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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn: 0911-70253 
             E-post: segerlund@sikfors.com 
Erik Arvidsson                     Tfn: 0911-70230 
              E-post: sea@sikfors.com 
FÖRENINGAR 
Föreningars aktivitetsupplysningar och annonser är gratis. 
 
ANNONS KOSTNAD  
Helsida    bybor 100 kr         övriga  300 kr / annons. 
Halvsida  bybor  75 kr          övriga  200 kr / annons. 
1/4 sida   bybor  50 kr          övriga  100 kr / annons. 
1/8 sida   endast bybor  20 kr 
 
Annons utformas i samråd med redaktionen. 
 
Ansvarig utgivare Intresseföreningens ordförande 
Redaktör och kontaktperson Carina Segerlund 
 
Redaktionen för denna tidning, tar ej ansvar för ev. ändringar i  
sakinnehåll, efter tidningens utskick. 
Annonsintäkter går till finansieringen av denna tidning  
(Sikfors Intresseförening) 

Från redaktionen….. 
 
 UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2005 

 
 

November: Folketshus 
 

December: Intresseföreningen 
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När det gäller 
hästkrafter!  

Ring 

Bli medlem i intresseföreningen du också 
Och var med och påverka din bygd 

Numret är: Bg 5657-5194.  
Årsavgiften är 50 kronor per person och 80 kronor 

per familj. 

FÅNGSTGROPAR 
 
Nu har Länsstyrelsen beslutat att ge oss pengar till skyltning av 
fångstgropar. 
Bidraget täcker de 1800:- som skylten kostar. Uppsättningen får 
räknas som den egna insatsen.  
 
Ronny/ordf. 
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Så har ytterligare en fotbollssäsong avslutats. Det har gått bra, riktigt bra 
för Sikfors damlag i år, de gjort sin bästa insats någonsin i division 3 med 
en sjätteplacering som resultat. 28 poäng har laget samlat ihop, det tidiga-
re rekordet från 2001 låg på 23 poäng. Damlaget hade egentligen ingen 
plats i årets division 3 utan var nerpetade till fyran, nu med facit i hand var 
laget verkligen värda att spela i trean. Under förra säsongen kändes det 
som om det varken blev hackat eller malet, spelare kom in sent i truppen 
och det blev svårt att spela ihop laget. I år har det märkts en stor skillnad, 
nu har tjejerna verkligen spelat som ett lag och de har varit mer samspelta 
under matcherna och det har funnits konkurrens om platserna i laget vilket 
alltid är positivt för motivationen.  
 
Birger Grahn har kommit in som ny tränare och det har givetvis fungerat 
som tändvätska för laget. Ni som har sett någon av damlagets matcher har 
säkert hört hans ljuva stämma… men till er som undrar - han är egentligen 
from som ett lamm ☺ Samarbetet med Älvsby IF har också fungerat jätte-
bra och duktiga tjejer från Älvsbyns division 4 lag har ställt upp och hjälpt 
SSK när det har behövts, vissa har till och med blivit bofasta i laget.  

Damlaget säsongen 2005  
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Vinnare: 
1:a pris med 14 rätt: Christina Radovic 
2:a pris Karin Wiksten 
3:e pris Kjell Lidman 
 
Flera tippare hade 13 rätt, lottning har  
avgjort 2:a och 3:e pris. 
 
     Våromgången    

 
 

   Höstomgången 
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Gällivare drog sig ur serien i 
sista stund därav inget resultat 
i den nionde omgången 
 

Så stort tack till all publik och sponsorer, utan er är det omöjligt att 
genomföra en fotbollssäsong! Vi kommer givetvis att spela igen nästa år 
och vi hoppas att vi ses på Forsvallen. 
 
/Ulrika Pettersson, lagledare Sikfors damlag 
 
Vår hemsida hittar du här: www.sikfors.com/ssk 
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Stryktipset 
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Musikcafé  
22/11  

kl. 19.00 på  
Folkets Hus  

 
Musikhögskolans 

30-mannaband spelar 
  

Fika finns till försäljning  
Gratis inträde 

 
Välkomna 

Folketshusföreningen 

Adventsgudstjänsten  
i Sikforsgården blir  

       den 4 december kl.15.00.  
Medverkande  

Kyrkoherde Peder Jonsson  
och Lennart Öhman.  

Varmt välkomna 
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Tummen upp för Älgjägarna i Sikfors som bjöd 
oss alla på mycket god älgköttsoppa  
och tummen upp för damerna som tillagade.  
och som sagt morötterna var skurna perfekt.  
Hungriga gänget  
 
 

Sikfors Husmodersförening har  
medlemsmöte  

måndag 14 november  
kl. 19.00  

i Sikforsgården.  

        TÄVLING         
            Oktobernumret 
Fanns på sidorna  3,4,7,9,12 

 
Vinnare av 1 kilo kaffe blev  

     Kajsa Söderberg   

Stort Grattis  
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Sikfors Missionshus 

Istället för en vårauktion på Missionshuset så kommer vi att ha ett 
lotteri med mycket fina skänkta vinster. 
På bilden ovan så ser ni en del av dessa fina priser. 
Pengarna går oavkortat till underhåll av Missionshuset. 
 
Köp en lott och stöd  Missionshuset . Tack på förhand….. 

 
Är du intresserad av att vara med 
och starta en Cykelsektion inom 
SSK ? 
Kanske bygga en cykelcrossbana? 
Cykelhopp/ramp mm. 
Om du vill vara med kontakta Sikfors-
boys  Fredrik, Johan ,Marcus, Dennis. 
eller Urban 70253              
                                          SSK 
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19 November  
Kl. 19.30- 01.00 

 

Middag och dans 
till Hammarbandet 

 

200 kr per person  
Bindande anmälan 

 

Senast anmälning  
11 november 
till Gösta 70178 
    Lennart 70105 
    Urban 70253 

Lotteri  
samt  

utlottning på  
entrébilljetten 

 
Välkomna 

till en trevlig kväll 
SSK 

SSK FEST 
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Är det någon som 
vet vad denna 
blomma heter? 
 
Kontakta Anna-Lisa 
Norman tfn 70051  
och berätta vad du 
vet? 
 
Kanske det är någon 
som har en liknande i 
sin ägo? 
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Skidskola 
 

Har startat 29/10  
Vi kör lördagar! 

 
 

Vid ev. frågor ring Nina tfn 70189 
eller  Alex  tfn 70268 eller  

tfn Johan 70059 
 

Välkomna 
SSK 

En förtjusande vackert blommande kaktus. 
Men skenet bedrar,  
Den vackra rödbruna blomman med faktiskt sammets lent hår  
doftar inte gott! 
Anna-Lisa Norberg som har den ovanliga kaktusblomman, blev  
väldigt konfunderat av att det luktade konstigt i rummet i bland.  
Så visades det att det var blomman som skickade ut illadoftade 
lukt. Hon har haft blomman i 10 år och förts nu så har den börjat 
blomma, når jag var där och fotade så  såg man flera små knoppar 
och en stor knopp som var på väg att slå ut. 
                                                                                      Red/Carina 
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