Planerade aktiviteter för SSFK:s medlemmar 2017.
Isfiske och arbetsdag på Lysevatten 18/2
Lördag den 18 februari kl. 10.00 samlas vi vid badstranden, Lysevatten, (Håll tummarna
att isen ligger.) för att isfiska tillsammans. Är du nybörjare på detta med isfiske kommer
någon av de mer erfarna visa dig vilken utrustning du kan använda, taktik och vilka
platser som kan vara bra att prova. Issäkerhet vid bl.a. fiske är också någonting som vi
kommer att prata om. Korvgrillning kl.12.00 vid vindskyddet. Vi håller med korv och
bröd. Tag med något varmt att dricka. Tänk på att ta med dina isdubbar.
VID DÅLIGT ISLÄGE MEDDELAS DETTA PÅ HEMSIDAN.
Vi försöker också klämma in lite vedhuggning eller något annat arbete som behöver
göras vid sjön.
Ingen föranmälan behövs.
Vid frågor kontakta Krister Olausson: krister@lkb.se

Årsmöte i klubblokalen i Gårdsjöstugan 23/2
Torsdagen den 23 februari klockan 19.00 hålls ordinarie årsmöte i klubblokalen.
Vi bjuder på fika.
Ingen föranmälan behövs.
Vid frågor kontakta Krister Olausson: krister@lkb.se

Flugbindarkvällar i Klubblokalen 9/3 samt 16/3
Torsdag den 9 och 16 mars klockan 18.00 träffas vi i klubblokalen där vi binder flugor
under ledning av instruktör. Dessa flugbindarkvällar vänder sig främst till dem som
åtminstone behärskar grunderna i flugbindning och vill lära sig nya mönster och
tekniker. Temat 9/3 är poppers/gäddflugor och den 16/3 havsöringsflugor. Det finns städ
och verktyg att låna samt material. Tag gärna med eget städ och egna verktyg om du
har. Vi bjuder på fika.
Anmälan och frågor till: tony.liljeqvist@renova.se

Arbetsdag vid Lysevatten och Gårdsjöstugan 22/4
Lördag den 22 april skall båtarna förberedas inför säsongen i Lysevatten. Eventuella
reparationer och nyutrustning görs under ledning av någon kunnig klubbmedlem.
Gårdsjöstugan behöver ”vårstädas” både inomhus och utomhus.
Samling vid Gårdsjöstugan kl. 09.00, klubben bjuder på korvgrillning.
Ingen föranmälan behövs.
Vid frågor kontakta Krister Olausson: krister@lkb.se

Familjedag vid Lysevatten 1/5.
Måndag 1 maj har vi den traditionella familjedagen på badstranden vid Lysevatten. Nu
ska vi sätta i de öringyngel som vi kläckt fram under vintern i vår kläckanläggning. Vi ror
med båtarna längs strandkanten och sprider ut ynglen över så stor del av sjön som
möjligt. Här får du också lära dig mer om öringens reproduktion och krav på livsmiljö.

Vad kännetecknar ett bra öringvatten? Vad görs för att säkerställa en bra vattenkvalité
för fisken och övriga invånare i sjön? Detta är några av de frågor du kan få svar på
under denna dag. Som traditionen bjuder blir det även poängpromenad med fina priser
till alla barn samt något grillat och dryck. Vi träffas klockan 10.00 på badstranden för
trevlig samvaro. Glöm inte ta med fiskespön om ni vill fiska.
Ingen föranmälan behövs.
Vid frågor kontakta: tony.liljeqvist@renova.se

Flugbindarkvällar i Klubblokalen 21/9 samt 19/10
Torsdag den 21 september och 19 oktober klockan 18.00 träffas vi i klubblokalen där vi
binder flugor under ledning av instruktör. Dessa flugbindarkvällar vänder sig främst till
dem som åtminstone behärskar grunderna i flugbindning och vill lära sig nya mönster
och tekniker. Vi binder torrflugor och nymfer till fisket efter öring och harr m.m. Det finns
städ och verktyg att låna samt material. Tag gärna med eget städ och egna verktyg om
du har. Vi bjuder på fika.
Anmälan till: mekelund@yahoo.se
Vid frågor kontakta Martin Ekelund : mekelund@yahoo.se

Avelsfiske (Familjedag) i Lysevatten 4/11
Lördag den 4 november avelsfiskar vi i Lysevatten. Samling på badstranden klockan
10.00, men avelsfisket påbörjas redan klockan 06.00 om någon morgontidig medlem är
intresserad. Vi fångar våra avelsfiskar med nät, vilka vi vittjar med korta mellanrum för
att inte skada fisken. Därefter kramar vi fiskarna på rom och mjölke som vi sedan
blandar för befruktning. Rommen placeras sedan i vår kläckanläggning och en ny
generation öringar kommer att vara färdiga för utsättning nästföljande vår. Här får du
också lära dig mer om öringens reproduktion och krav på livsmiljö. Hur gör öringen när
den reproducerar sig på naturligt väg och varför fungerar inte detta i Lysevatten? Hur
försöker vi efterlikna naturen i vår kläckanläggning? Detta är några av de frågor du får
svar på under denna dag. Det blir också poängpromenad med fina priser till alla barn
samt grillat och dryck.
Ingen föranmälan behövs.
Vid frågor kontakta: tony.liljeqvist@renova.se

Medlemsmöte i klubblokalen den 23/11.
Torsdag den 23 november klockan 19.00 träffas vi i klubblokalen för medlemsmöte.
Temat för kvällen är egna bilder från fiskeresor. Tag gärna med bilder på ett usb-minne
och berätta för de andra om dina fiskeäventyr när och fjärran. Vacker natur och
spännande kulturer från din fiskeresa är ju också någonting som är värt att visa och
berätta om. Kanske kan du här få tips och idéer till din nästa fisketripp? Klubben bjuder
på fika.
Ingen föranmälan behövs.

Håll utkik på hemsidan, FB samt i mailen efter medlemsmöten som ordnas under
året.
Diverse arbetsträffar vid våra sjöar och kläckrännan kommer att hållas under vintern,
våren samt höst. Dessa utlyses på hemsida, FB och i mail. (Vedhuggning, röjning, fix av
båtplats, sten till lekplatser etc.)
Har ni idéer på ytterligare aktiviteter är det bara att meddela någon i styrelsen så
försöker vi ordna det. Mail: info@ssfk.info

Väl mött!
Styrelsen

