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                                                  Årgång  11   Nr 2 Mars  2008 
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Sida 2 

MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn 0911-70253 
             E-post: segerlund@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  2008 
 

         Mars:    Byaf. Skomanstjälen 
          April:    SSK 
          Maj:      Sikfors Älgjaktsområde ”SVO” 
       



Sida 3 

OBS! 

"HJÄLMTVÅNG" 



Sida 4 

SPRINTLOPPET 
 

OBS SAMMA DAG!! 
           Som klubbmästerskapet 

 
Vi tävlar i tvåmannalag en med löparskidor och den 

andra i skogsskidor eller nån typ av turskida 
 

Skidåkning 500 m därefter en serie stående  
luftgevärsskytte, straffrundor 50m för varje bom. 

 
Ytterligare ett varv och sen en serie  

liggande skytte 
 

OBS föranmälan 
Gärna mixade lag men inget tvång! 

Anmälan och frågor: till Skidskyttet till  
Nina Olovsson  70189 
nina@di-nifarmen.se 

 
 
 
 

Upphittat  
Saknar du en cd skiva? 
Det har hittats en CD skiva i snön vid tidningslådan i höjd 
med  ( Eberneser).  
Återfås mot beskrivning hos Gösta Karlsson på  
Sikforsvägen 89  tfn 70178 



Sida 5 

KLUBBMÄSTERSKAP 
”För hela familjen” 

                                              och 

     Sprint skytte tävling 
            SSK 

   Söndagen den 9/3 Kl 11.00 
 

Samling utanför omklädningsrummen vid fotbollsplanen 
 

Klassindelning:     
0-3 år  50 m 
4-6 år Runt fotbollsplan 
7-9 år  1,5 km 
10-12 år  2,5 km 
12-15 år  2,5 km 
 
Vuxna damer: Tävlingsklass 5km, tidtagning 
 

Vuxna herrar: Tävlingsklass 5km, tidtagning 
 

Motionsklass: utan tid Damer och herrar 2,5 km eller 5 km 
 
 

Möjlighet att få hjälp med vallning 
 

Kom och testa dina färdigheter i våra fina spår!!!!!! 
 

Efter loppet har vi prisutdelning och korvgrillning  
 

Välkomna! 
 
 
 
 

OBS!  

NY DAG 



Sida 6 

"Helgnöjet på Bodträsket" 
Jag var ute och red en söndag och passerade Bodträsket och där 
var det full aktivitet. 
Det var ett gäng som träffats med sina rallybilar och tävlade eller 
tränade och hade mysigt i solen, det var även barn som åkte pulka 
i en uppskottad snöhög eller så tränade de inför Snowräjset den 8 
mars. 
Jag nämnde detta för Curt och han skickade lite bilder från olika 
helger. OBS! Om ni ser Curt på Miro och det körs ute på isen då är 
det jag som tester snövallarna.                          / Red Carina 

Här ser vi bilbowling!  Vill ni se mer av det?  Kontakta Curt 

 
Fikapaus. 
Det är inte bara 
att åk!  
Förare, åskådare  
måste ladda om 
batterierna inför 
nästa heat. 
Då pausar man 
vid elden. 



Sida 7 



Sida 8 

    

Våffeldagen den 25 mars 2008 
Sikfors Husmodersförening bjuder                     
alla pensionärer i Sikforsbygden                         

på våfflor och kaffe i Sikforsgården                         

Tisdagen den 25 mars  
kl 14.00                           

Hjärtligt välkommen                                           
Sikfors Husmodersförening 

 

Årsmöte 
 

SIKFORS SKIDKLUBB 
 

 Söndag 16/3  KL 11.00 
 

Sikfors Folkets Hus 
 

Antagande av RF:s normalstadgar som finns, 
är utlagda på ICA Vargen från 25/2 

 

Vi bjuder på fika 
Alla är Hjärtligt Välkomna! 

 

Bli medlem bg: 501-7777 
50 kr per st eller 150 kr för familj 



Sida 9 

Friluftsdag 
Skomanstjälens Byaförening 

inbjuder till Friluftsdag vid Byastugan 
 
 

Lördagen den 15 mars,  
kl. 11.00 – 15.00 

 
 

Vi serverar fika och nygräddade våfflor  
med sylt och grädde  

till ett mycket humant pris. 
 

Grillplats finns där man kan grilla  
sin egen medhavda mat 

Du avgör själv hur du vill motionera  
t.ex. åka skidor, spark eller ta en promenerad.  

 

Hjärtligt välkomna  
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Hantverksfestival  
 Planeras på Folkan i Sikfors  

den 18 – 19 oktober 2008. 
 

Vill du vara med och ställa ut och sälja?  
    Bakverk, saft, sylt, bär, grönsaker & hantverk. 

 

Vi hoppas få fler hantverkare i år.  
Det var ju så lyckat i fjol, så nu växer vi lite.  

 

OBS! ingen loppis.  
 

Bara riktigt hantverk, eller slöjdmaterial. 
 

Kultur- och musikföreningen Totem. 
 

 Anmälan  snarast till Monika 070-258 25 21 



Sida 11 

Bli medlem i Intresseföreningen du också 
Bg Numret är: 5657-5194.  

Årsavgiften är 50 kronor per person och  
80 kronor per familj. 

 
 

BASTUBAD 
 

VARJE FREDAG ÄR SIKFORS BYABASTU  
ÖPPEN 

 

15:00 TILL 19:00 KAN HERRAR AVNJUTA EN ÅNGAN-
DE VARM BASTU 

 

F.N. BADAR INGA DAMER, MEN VI ÄNDRAR  
ÖPPET TIDERNA OM SÅ ÖNSKAS 

 

ENDAST 10:-/GÅNG SOM OAVKORTAT GÅR TILL  
ELFÖRBRUKNINGEN 

 
VÄLKOMNA 

 Tummen upp för Intresseföreningen som gav mig så fina blommor 
                         Det värmde i hjärtat, synd att jag inte kunde komma                                     
                 på årsmötet. 
                        Jag ser framemot ett trevligt tidnings år med mycket                                         
                 material. 
                        Tummen upp även för föreningarna i Sikfors som                                           
                 skickar material. Och jag hoppas att företagen i byn        
                  vill vara med och synas. 
       Även en tumme till alla läsare i byn, utan er skulle det inte finnas             
 någon tidning På Gång…….                            / Red Carina 



Sida 12 

Du glömmer väl inte bort att boka  
in den här dagen i Sikfors 

 

Har du några önskemål om vad du  
vill att den här dagen ska innehålla? 

 

Vill du vara med och jobba  
för en trevlig dag! 

 

Kontakta Åsa på 0703435004 


