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Styrelsens informationskanal till samtliga medlemmar 
Vill med detta mail försöka att ge lite information till samtliga 
medlemmar i föreningen. Ersätter inte hemsidan utan är endast 
ett komplement till den. Adressen till hemsidan är fortfarande 
hrfvf.net 
Detta brev går ut till samtliga medlemmar som har meddelat sin 
mailadress.

Klubbstugan 
(Dörrings stuga) 
nere vid 
Finjasjön

Regnbågsfiske Ulvberga lördagen den 22/4                        Här finns möjlighet att fiska med både fluga och vobbler. Bindande   
an                                                                                                            anmälan inne senast den 10/4. Anmäl dig här 
  
Söndagen den 7/5 Grillkväll vid Klubbstugan tid 15-17         Grillen är tänd och tag med det ni vill grilla OBS ingen föranmälan. 
  
  
Söndagen den 14/5 kl 0800 Näbbgäddefisket Rinkaby         Läs inbjudan här.. och ..Anmälan här 
  
Söndagen den 21/5 kl 10-14 intro Ravlunda - Verkaån           Peter och Ola visar nya och även fisket och gränser vid Verkaån. T 
Ta                                                                                                               Tag med matsäck, ev korv som ni kan grilla. Anmälan senast den 
nn                                                                                                               14/5 till Peter via mail eller tel:070-648 22 21. 
  
Lördagen den 3/6 kl 14 - ? Favorit i repris. Sommarfest         Platsen är Dörrings stuga (klubbstugan). Det bjuds på grillade rr      
rr                                                                                                                 revben, ta med det ni dricka till dessa läckerheter. Kostnad per     
pp                                                                                                               person 50 kronor.  Anmälan senast den 28/5 till Peter via mail eller 
tt                                                                                                                 tel:070-648 22 21. 
  
Söndagen den 2/7 Grillkväll vid Klubbstugan tid 15-17           Samma som söndagen den 7/5 ovan 
  
Söndagen den 6/8 Grillkväll vid Klubbstugan tid 15-17           Samma som söndagen den 7/5 ovan 
  
Lördagen den 19/8 kl 14-? Favorit i repris. Sommarfest          Anmälan till Peter via mail eller tel:070-648-22-21. Se                      
ss                                                                                                                 sommarfesten den 3/6 ovan. 
  
Lördagen den 23/9 Sill och torskfiske Landskrona                  -OM INTRESSE FINNS. Se vidare på hrfvf.net 
  

Höstmöte 28/9 kl 1800 Klubbstugan                Årsmöte 25/1 2018 kl 1800 Hässleholmsgården södra anexet.

Fångstbestämmelser 
Minimimåttet för öring norr om 
Hammarmölledamm (från dammen ut till 
Finjasjön) och i Tormestorpsån är 50 cm. Söder 
om Hammarmölledamm (i dammen och i ån 
mot Brönnestad) är måttet 25 cm.

Om Du vill ta bort ditt namn från listan eller har några frågor eller kommentarer klickar Du här
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