
Klubb - Nytt 

Höstens första klubb-träff 

Onsdag 29 september kl 19.15 

Plats: Klubbhuset Magasinet  vid Bostället, Frillesås. 

 

Denna kväll  vi har introduktion och förevisar lite om Håvbygge 

och Flugbindning.  Vi ger  information om metoder och matr mm. Anmä-

lan till kurstillfällen tás upp vid detta tillfälle. Vi tar också upp intresseanmä-

lan om andra aktiviteter från våra medlemmar. Vad vill vi med vår förening ? 

Flugbindningen handlar om kurs  för både avancerade bindare och nybörjare. 

Kursen för nybörjare avslutas med en heldags övning med flugspö till våren. 

Kommande klubbträffar är den 27/10 och 24/11. Då vi bl-a– 

kommer att ha Föredrag/bildvisning (mer om detta senare) 

 
Kaffe,läsk o fralla till självkostnadspris 

 

Klubbhuset ligger på Frillesåsvägen 8, vid Bostället. Från gamla E6:an: 

kör från korsvägen i Frillesås Centrum  mot kyrkan och c:a 227 m österut 

till P-plats på höger sida (Fritid Bostället mfl) 

Kontakter:  E-post: kaj.lagerstedt@telia.com; hemsida: www.loftaanlillesjon.se  

 
Om Du har frågor om vår verksamhet, om kursverksamhet, medlemskap mm hör av dig till :  

Torbjörn (utbild. flugfiske )tel  0340 - 650295 ,  

Rolf( ordf, biotopvård) tel 0340 - 65 42 13 , 0730 257284  

Kaj (kassör, medlemsregister, biotopvård) tel 0340 - 65 37 65 , 070 577 82 27  

Lasse (utbildn.,grillmästare) 0340 - 650521,  

Peter (samordnare Lillesjön) tel 070 518 10 73;   

Martin B (sekreterare, infomottagare) 0340-653519 
Martin E (Löftaån)  070 822 11 61   

Nr 5  sept 2010 

Fångststatistik: Gå in på vår hemsida: www.loftaanlillsjon.se och anmäl din 
fångst eller skicka uppgifterna till Kaj Lagerstedt, Frillesås Ängsväg 25, 439 61 Frille-
sås  

Fiskebilder: Har Du några trevliga bilder från ditt fiske hör av Dig till Kaj. 

Resulatat: Lilllesjödagen. Gå in på vår hemsida klicka på Aktiviteter och öpp-

na pdf-filen. Du kan också ringa Kaj. 

Borttappad jacka: Någon som saknar en svart jacka? Togs om hand efter Lille-
sjödagen. Finns hos Kaj. 


