
 

Viktig information från Bro Sportfiskeklubb 2020-2021 
                                                 
                                                       

Bäste medlem, här kommer information om klubbens aktiviteter under verksamhetsåret 2021. 
Årsmötet för 2020 är framflyttat tills myndigheterna ändrar sina regler för möten. Sannolikt får 
vi vänta med årsmötet till våren 2021.  
 
Nedanstående tävlingar mm kommer ENDAST att genomföras om myndigheterna anser att det 
är riskfritt att träffas. 
 
Glöm inte att vi uppdaterar vår hemsida med information när något nytt händer. Här ser du vad 
som händer på våra vatten och mycket annat. www.brofiske.net. 
 
 
Klubbmästerskap. Datum: lördagen 6/2 Avgift: Junior 10:- Övriga 40:- Plats blir Lejondalssjön, ej 
Ådö. Tider. Anmälan 9.00-9.30 Start 10.00 Slut 13.00. Tillbaka senast 13.45. Om isarna är för svaga 
meddelar vi det på hemsidan, gäller alla tävlingar. 
 
Storabborrtävlingen. Datum: lördagen 6/3 Avgift: 40: - alla tävlande. Plats Lejondalssjön. Tider som 
KM. En klass för alla. Största abborren vinner. Endast en abborre per person är tillåtet att väga in. 
Endast för medlemmar. Vi tävlar också i en C&R klass, ta med måttstock och kamera om du vill 
delta i denna klass. Storabborren är sällsynt, det går utmärkt att sätta tillbaka den. 
 
Ismeteträff. Träff för angel- och ismeteintresserade på Lejondalssjön lördagen den 16/1. Antalet 
deltagare kommer att vara begränsat, sno på och anmäl för i år blir det nog många om platserna. Vi 
planerar att avsluta eftermiddagen med ärtsoppa och bastu för hågade. För vidare 
information/anmälan, kontakta Staffan Persson 0708247742 
 
INFORMATION.  
 
Vid fiske på klubbens vatten i Lejondalssjön krävs att medlemskort/ dagkort medtages och uppvisas 
för klubbens och I1:s  tillsyningsmän på begäran. Dagkort för besökande fiskare finns att köpa på 
Frendo/ Ingo i Bro Centrum. Även under 2021 har klubbmedlemmar tillstånd att vinterfiska på I1:s 
vatten i Lejondalssjön.  
 
 
- Medlemsavgifter, juniorer 20:-. Medlemsavgift övriga 100:-. Avgiftsfritt för juniorer till och med det år 
de fyller tio. 
 
 
 
Styrelse 2020 och kontaktpersoner                              Tillsyningsmän 
Ordf: Jan Ohlsson 070 2088030                                       Ove Fredriksson 073 35103833  
Kassör: Zenni Ohlsson 08/582 41237                               Anna Berg 070 4719247  
Sekr: Lennart Westergren 08/582 40655                          Jan Olsson 070 2088030 
Ledam: Staffan Persson 070 8247742                      Danne Eriksson 070 4660854 
--""--      Kenneth Eklund                                                   Greger Svelin 070 2344135 
Suppleant: Niklas Sobeus                                                 Nicholas Kopra 070 7127881 

                                                                                          Linus Stefansson 076 0965660 

                                                                                          Niclas Johansson 0737275240 
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