
Inbjudan/program 2019 

 

Tävlingsprogrammet för landslagskval och SM under 2019 i grenen flugfiske. 

#1 7-9 Juni Malung Dalarna 

Ogströmmen och Västerdalälven, Landslagskval. 

#2 16-18 Augusti Sorsele Västerbotten 

Juktån Lomselenäs, Landslagskval och SM. 

#3 September Hallstahammar Västmanland 

 Landslagskval 

 

Arrangörsklubb SFK Atletfiskarna 

 

Anmälan görs inför varje deltävling genom inbetalning av aktuell deltagaravgift:

 Sportfiskarnas BG 166-1222 eller Swish 123 179 4148 

Märk inbetalning 574 / För och Efternamn / Sportfiskarnas Medlemsnummer 

(ex 574/Rolf Mylläri/123789) 

 

Deltagaravgiften täcker kostnad för fiskekort. 

 

 

Vid frågor kontakta 

Rolf Mylläri  rolf.myllari@telia.com  070-2099727 

Michael Molander michael.molander@sportfiskarna.se 08-41080605 
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#1 7–9 juni, Malung Dalarna, Ogströmmen och Västerdalälven. 

Landslagskval 

 

Deltagaravgift. 500 Kr. Betalas senast 26 maj 2019. 

 

Sänd ett mejl till Info@atletfiskarna.se när du anmält dig, uppge vilken tävling du är anmäld till och 

ditt namn, mejladress och mobilnummer 

 

Max 30 deltagare när inbetalningen av startavgiften inkommit räknas man in i ordningen efter 31 är 

man reserv till tävlingen, bra med kontaktuppgifterna då. 

Bokning av boende gör ni själva rekommenderat är Malungs Camping telefon nr. 0280-18650 
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#2 16-18 augusti, Sorsele Västerbotten, Juktån Lomselenäs Sorsele. 

Landslagskval och SM 

 

Deltagaravgift. 700 kr. Betalas senast 31 juli 2019 

 

Sänd ett mejl till Info@atletfiskarna.se när du anmält dig, uppge vilken tävling du är anmäld till och 

ditt namn, mejladress och mobilnummer 

 

Max 30 deltagare när inbetalningen av startavgiften inkommit räknas man in i ordningen efter 31 är 

man reserv till tävlingen, bra med kontaktuppgifterna då. 

 

Bokning av boende gör ni själva, rekommenderas Sandsjögården:   Telefon. 076-103 85 75 

 

 

 

 

 

mailto:Info@atletfiskarna.se


 

#3 x–x september, Datum och plats kommer inom kort 

Landslagskval  

 

Deltagaravgift. XXX Kr. Betalas senast xx sep 2019. 

 

Sänd ett mejl till Info@atletfiskarna.se när du anmält dig, uppge vilken tävling du är anmäld till och 

ditt namn, mejladress och mobilnummer 

 

Max 30 deltagare när inbetalningen av startavgiften inkommit räknas man in i ordningen efter 31 är 

man reserv till tävlingen, bra med kontaktuppgifterna då. 

Bokning av boende gör ni själva rekommenderat är xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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