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Kommande vecka

Klubbens ungdomsverksamhet
Flugbindning som vanligt – vi binder några flugor för vårens fiske - Ha en fin helg så ses vi
Janne, Kenneth och Leli

På tisdag

klubbstugan är öppen som vanligt. Kom in och prata bort en stund över en
kopp kaffe, Vi öppna kl 18 :00 och stänger när den sista går hem.

På torsdag
Är det spöbyggnation för hela slanten. Vi är sju som bygger spö från Bambu till vanliga
grafitspön.

Jan Alexandersson kommer till klubbstugan på
tisdag och säljer Fiskekort Lagan
Som vanligt kan du som önska köpa dig ett Årskort till ditt Fiske i Lagan göra det genom
klubben. Korten kostar normalt 1200 men klubben säljer dessa till medlemmar för 1100 kr.

Kommande program i klubben
22 feb
23 feb
24 feb

klubbens ungdomar i klubbstugan
öppen klubbstuga
Spöbyggnadtion i klubbstugan

Efterlysning av intresserade att hjälpa till med
olika syslor i klubben Som vi diskuterade på klubbens höstmöte är det
många sysslor som skall utföras i en fiskeklubb – allt från själva styrelsearbetet, fisketillsyn
till hjälp med båtar, städning hemsida, klubbens ungdomar, hålla i ett arrangemang mm.
Listan kan göras lång och inget arbete är mer än det andra. Är du intresserad och har
möjlighet att hjälpa till så sänd mig ett mail. kenneth@laxfiskaren.se

Fiskefrågor på Webben.

Studie främjandet i Halmstad:
Vår verksamhet på måndagar och tisdagar bedrivs som studiecirklar i samarbete med
Studiefrämjandet i Halmstad.

Sponsring: Klubbens verksamhet sponsras av
Wittlocks sportfiske o Fritidsartiklar i Halmstad tel 035 212191, Go-Nature Fiske o
Friluftsliv i Halmstad. Vi uppmanar alla att som tack för deras sponsring handla era
fiskeprylar av dem.
Glöm inte klubben på Facbook; Fiskeklubben Laxen i Halmstad – här kan du även se en del
bilder från klubbens verksamhet.
Klubbens Hemsida www.sfk-laxen.se
Ut å fiska Kenneth

kenneth@laxfiskaren.se

