Medlemsinformation Kils Sportfiskeklubb!
Efter en lång och varm sommar som snabbt förbytts till vinter, är
det snart dags att summera årets verksamhet och sätta på sig
vinterkängorna, packa isfiskeutrustningen och dra ut på isarna.
Innan vi helt tar adjö av säsong 2006 inbjuds alla medlemmar till
en höstfest. Se separat inbjudan i detta utskick (baksida detta
dokument).
I början av januari kommer ytterligare ett utskick med inbjudan
till årsstämma. Notera in den 29:e januari kl 19.00 redan nu!
Vi har avverkat alla årets tävlingar och vi har korat en
totalvinnare i varje KM-gren. Grattis till:
• Pimpel-KM:
• Mete-KM:
• Trolling-KM:

Ove Eriksson
Christer Jansson
Anders Bladh

För totala resultatlistor, deltävlingar och största fiskar, kika in på
hemsidan www.kils-sportfiskeklubb.se
(observera att den nya adressen numera ligger på en .se-domän.)
Nytt är även fiskerapporter, numera betalar vi för att det skall
fungera, och hitintills har det gjort det, så var inte blyga, skriv
om era fiskeupplevelser och delge andra…
Tisdag den 14:e kommer alla båtar i Skitjärn att dras upp för
vinterförvaring och låsas. Inför kommande vintersäsong
kommer en ny isättning av regnbåge i tjärnet. Glöm inte köpa
fiskekort, dessa kan köpas via de flesta i styrelsen.
Hoppas nästa fiskeår blir lika bra och att Gäddfestivalen återigen
blir en familjehögtid i de flestas almanackor…
Vi ser fram emot att se er på festen…

Inbjudan
till
Höstfest på
Killingen
Kils sportfiskeklubb bjuder in till höstfest
lördagen den 2 december kl 19.00
Tillsammans firar vi av årets Gäddfestival med en
subventionerad middag vid restaurang Killingen på
Storgatan i Kil.
Meny: Buffé med sjötunga och äppelcidersås samt
duschessepotatis, alternativt helstekt fläskytterfilé
med pepparsås eller bearnaise och råstekt potatis. En
öl eller ett glas vin samt kaffe och en kaka ingår.
Pris för Kils Sportfiskeklubbs medlemmar:
100 kr/kuvert.
Bindande anmälan till Sven-Olof Fager, 120 10 eller
070-315 43 82 senast den 30 november.

