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                                           Årgång 13   Nr  7 Oktober  2010 

 

 

Mästerodlaren i Sikfors 
Vandaliseringen i vår by! 

Björn frossa inte nu för nu har vi  björnfäll (t) 
Hundklubb/sektion /SSK 

Boka dig för SSK:s Julbord 
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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                                  

       Oktober:       Fiskevårdsföreningen  
       November:   Folkets hus   
       December:    Intresseföreningen 
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Bli medlem i Intresseföreningen du också 
Bg Numret är: 5657-5194.  

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

Hundägare 
  
Vi håller på att kolla intresset för att starta en hundsektion inom SSK. Vi 
vill att alla som är intresserade av detta kommer på ett upptaktsmöte i 
Folkets Hus Onsdagen 13/10 kl 19.00.  
Tanken är att göra någonting för att utveckla hundintresset för dem som 
är intresserade av att t.ex. träna viltspår, eftersök, agility, lydnad eller att 
bara få social träning eller att utbyta erfarenheter. Som sagt möjligheter-
na är obegränsade och om detta vill vi träffas och diskutera.  
För dem som vill, så kommer vi också att gå 
på en gemensam promenad efter elljusspåret. 
  
Om ni har frågor så är ni välkomna att ringa 
Ewa Wäng 076-8295903  
eller Fredrik Danielsson 070-5426328.  
Välkomna!  

ELDAR DU MED PELLETS? 
 
Om du/ni eldar med pellets i huset, så 
vill vi på klubb gärna ha eran aska!  
Ni kan pack det i säckar, så hämtar vi 
askan efter överenskommelse. 
SSK genom Perra  
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Här kommer en rapport från tävlingen Sikfors Mästerodlare som jag 
höll på Torpet Erik Jonsch den 11 september. 
  
Ett strålande väder bidrog till en mycket lyckad dag och det kom ett 
tjugotal besökare för att se på tävlingsbidragen, köpa olika blomskott 
och jultidningar och umgås över gott hembakt fika. Kanske var de 
flesta hobbyodlare rädda att det skulle vara en svår tävling, för det 
hade inte anmält sig så många. Men nu fick de se att det inte är några 
kommersiella odlare som tävlar i så´nt här utan de flesta som anmäler 
sig är de som har en liten täppa i trädgården och som odlar för husbe-
hov eller för den meditativa delen av arbetet. 
  
 
Barnklassen vanns av  
Matilda Wikström,  
Sundet, Sikfors som  
tävlade i alla grenar i 
barnklassen.  
Hon fick ihop flest poäng 
med sin längsta morot: 
19,2 cm, tyngsta tomat: 
146 g, tyngsta gul lök: 88 
g, största solros: 43 cm, 
längsta rabarberblad: 60,8 
cm och tyngsta potatis: 
237 g. 
Som ni ser av resultatet så 
behöver man inte vara 
rädd för att delta med  
någorlunda blygsamma 
grönsaker, utan alla  
bidrag hjälper till att  
skrapa ihop poäng, som 
kan leda till en mycket 
bra placering i slutändan. 
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Amatörklassen hade väldigt få anmälda. Det är här jag fått min aning 
om att vanliga hobbyodlare tror att tävlingen är svårare och allvarliga-
re än den egentligen är! 
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Den enda som ställde upp med bidrag var jag, Eva Lidman, som vann 
med min ynka lilla röda lök på 53 g, och 4 tomater så identiska som 
möjligt. Skadeglad över en alldeles för enkel seger tror jag inte att det 
håller till nästa år. Det blir svårt att INTE kunna slå denna seger! Övri-
ga grenar, utan deltagare var: morot; 3 st med längst total-längd, vack-
raste buketten med helt valfria egenodlade blommor, mest tilltalande 
skördearrangemang av 5 ätbara sorter, tyngsta rödbetan och godaste 
jordgubbssylten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elitklassen vanns av Eva Lidman, Sikfors, med en chiliplanta med 28 
st frukter. Andra bidrag var en vitlök med ynka vikten 24 g, och en 
väldigt lång böna: 22 cm. Övriga grenar, utan deltagare var: morot; 3 
st olika färger med längst total-längd, tomat; 3 st olika färger i snyg-
gaste upplägget, vackraste buketten egenodlade blommor minst en 
ros,mest tilltalande skördearrangemang av 7 ätbara sorter, godaste 
svarta vinbärsgelén. 
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Eva Lidman 070-289 54 68 

Nu vet Sikforsborna till nästa år hur tävlingen går till så vi ser fram 
emot en ny vår när vi kan planera och odla nya grönsaker och egen-
producerade blomsterarrangemang, sylt och gelé, för att konkurera om 
titeln: SIKFORS MÄSTERODLARE 
 
 
TACK alla ni som tävlade och besökte odlingstävlingen.  
Nästa år arrangerar vi en ny tävling här i Sikfors och hoppas på ett  
utökande av både tävlande och försäljare.  
 
Har ni fler idéer eller frågor så hör gärna av er till mig. 
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BJÖRNJAKTEN I SIKFORS MED OMNEJD 
 
Totalt 4 st björnar är fällda i Sikfors, Arnemark och Skomantjälen. 
Trögt i starten men tillslut så ordnades sig allt när vi fick tag i riktiga 
hundar som kunde utföra jobbet. 
Så nu har vi tillgång till Sveriges i särklass bästa hundförarekipage. 
 

Skyttar till björnarna är som följer: 
 Lillen från Småland hane 140kg fälldes i Skomanstjälen, 
 

Jörgen från Burträsk hona 90kg fälldes i Arnemark   
Att tillägga så är det Jörgen som är hundförare och ägare till hundarna. 
 

Rasmus Boström  (hane el. hona)  70kg fälldes i Arnemark  
 

Nicke ”ett skott” Pettersson hane 170kg fälldes i Sikfors 
Den första björnen i modern tid som fällts i Sikfors. 
 

Nicke Berättar själv hur det gick till; 
Jag satt på mitt pass som var mellan 3an och 4an, klockan var ca  
07.25 den 24 september. 
 

Då kommer hundarna drivande björnen vid sin sida ner för Blåmisse-
berget mot Backträskvägen. 
Ca 15 meter framför mig så kastade björnen sig åt vänster mot Back-
träsk hållet.  
Då fick jag springa 50 meter utmed vägen vid sidan om björnen. 
Innan den tillslut bestämde sig för att bryta ut för att korsa vägen 
ca10meter framför mig.  
Då kunde jag fått träffpunkt om inte  hundarna befunnit sig vid björ-
nens bog, men så när den hoppade över diket  så blev hundarna efter, 
då först kom björnen i ett rent skottfällt och jag kunde släppa mitt 
skott. 
När jag hade träffat björnen så vände den sig mot mig och visade sin 
värsta ilska och väste mäktigt innan den försökte att fly. 
 

Den kulan tog mycket väl  för den stupade endast 10meter fram efter 
skottet.  
                           Text Carina samt Nicke och bilderna in skickade av Nicke 
 
På nästa sida kan ni se två av björnarna den ena från Sikfors med ett skott! 
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Sikfors björnen i slakthuset 
med den mäktiga vikten av 
170 kg. 
 
Nog var det tur att det räckte 
med ett skott annars hade 
det kanske inte slutat så bra 
som det gjorde! 
 
Nog är det ett vacker djur 
som vi har i våra skogar! 
 

Sikfors björnen 170kg fälld av  
Nicke ”Ett skott” Pettersson 

Skomanstjälens björn 140kg 
fälld av Lillen från Småland 
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Vandaler härjar på SSK´s anläggning & kringområden 
 

Vi gör nu en uppföljning till det vi började rapportera om i förra numret 
om vandaliseringen hos SSK och deras grannar. 
 

Sönderslagna grejer, omkringströdda grejer, utsmetad linjefärg… det var 
bara några saker som mötte mig när jag den 7:e augusti började om efter 
en lång och skön semester. 
 

Jag kom till klubben som vanligt strax före klockan 7 på morgonen, och 
såg redan när jag kom in på infarten att inte allt stod rätt till, gick in och 
böt om till arbetskläder och gick ut och började en vandring runt området 
för att kolla av läge 
Fotbollsplanen var full av cykel, moped och fyrhjulings spår. Alla hörn-
stolparna var borta, förrådet efter långsidan där avbytarbåsen står, var 
öppna, eller i alla fall en av dörrarna. 
Jag fortsatte min rundvandring fick se att den nya kopplingsplinten till 
bevattningen var sparkad från sin plats på stolpen, där går det 220 V, som 
skulle kunna skada ett av era barn fruktansvärt illa. 

Bakom Stenvalls reklamskylt ner mot skogen hade någon eller några för-
sökt att göra upp eld med hjälp av en gammal marschall, några värmeljus 
och pinnar, (samt morötter!?) Vad hade hänt om dessa någon eller några 
hade lyckats med sitt försök till att göra eld, och det hade kommit en vind-
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pust och fört in elden i skogen som inte ligger mer än ett par meter bak-
om? 
Stödet till reklamskylten var avstampat. En ganska enkel reparation i och 
för sig, men det tar tid. 
Jag fortsatte fram mot 
förrådet med den öppna 
dörren, där vi sommar-
förvarar vår skoter, som 
vi använder för att göra 
skidspår på vintern, den 
hade någon klivit på 
sätet med smutsiga 
skor, för att komma upp på ett plankförråd som vi har på en ställning 
ovanför. Skotern har jag inte hunnit kolla än om det har hänt något mer 
med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellan förrådsdelarna så finns bevattnings slang och dess tillbehör, som 
någon lekt med, ett nytt regntåg, det heter så den maskinen som rullar 
över planen och sprutar vatten i stor cirklar, kostar mellan 10 000- 
15 000 :- plus frakt. Dom pengarna kan vi faktiskt använda för att göra 
något annat. Bland annat var en båge av rostfritt stål som slår av maski-
nen, borta, den har jag hittat.  

 

Men denna mössa med texten”TPS Hockey” kanske 
någon saknar, den låg nämligen kvar vid bevattnings-
slangen. 
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Stålpinnar och de-
lar av plasttak som 
har förvarats på 
baksidan av förrå-
den, har hoppats 
sönder och böjts, 
och kastats om-
kring. Plasttaket 
hade vi tänkt an-
vända till ett brotak 
ovanför ingången 
på klubben, men 
det fick vi lägga åt 
sidan för nu finns det ju inte längre. Dessutom var det fullt med omkull-
välta grejer allmän oordning, ett materialställ sönderhoppat, eller sparkat. 

 
 
 
Någon har roat sig 
med att förstöra locket 
till kedjehuset på  
sopvalsen. 
 
 
 
 
 

Dessa  bilder kommer från elljusspåret, precis bakom transformatorstatio-
nen och återvinnings containrarna, därifrån kommer uppenbarligen sopor-
na också ifrån.  
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Är det någon som känner igen kepsen med 
trycket ” Shapo” på? Det tog en halv dag att 
gå runt här och plocka ihop allting……. 
måndagen efter låg det en massa skräp här 
igen….. kul…. NOT! 
 
Dessutom var det framdraget skräp till grus-
plan som synes…. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hörnstolparna som var borta, om ni kommer ihåg…. Låg nere vi dirtbike 
banan, eller två av dem i alla fall, sen fanns det kanske en till.. men den 
var i bitar.  
Men EN hörnflagga fick vi tillbaka i alla fall, men fyra nya hörnstolpar 
fick vi fixa fram. 
 
Vit linjefärg har smetats ut på   publikbänkar och vår lilla vagn, som blev 
ny målad av sommarjobbare på klubben. 
Dessutom…. Det är mycket nu! 
Dessutom har några barn roat sig med att klättra från läktaren på baksidan, 
upp på taket på kanslihuset, och på vägen upp passat på att sparka loss 
snörasskyddet. 
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Och i samma veva, slagit eller sparkat sönder en av fotbollens skoborste 
och kastat upp de trasiga delarna på taket och framför garaget. 
 

Men det värsta av allt är kanske i alla fall….. 
 

INBROTT!  Vilket är ett RIKTIGT brott! 
Japp ni läste rätt, någon eller några 
har faktiskt gjort sig skyldiga till 
inbrott. Visserligen inte i kanslihu-
set, men i speakerbåset. Genom att 
bryta upp ett fönster har man tagit 
sig in i båset och rotat igenom för 
att hitta grejor. En hurts med lådor 
är trasig, det kanske inte är hela 
världen men trots det står brottet 
kvar! Dessutom har man varit så 
kall att man har tagit sig tid att stänga igen den stora blå träluckan för 
fönstret, för att det inte skall synas att glasrutan är öppen…. Kanske hade 
man tänkt komma igen? 
Men det kommer mera…. 
 
Vi har ju en toalett på baksidan av 
klubben… som skulle varit öppen 
för allmänheten, om det gick. 
I våras medan det fortfarande var 
snö kvar, var det ett gäng in där 
och kopplade bort avloppsrören, 
och satte dit en gjutjärnskrök istäl-
let. När dom sen gick därifrån så 
kom det snö mellan dörren och 
karmen. Vad hade hänt om vi inte upptäckt detta i tid utan toan och rör 
hade frysit sönder?  VATTENSKADA!  
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Men nu har dom varit in igen, för vi försökte ha toaletten upplåst. Dom 
har försökt att spä ut färgen i en linjefärgsdunk, men glömt locket till dun-
ken på toaletten…… 
Utanför toaletten och omklädningsrummen låg detta värmeljus ut slängt 
på planen. 
 
Bilden på vår lilla vagn här är tagen från läktaren, från samma ställe  bar-
nen har hoppat från ner i vagnen, men dom har i alla fall spärrat så att den 
inte ska kunna rulla iväg…. med en bänk. 
 

Dessutom förkommer det lek med 
avspärrningsbommen till klubben, 
den man lägger ner för inte det 
skall förkomma trafik på gruspla-
nen framför klubben, trots uppma-
ningar från äldre personer.  
Det finns faktiskt en risk att bar-
nen klämmer fingrarna, och har 
dom  riktig otur klipps dom av. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag hoppas att ALLA föräldrar tar åt sig av denna artikel och går igenom 
med sina barn, vad man kan och får göra. 
 
I fortsättningen kommer sådana här saker att polisanmälas! 
 
SSK genom vaktmästaren Perra 
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Hej rallyvänner! 
Organisationskommittén för Sikforsrundan 2011 har haft ett avstämnings-
möte idag, 26/9, där vi redovisade följande: 
Uppdatering av förslaget på Funktionärslistan, se bilaga!  
Vi vill att ni alla i detta mail kikar igenom densamma och meddelar mig 
ev. ändringar. Kolla gärna med de som inte får detta mail om allt är OK 
för jag har inte allas mail adress.  
Biträdande Banchef Ebbe Öhman redogjorde för kommande bansträck-
ning och att det behövs läggas på lite grus vid Jane-Kastaka bron. Hör av 
er om ni kan vara behjälplig med någon typ av maskin/traktor/lastsläp för 
vi har löfte om att få ta massor från gropen närmare Nedre Svedjan.  
Dick O meddelar att Johan Eriksson och Lars "Toklasse" Lundberg kom-
mer att sköta snöröjningen från målet vid Lasse upp till Älgberget dock 
har vi inte helt klart med snöröjningen från Storsträsk till Finnbäcken men 
Dick kan själv köra några svängar om det inte blir för höga karmar. Dick 
kollar vidare med Stenvalls om de kan vara behjälpliga.  
Erik "Tvärån" Nilsson berättade att han har varit i kontakt med Thomas 
Öhman, Br. Öhmans Entreprenad i Tvärån, om det kan hjälpa oss att hålla 
uppe sträckan från Salberg till Älgberget och från fd. DemoLast till Jane-
Kastaka bron och det lovade Thomas att hjälpa oss med.  
Isbanan på Bodträsket ska SSK sköta själva men behöver hjälp fram till 
Jane-Kastaka bron. Detta kommer Sikfors Bärodling att hjälpa oss med 
om det inte är för mycket snö för deras slunga. Även SSK-slungan och 
"vänsterbladet" kommer att användas där.  
SSK tänker skicka ordförande Solveig Jonsson, Curt Jonsson (SSK/RÄJS) 
och Åsa Nilsson (SSK/RÄJS) samt ev. Robert Karlsson till Bilsportutbild-
ning den 30-31/10 på Pite havsbad.  
Fredrik Segerlund presenterade ett gediget förslag för sökande av sponso-
rer till tävlingen. Mötet gav Fredrik fullt förtroende att fortsätta arbetet 
och lovade honom att omgående efter Bilsportutbildningen berätta vilket 
datum SSK har fått för Sikforsrundan 2011. Detta ska beslutas av ÖNBF 
vid utbildningen. Vi har sökt den 26/2 2011.  
Per Jyrell som jobbar på klubben hade ingett ett förslag hur Rallyts pro-
gramblad kan utformas. Fredrik S kontaktar Per.  
Curt berättade om att SSK/RÄJS har sökt "helårs-sponsning" hos PiteE-
nergi och har blivit lovad svar under september månad, dock har inget 
svar ännu inkommit.  
Curt visade ett par nya regler för enklare biltävlingar.  
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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 

Vi påminde om SSK/RÄJS kommande kurser: Funktionärskursen den 16 
oktober och Förar/Kartläsarkursen den 6 november, se bilagor! (Om inte 
Blå Bladet och hemsidan har dessa dokument så vill vi att dessa kursin-
bjudningar publiceras!)  
Förslag inkom att Curt ska kolla med Sparbanken Nord om SSK/RÄJS 
kan erhålla något stipendium för alla sina arrangemang.  
Mötet ville också att Curt skulle kontakta Sven Stenvall och bjuda honom 
på en åktur som tack för att Stenvalls Trä lånade ut maskiner för snöröj-
ning under Sikforsrundan 2010. Kanske att Sven även vill provköra Rally-
bilen mot att SSK får fortsatt hjälp av Stenvalls. Curt undersöker intresset.  
 
OBS! Nästa möte inför Sikforsrundan 2011 kommer att hållas efter 
Förar/Kartläsarkursen den 6 november, ca 17.00! 
Bindande anmälan senast den 1/11 så bjuder vi mötesdeltagarna på 
MIDDAG!!        Alla intresserade är VÄLKOMNA!  
 
Vid tangenterna: Curt Jonsson 
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Sikfors SK  
 

Julbord i Sikfors  
Folkets hus 

Lördag den 11 december 
Kl. 13.00 & 17.00 

 
Pris 195 kr vuxen 
175 kr pensionär 

Barn upp till 5 år gratis  
däröver  10 kr per år tex 15 år = 100kr 

 
 

Underhållning 
 

Julbordet innehåller:   
Skinka, 3 sorters sill, hemgjord sillsallad, 

 mimosasallad, rödbetsallad, kalvsylta 
2 sorter, korvar av olika slag, kalkonskivor, rostbiff,  

gravad & rökt lax, gravlaxsås,  
pastramilax, leverpastej 2 sorter, ägghalvor,  köttbullar, 

revbensspjäll, Janssons Frestelse, prinskorvar, hemkokt 
blodkorv, kokt potatis, skivad ost, brieost.  

Glögg, 1 läsk/lättöl ingår, samt kaffe & efterrättsbord! 
 
 

Anmälan senast den 1 december. 
Vi tar max 140 på varje sittning, och att det blev fullt ifjol. 

 

                 Välkomna 
                 Sikfors SK 
 

           Tel: 70215 Solveig Tel: 701 89 Nina  
                      el. 070-34 35 004 Åsa 

 

  


