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                                                  Årgång 13    Nr  5 Juni 2010 

 

 

Fiskefestivals parfiske 
Dirträjs/Öppen klubb 

Valborgseld/Bilorientering 
SSK:s matcher 

Aktuellt på Sikfors Camping m.m 
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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn 0911-70253 
             E-post: segerlund@pitea.riksnet.se 
 
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  2010                                  

             Juni:  PRO 
           Tidningsuppehåll juli & augusti  

20 augusti manustopp för September 
September: Varg backens ryttarförening 



Sida 3 

Datum, grenar och plats:  
 

6 juni, DirtBike, Sikfors Dirtbana Forsvallen 
 

26 juni, LådbilsRÄJS, Kraftverket. OBS! Endast ett av Lådbils-
RÄJSEN räknas in i mästerskapet  
 

10 juli, Straffläggning, Forsvallen  
 

21 augusti, LådbilsRÄJS, Nesvägen. OBS! Endast ett av Lådbils-
RÄJSEN räknas in i mästerskapet  
 

4 september, Bilorientering, Folkets Hus  
 

23 oktober, Radiostyrd Bilsport, Folkets Hus  
 

2 Januari 2011, SparkRÄJS  
 

19 februari 2011, Drivers Open med egna bilen på Bodträskets is.  
 
På www.sikforssk.se och i ”På gång i Sikforsbygden” kommer man 
att kunna följa klubbmästerskapet både i bilder och i resultattabellen.  

Forsvallen 
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Tummen ner för er som inte kan sortera sina sopor rätt 
i återvinningen och även lämnar på marken nedanför sånt 
som inte ens hör dit.  
 

                    En som är trött på att gå och städa upp efterandra!!!  

 
Stort Grattis till 
Elin & Conny på Stationsvägen  
som fick en pojke i början på maj. 
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allt inom VVS 
Har ni problem med värmesystemet. 

Dax att fixa badrummet. 
Byta panna eller in med värmepump. 

Konvertera till vattenburen värme. 
eller något annat rör problem. 

Ring då till mig! 
 

Daniel Olofsson Sikfors 
 

                     070-2996732 

  
PRO Sikfors vårmöte 
  
Ordförande Bojan Öberg hälsade ett 50-tal medlemmar välkomna. 
  
Efter de sedvanliga valen serverades en delikatess -PALT.  
  
Dagens gäst var Norrfjärdens ordförande Gösta Öhman som informe-
rade om Kommunala Pensionsrådet. 
Alla medlemmar fick en inbjudan till trivseldag på Svensby-lida 14 
juni mellan 10.00 - 16.00 
Boulen spelas numera på TISDAGAR med början 11 maj.  
Tid och plats som förut. 
Den 18 juni anordnas en resa till Storforsen.  
  
Många hälsningar  
Ywonne 
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Tack vare Rolf S lyckades vi grupp 3  få till en stor brasa. Tyvärr 
fanns det inga grillplatser i gång på Udden så mesta folket var på 
norrsidan. Många hade hoppats på att Hembygdsgården skulle 
vara öppen som vanligt, men det var stängt tyvärr. 
Men grupp 4 får väl utveckla Valborgsfirandet nästa år. 

Majbrasan 2010 vid Piteälvensstrand  
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Aktuellt på Udden sommaren 2010 
 
Öppettider: 
 

Restaurangen har sommaröppet: 
Från den 21 juni - 8 augusti 
 

Måndag – lördag 12.00 - 20.00 
Söndag         12.00 - 18.00 
 
Poolgrillen och poolen har öppet: 
Från den 25 juni – 8 augusti 
 

Måndag - söndag  11.00 - 18.00 (vid tjänligt väder) 
 
 

Receptionen är öppen dagligen mellan kl. 8.30 - 21.00 
 
Planerade aktiviteter under juli månad: 
 

-Ölprovning 
-Vinprovning 
-Chokladprovning 
-Trubadurafton 
-Hantverksdag 
-Vattengympa 
-Poolparty 
-Minidisco 
 
 
För mer information se vår hemsida 
www.sikforscamping.se 
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Vårens gympa 2010 
 
Vi startade redan veckan efter trettonhelgen 
och har bara hoppat över påskveckan. 
Redan från början bestämdes att den flitigaste skulle få ett flitpris som Si-
autzupunkten sponsrar, dessutom blev det lite tröstpriser till dom som va-
rit näst flitigast. 
Priserna gick till: Gunnar Sandström varit alla ggr!! 
Rickard Malmlöf och Daniel Olovsson var näst bäst i deltagarligan.   
Stort grattis!! 
 
För först gången på länge har några av karlarna/ killarna i byn börjat vara 
med, och för mej är det helt underbart att se deras utveckling i koordina-
tion och styrka, dessutom kommer det folk från Öjebyn, Arnemark och 
Svensbyn 
Naturligtvis är jag lika glad över att svetta upp alla kvinnor/tjejer också 
men jag tror det är ett större steg för karlarna. 
Det har även ett flertal gånger följt med barn/ ungdomar till deltagarna 
och alla dom är fantastiskt duktiga!! PÅ Gympan i Sikfors kan alla åldrar 
vara med, denna vår har det varit från Linn 4 år upp till den äldsta i pen-
sionsåldern, Att få umgås på detta sätt över åldersgränser där ingen tittar 
snett på varandra utan alla jobbar efter sina egna förutsättningar är fantas-
tiskt!! 
Min uppgift blir att Peppa varje individ att ta i det där lilla extra som gör 
att kondisen och styrkan i kroppen förbättras eftersom, och med kondisen 
kommer glädjen att röra sej till musik och känna dynamiken i rörelserna. 
                                
       Jag vill Tacka alla som deltagit och hoppas                                  

 att fler vågar vara med då höstterminen  
                              startar……………………… 
 

Torsdagen den 30 sep 2010  
Kl. 19.00 

Sommarkramar från Nina 

PS. anmäl er redan nu nina@di-nifarmen.se Ds 

Bilder från gympan se sid 9 
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SSKS Klubbmästerskap (6-kamp) 2010 
 

Så här ser resultatet ut för 6 kampen när 2 grenar är avverkade. 
 

Om det är svårt att se resultat så gå in på www.sikfors.com kolla! 
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ÖPPEN KLUBB 
Första söndagen varje månad kl. 18-19 
 
 

SSK har klubbhuset öppet för alla, kom och träffas, 
prata och ta en fika som SSK bjuder på. 
 
Välkomna  söndagen den 6/6 –10 Styrelsen 
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Uppkörningsramp 
 

Sikfors Fiskevårdsområde har byggt en ramp för utsättning / upptag-
ning av båtar nere vid gamla färjestället. 
Det var genom Gösta Karlsson & Bernt Öhlund som drivit denna fråga 
att bygga denna ramp som fiskevårdsområdet beslutade att bistå  detta 
önskemål. 
SFVO tackar alla inblandade som var med och hjälpte till att planera 
och bygga den så att det blev av. 
                                                                       Text Carina Segerlund 
                                                                                    Foto: Carina Segerlund 

Acke & Bernt följde mig ner och 
tittade på den fina rampen som 
är daterad till  SFVO 4/5-2010 
 
Det var lågt vatten i älven den 
här dagen  nu ligger den nog 
undervatten. 
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Solskens saga 
 

Under vårvinterns så var det många rådjur som fick sätta livet till för de 
stora snömängderna samt kyla som gjorde att de fick svårt att hitta föda 
och att ta sig fram i skog och mark.  
 

En dag när jag var i stallet så kom Nicklas in rusandes med ett litet rådjur 
i famnen, ” Råbert” blev hans namn. 
Det var Sotarn som är ägare av ”Gunnar Westerlunds” hus, hittade den 
lilla krabaten på sin gård alldeles utmärglad och svag. 
Och med Nicklas hjälp tog dom han till stallet där han fick en egen box. 
Men detta var en stark liten krabat, som överlevde och åt upp sig, så att 
han sedan kunde springa ut i det vilda igen.  
Här ser vi när han lämnar oss utan att ens titta tillbaka! :-(  
Men de var ju bra för han ska inte vara tam utan vild, så han klarar sig i 
fortsättnings vis ute i de vilda.  
Så snälla nästa gång du siktar på ett rådjur fråga innan om det är Råbert.  
Och skona hans liv lite till…. 
                                                                            Text & foto Carina Segerlund 
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Premiär för herrlaget div. 6 den 9 maj 2010 
I premiären för herrlaget hemma möte dom IFK Arvidsjaur 
En jämn match där Sikfors tog ledningen i första halvlek genom Petrus 
Johansson. 
Andra halvleken så tröt orken för Sikforskillarna så då kunde IFK kvitte-
ra. 
Men överlag en bra match, där alla spelare kämpade och slet. 
Bra kämpat killar! :-)                                 
                                                                             Text & foto Carina Segerlund 

Anton Johansson i närkamp med en IFK spelare. 
 

Åskådare fanns det ett 30-tal både sittande och stående. 
Försäljning av fika och goda hamburgare var mycket uppskattat. 
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                  Gräspremiär på Forsvallen  den 23 maj 2010 
 

SSK mot Lillpite var en mycket jämn men chansfattig match fast alla job-
bade för fullt, vid halvlek så var siffrorna 0-0 
I början av andra halvleken så verkade Sikfors tappa sina positioner, 17 
minuter in i andra halvleken gjorde Lillpite mål.  
 

Killarna gjorde ändå en bra match med tanke på att Lillpite hade med div. 
4 spelare som var mycket duktiga. 
 

Sikfors kunde inte hålla upp spelet riktigt under hela matchen, utan de fick 
jaga boll i andra halvlek. Matchen slutade 0-2  
 

Urban säger att han är imponerad över killarnas träningsinsatser  och att 
det kommer att ge resultat ! :-) 
 

Så se upp våra killar dom är på G…                Text & foto Carina Segerlund 

Spelschema för SSK 2010 
31/5        19,00 Svensby SK- Sikfors SK 
5/6        13,00 Arjeplog SK-SikforsSK 
13/6        13,00 Sikfors SK – SAIK 
19/6        13,00 Alter SK-Sikfors SK 
1/8       16,00 IFK Arvidsjaur – Sikfors SK 
8/8       13,00 Sikfors SK – NorrfjärdenIF/RosvikIK 
15/8       16,00 Lillpite IF – Sikfors SK 
22/8       16,00 Sikfors SK – Svensbyn    28/8 13,00 Sikfors SK – Arjeplog 
4/9       13,00 SAIK – Sikfors SK           12/9  13,00 Sikfors SK – Alter SK 



Sida 16 

Byaindelning Sikfors 
för arbetsgrupperna och uppdrag 

 
Så här ser grupp indelningen ut. (klipp gärna ur och spara) 
 
Grupp 1  Sikforsvägen  19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, 36 
 
Grupp 2  Sikforsvägen  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,49,  
Fredrik L väg 
 
Grupp 3  Sikforsvägen  50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 
66,   Fäbodavägen,  
 
Grupp 4  Sikforsvägen   68, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 
88, 89, 90, 91, 94, 97, Geta Pärs väg, Heden, Kullen 
 
Grupp 5  Hela Stationsvägen ner till Ericjons 
 
Uppdrag   1. Ta ner julgranen 
 

 2.  Majbrasan 
 
 3.  Flaggorna upp    1:a Maj 
 
 4.  Vårstäda runt affären 
 
 5.  Flaggor ner  31:a Augusti 
 
 6.   Sätta upp julgran 
 

 
 

 

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

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


