett försök att öka engagemanget i klubben har vi på årsmötet beslutat att ändra medlemsavgifter och
förmåner.
Det finns 2st olika alternativ av medlemskap, medlem och aktiv medlem. Där man som aktiv medlem har fler
förmåner än att bara vara medlem.
Som bara medlem:





20% rabatt på fiskeutrustning på Lindgrens (Woody) i Urshult.
Medlemskap måste styrkas med medlemskort
Fiskekort till Åsnens fiskevårdsområde för 300kr / År
Hyra klubbens stuga för 500kr / Dygn
Hyra klubbens båt för 100kr / Dag

Medlemsavgifter:
Senior: 120kr
Junior: 20kr
Som AKTIV medlem ingår utöver vanlig medlems förmåner följande:







Inga startavgifter på klubbtävlingar
Mat ingår vid tävling och träffar där mat serveras
Låna klubbens båt kostnadsfritt
På pysselkvällarna ingår förbrukningsmaterialet t.ex. Lack, öglor och annat smått
Hyra klubbens stuga för 200kr / dygn
Ved till rök och grillplats

Medlemsavgifter:
Senior: 520kr
Junior: 120

Tävlingar
Vi anordnar egna klubbtävlingar och fisketräffar.
Klubben deltar i DM och SM, och för att delta i DM och SM måste man även vara medlem i Sportfiskarna.
Datum och regler för klubbtävlingar finns på hemsidan.

Fiskekort
Medlemmar kan köpa fiskekort för Åsnens fiskevårdsområde av Patrik Rasmussen Tel: 070 – 603 90 40 och
Jörgen Karlsson Tel: 070 – 546 10 96
Fiskekortet gäller 1år från inköpsdatum.

Fiskestugan
Hyra
Ni kan se lediga tider och hyra stugan direkt på hemsidan.
Pris / Dygn:






Aktiv medlem: 200kr
Medlem: 500kr
Förening: 500kr
Företag: 800kr
Privatperson: 800kr

Kontaktperson: Mikael Gustavsson Tel: 070 – 310 39 07 mail: melle_saab@hotmail.com

Båten
Klubben har en båt som medlemmarna kan använda.
Kontaktpersoner:
Patrik Rasmussen, Tel: 070 – 603 90 40 Mail: 0706039040@telia.com
Timmy Olsson, Tel: 072 – 323 56 52 Mail: timmyo@live.se

Hemsidan
Vi har gjort en ny hemsida där vi vill dela information om t.ex:









Klubbtävlingar och aktiviteter
DM / SM tävlingar
Fisketips
Båtramper
Fiskerekord
Bilder
Köp och sälj
M.m

Hemsidesansvarig:
Timmy Olsson
info@sfkfirren.se

Vi vill att ni skickar information till oss så att vi får en uppdaterad hemsida med aktuell information.
Målet är att all information man behöver som sportfiskare skall finnas på hemsidan.
Är det något mer du tycker ska finnas på hemsidan skickar du förslag till hemsidesansvarig.

Stöd klubben
Vill du stödja klubben men ändå ha chans att vinna en slant kan du köpa Bingolotter, Bingolottos julkalender och
Sverigelotten.
Vill du köpa lotter, ring eller maila Ingvar Lööv Tel: 070 – 581 53 85 Mail: info@asnenfiske.se
PS. Du kan prenumerera på bingolotter.

Pysselkvällar
Vi kommer att starta pysselkvällar på torsdagar jämna veckor, där medlemmar kan träffas och hålla på med
grejer som berör sportfiske som t.ex.
Tillverka / Laga







Spön
Vobbler
Jiggar
Håvar
Knivar
M.m

Alla medlemmar är välkomna, juniorer under 9år i målsmans sällskap.
Målet med detta är att få en bättre gemenskap i klubben och på så vis få fler juniorer att vara aktiva inom
sportfiske, så att vi kan starta upp ungdomssektionen igen.
Tid: Torsdagar jämna veckor klockan 17,30 – 21,00
Start: Torsdag 2016-01-12 Vecka 2

Styrelse och kontaktmän
Ordförande: Patrik Rasmussen

Tel: 070 – 603 90 40 Mail: 0706039040@telia.com

Vice ordförande: Andreas Eriksson

Tel: 070 – 315 26 81 Mail: andreas.h.eriksson@vida.se

Sekreterare: Mikael Törneås

Tel: 070 – 214 70 89 Mail: mikael88@hotmail.com

Kassör: Timmy Olsson

Tel: 072 – 323 56 52 Mail: timmyo@live.se

Styrelseledamot: Mikael Gustavsson

Tel: 070 – 310 39 07 Mail: melle_saab@hotmail.com

Klubbstugan: Mikael Gustavsson

Tel: 070 – 310 39 07 Mail: melle_saab@hotmail.com

Tävlingsledare: Patrik Rasmussen
Adam Ingvarsson

Tel: 070 – 603 90 40 Mail: 0706039040@telia.com
Tel: 073 – 423 64 50 Mail: adam_ingvarsson@outlook.com

Kallelse till årsmöte kommer att anslås på hemsida, Facebook grupp och anslagstavlor i Urshult.
All information om tävlingar, tävlingsregler, medlemskap och pysselkvällar m.m finns på sfkfirren.se

Styrelsen tackar för det gångna året
och vi önskar ett bra slut och ett gott 2017

