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Återblick dec –10 /januari –11 
Trubadursoppa 

Kallelser till Årsmöten 
Premiär för pimpelfiske 

 Aktivitetskalender  m.m. 

                                               Årgång 14   Nr 1 Februari  2011 
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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  2011                        

        Februari: Husmodern 
        Mars: Byaföreningen i Skomantjälen 
         April: SSK 
         Maj:   Sikfors älgjaktsområde (SVO) 
         Juni:  PRO 
          
         September:  Vargbackens ryttarförening 
         Oktober:       Fiskevårdsföreningen  
         November:   Folkets hus   
        December:    Intresseföreningen 
 
Stoppdatum för inlämning av material 20:e i varje månad  för att vara säker 
på att få plats i kommande utgivnings nr.  



Sida 3 

TACK! 
 

Tack alla ni som blev berörda av bokningsändringar  
under filminspelningen i Sikfors.. Ni har alla varit väldigt 
förstående och tillmötesgående trots sena ombokningar 
och till och med att några blivit utan lokal ibland. 
Tusen tack! 
  
Sikfors Folkets Hus förening 

Fredrik Danielsson och Lisa Quvang gifte sig den 2/1 i Öjeby 
kyrka och passade även på att döpa lilla Mikael. Präst var 
Sven Bertil Grahn.                   Insänt av Helene Danielsson 
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PRO:s julfest 2010 
 

Den 2 december inbjöd PRO till julfest på Sikfors Folkets Hus. 
Ordförande Bojan Öberg hälsade alla hjärtligt välkomna.  
De 64 närvarande medlemmarna underhölls med vacker julmusik som 
framfördes av barn från Ur och Skur skolan.  
Barnen blev bjudna på saft och bullar. 

Eva Lidman berättade om filmen ”Någon annanstans i Sverige” där 
delar av inspelningen ägt rum i Sikfors och Rosvik. Den har biopremi-
är i november 2011. 
 
Därefter bjöds alla på jättegod julmat. 
 
Tora och Bruno Renlund underhöll med julsånger, dragspel och ledde  
allsången. 
 
Den 14 /12 var PRO:s medlemmar inbjudna till Ur och Skur skolans 
luciauppträdande. 
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Slöjdkursen är på torsdagar kl 10.00. 
Bowlingen fortsätter som vanligt. 
En kurs i släktforskning har pågått under hösten och vintern. 
 

Årsavgifter när satt till 215:- 
 

Lotteriet hade många och fina vinster. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mötesdagar 2011 
17/2  Årsmöte 
5/5  Kvartalsmöte 
18/8  Höstupptakt – Surströmming 
20/10 Kvartalsmöte 
1/12  Julfest 
 
Bojan tackade alla som ställt upp i köket och önskade alla medlemmar 
                                God Jul och Gott Nytt År. 
                                                /Ywonne 
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Lilla Julafton i Sikforsgården 
 

Fredagen den 11 december 2010 samlades Sikfors husmödrar i Sikfors-
gården för att inta ett läckert julbord tillsammans med våra herrar. För-
hoppningarna var också stora att Tomten skulle infinna sig under kväl-
len. 
Kvällen inleddes med ospetsad glögg och pepparkakor och alla hälsades 
Välkommen av ordförande Carin och vice ordförande Brittinger som 
tillsammans läste årets Juldikt, 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En liten juldikt 
Släden den glänser i stjärnornas ljus 
tomten stiger in med klappar i ett hus. 
När han kommer tillbaka är renarna väck, 
kvar står bara hans julklappssäck. 
Han ser sig förvirrat om efter djuren, 
då ser han två skyltar som sitter på muren. 
På den ena står det Securitasvakt, 
på den andra: De djur som står här går till slakt! 
Tomten tänker, otur som fan, 
av alla ställen landa på Scan. 
Men det är kanske inte nån fara och färde 
för de jobbar väl inte här den 24:e? 
De gör de förstår han, när han hör skriken 
Tomten rusar in på fabriken. 
På ett band ser han renarna - åh vilken pärs 
en efter en blir de malda till färs! 
Maskinen är stor, tomten slänger vanten 
och svingar sig upp på kanten. 
Han tar tag om den sista renens svans, 
det är blodigt och halt, han har dålig balans. 
Han träffar maskinens roterande egg, 
det sista som syns är hans bländvita skägg. 
Gläns över sjö och strand 
Tomten säljs som isterband... 
 
 God Jul! 
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Vår Fas-3 ”praktikant” Per Jyrell har slutat på 
klubben. Detta betyder att SSK måste bli ännu 
mer ideell. 
 

Med ideell menar vi att alla som känner något 
för Sikfors SK får ”dra sitt strå till stacken”. 
 

Istället för att lyssna på rykten och skvaller vill 
vi att ni kontaktar SSK´s styrelse för att få rätt 
information. 
Nummer ni når oss på: 
Ordförande  Solveig Jonsson  0911-702 15 
Vice. Ordf.  Oskar Öhgren    070-3470060 
Kassör      Ronny Karlsson 070-3544265 

 

Därefter var det dags att ta för sig av allt det goda från julbordet, och tack 
och lov såg vi inga Isterband, så hoppet fanns kvar att Tomten kommer. 
Under tiden vi åt sjöng vi julsånger till ackompanjemang av gitarristerna 
Ulf och Lena. 
Och plötsligt, vad händer….? Jo, Tomten kommer utanför fönstren och 
knackar på, han har sett alla glada människor som han blir nyfiken på, 
därför stiger han in i stugan. Och kan man tänka sig, det var en helt otrolig 
tomte, gammal som han var så var han ändå väldigt livlig, han dansade 
och skojade med oss alla. Han hade också med sig en julklapp till allihop, 
och dessutom hade tomten skrivit ett rim på varje paket. Och kan man tän-
ka sig, han hade fullständigt klart för sig vem alla var. 
Nöjda och mätta så avslutades kvällen framåt midnatt.  
                                                                                              Carin L. 
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SIKFORS 
                                 ÅRSMÖTE 

 i Sikfors Folketshus 
 torsdag 17/2 2011  kl 1300 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Vi serverar lunch, samt kaffe o kaka. 

Allsång, lotteri. 
 

Glöm inte att ta med vinster till lotteriet. 
 

Alla hjärtligt välkomna! 
Hälsar Styrelsen 

 
En uppmaning till alla Medlemmar: 
Har ni någon bekant som är intresserad av PRO, 
Bjud gärna in dom till mötet 
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Sikfors Husmodersförening 
 

Nya och gamla medlemmar är  
Välkommen till Årsmöte i Sikforsgården.  

 

Måndag den 14 februari kl 19.00 
 

Ta med medlemsavgift 150 kr 
 

Välkommen 

 
Nu har vi startat vårträningen. 
Som det ser ut så är truppen intakt, ev. så kan det bli några nya  
tillskott till truppen. 
 
Vi kommer att delta i Domarcupen den 18 februari som hålls på 
Norrmalmia i Piteå. Kom gärna och heja på oss! 
 
Vi hoppas på fortsatt publikstöd under kommande säsong. 
 
Årskort till alla hemmamatcher finns att köpa till förmånligt pris där 
FIKA ingår! 
 
Varmt välkomna till 2011 års fotbollssäsong.  
 
//Fotbollslaget  gm Urban  
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Välkommen att börja träna  

Öppet alla dagar 06.00-23.00 
 

Vi har cyklar, crosstrainer, ben och armmaskiner, bänk-
press drag ställning för ryggträning, multiflex  mycket 

variationsrik, pilatesboll och fria vikter. 
 

 Pris 1400 kr enskild, familj 2000 kr 
Pensionär enskild 1000kr, familj 1500 kr. 

Kvartalsavgift  400 kr 
Månadsavgift  200kr 
Enkel träningar 25 kr 

 
Tag för att ta sig in fås mot en depositionsavg. 100kr 

  
Vid frågor kontakta Nina 0911-70189, 070-5660108  

eller e-post   nina@di-nifarmen.se 
  

Alternativt Eva lidman 070-2895468 
 

   
  
Våra  
licensierade  
tränare hjälper  
dej i början! 
  
Välkomna! 
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KLUBBMÄSTERSKAP 
SSK 

Lördag den 12/3 2011 
 

Anmälan 10.15-10.45 
                              Första start 11.00 

Klassindelning:     
0-6 år Runt fotbollsplan 
7-9 år 1,5 km 
10-12 år 2,4 km 
13-15 år 2,4 km 
 
Damer: Tävlingsklass 4,8 km 
Herrar: Tävlingsklass 4,8km,  
 
Motionsklass: utan tid damer och herrar 2,4 km 

 
Efter loppet har vi prisutdelning och korvgrillning  
Alla  åkare får saft/kaffe bulla, ta med pengar till 
medlemsavg eller betala till BG 501-7777 
 

       Kom och testa dina färdigheter i vårat fantastiskt FINA SPÅR  
 

Välkomna! 

VALLA TIPS & VISS HJÄLP KAN FÅS! 

Tack Skoteråkare för att ni har lyckats hitta igen varenda meter 
av, och totalförstöra, mina hästspår. 
Även där ni lätt hade kunnat köra på sidan om. 
Helena Christensen  
Selsborg  
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Premiär för fiske i tjärnarna  
den 29/1 kl 9.00 

60kr / Dygn 3 fiskar 2 spö 
 

Maggot och PowerBait finns att köpa hos 
Handlarn ”affären” i Sikfors 

 

                     Sikfors FVO 
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Den 2 januari i 8,5 grader, perfekt nyplogad bana av Robert K, genom-
fördes sparkräjset med grilleldar med bjudkorv, kaffe och varm saft 
samt en chans att umgås, vad mer kan man önska! 
 

Jo, lite mer uppslutning 
från byn!!! 
Handikappgruppernas 
olika längd verkar nästan 
vara perfekta dock går 
det inte att avgöra helt i 
och med att folk mellan 
10 till 30 år saknades 
helt. Till nästa år kan det 
bli fler grupperingar med 
kortare avstånd mellan 
grupperna. 
 
Nåväl, ett enkelt arrangemang där de närvarande trivdes.  
                                                                         Fortsättning nästa sida 
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Ett minus var att delar av publiken kom efter målgång, men det fick ju 
smaka på korv mm. 

2/1 2011 
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Tyvärr är nog Klubbmästerskapet avgjort innan finalen med bil på 
Bodträsket den 19 februari, dock har vi godkänt medpiloter 
(körkortslösa) som då kan plocka samma poäng som föraren i Finalen. 
Vi funderar om fler kanske kommer och deltar om vi lånar klubbens 
bil och alla kör samma bil. En uppmaning alltså: Hör av er snarast 
om det kan locka flera att köra. 
  
Jag delgav även församlingen min vision inför kommande Mästerskap, 
OBS bara ett förslag!: 
Start med skidor andra helgen i Mars och då gärna med något handi-
kappsystem så alla orkar med och får en totalplacering - 
"Skidsektionen" håller i arrangemanget. 
  
SnowRäjset i början av April - kanske Fotbollen vill arrangera och få 
in lite slantar. 
 DirtRäjs i Maj - vem vill arrangera? 
 Lådbil i Juni (midsommardagen) - SSK/RÄJS 
Straffläggning (med handikapp så vi får en totallista) i Juli - Fotbollen 
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 Lådbil i Augusti - SSK/RÄJS 
Cykel (med handikapp så vi får en totallista) i September - Radiostyrt 
 Familjerally/Skärmletning i Oktober - SSK/RÄJS 
 Radiostyrt på Folkan i November - Radiostyrt 
 Pimpling, ByaNappet i December - Fiskevårdsföreningen kanske? 
 SparkRÄJS i Januari - SSK/RÄJS? 
 Final med bil på Bodträsket i Februari - SSK/RÄJS 
 

 Som ni ser så skulle byn ha en aktivitet i den kommande BYAKAM-
PEN varje månad. Alla aktiveter skulle då räknas in för att kora seg-
rare med pampig prisutdelning vid SSK´s årsfest direkt efter finalen. 
Kanske vi också skulle göra en Almanacka med bild på deltagare i 
varje aktivitet som gärna kunde vara lite lättklädda. Detta kanske skul-
le inbringa lite slantar vid försäljningen. 
 

Vad tror Ni? Hör gärna av er till curt.jonsson@gmail.com 
 

SSK/RÄJS 

Redovisar endast tom placering nr 21 pga av platsbrist, vill du se hela 
resultatlistan så finns den uppsatt vid affären eller gå in på Sikfors  
hemsida: www.sikfors.com 
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GENREP 
12 februari 

klockan 12.00 på 
Folkan 

Inför Sikforsrundan  
26 februari 2011 

SSK behöver frivilliga som med egen personbil kör runt Rally-

vägarna i mycket låg fart, så våra tidtagare och sekretariatet får 

träna inför Sikforsrundan 2011! 

Ring 0911-702 15 och anmäl er! 

Hälsningar: Curt Jonsson, Tävlingsledare 
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ZUMBA I SIKFORS!! 
 

  Nu har vi kört igång med den nya flugan  
Sikfors Folketshus 
Måndagar kl 18.00 

 
Zumba är enkla danssteg där vi rör hela kroppen till latinomusik, 

merenge, salsa, m.m. med mycket fokus på de kroppsnära  musk-
ler som stabiliserar kroppen. 

Träningen är superkul och du glömmer bort alla bekymmer och  
vardagsbestyr. 

 
Vill du testa så är det bara komma ! 

 
Vi kommer att köra 3 söndagar kl 16.00 också för att  

tillgodose dom som jobbar skift eller av annan anledning  
ej kan alla måndagar.  

Vill man gå både söndag och måndag samma vecka är det helt ok 
När man deltagit 10 ggr  

får man träna resterande gånger för 50 kr/pass. 
 

Normal pris 750 kr för 10 ggr .  
Betalar man varje gång kostar det 100 kr per pass. 

Ungdom tom 17 år 350 kr 
 

Lämpligt för alla åldrar! 
Frågor till 0911-70189, 070-5660108 

nina@di-nifarmen.se 
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Trubadursoppa!  
Torsdag den 24 februari kl 18.00 

 
Vi servera Potatis/ ostsoppa med räkor  

och hembakt bröd, smör ost, kaffe   
 

Kl 19.00 börjar Nick Borgen  
att spela nya & gamla låtar,  

han släpper en ny skiva under våren 
Pris: 150:- inkl soppan 

 
 Vill du inte äta utan bara se Nick Borgen 130:- entré kl 18.45 

 
Fikaförsäljning i pausen 

 
Föranmälan till soppan begränsat antal till  

Solweig 702 15      Nina 701 89       Åsa 070-34 35 004 
 

Välkomna önskar SSK 
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 Maria Bergman skickar iväg  
nervösa debutanter.  

Djupt försjunkna blivande bilsportare  

Bilder från Debutant kursen den 8/1-11 
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SSK:s Julbord 
Tänkte bara att ni ville ha lite goa bilder från Sikfors SK´s fantastiska 
Julbord i lördags, 11/12-10 
Vi bjöd på två sittningar, 13.00 och 17.00 och det var lika fullt på 
båda med ca 150 gäster per sittning. 
 
SSK´s Fotbollsgrabbar kämpade otroligt under ledning av rutinerade 
Julbordarna. Åsa och Micke Nilsson samt Solveig Jonsson och Carina 
Segerlund. 
Tänk er att fixa maten till alla 300 hungriga gäster samt hinna diska, 
städa, duka mm. mellan sittningarna. 
NJUT av bilderna som Solveig otroligt hann med att fota! 

Budbärare: 
SSK/RÄJS 
Curt J. 
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Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

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

Gympadags!! 
Bli vältränad till vårsäsongen! 

 

Fler är välkomna att finna glädjen att träna tillsammans och börja 
orka mer i vardagen!!   

Vi tränar Hela kroppen till lättsam musik 
 

Torsdag den 13/1 och framåt 14-15 ggr 
             Plats: Sikfors folketshus 

                                             Kl: 19.15 
   

                Pris: termin  550kr  
                 70 kr per gång       

Ungdom tom 17 år GRATIS! 
om en förälder betalartermin 

                    Övriga 300kr      
                         Välkomna! 

 
Frågor till Nina Olovsson, 0911-70189 el.070-5660108 

nina@di-nifarmen.se 
 

Gympa är ett bra komplement till träning  
med  maskinerna! 
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Preliminär Aktivitetsplan, SSK/RÄJS 2011 
Reviderad 110118 

110102  SparkRÄJS på Bodträskets is. Sparkning ett varv runt isbanan 
där vinnarna går till A-final, 2:orna till B-final osv. 
 Anmälan 11.00 och Start 12.00 
 Info: www.sikforssk.se samt Curt Jonsson 0911-702 15 
 

110212  Genrep, och medialträff inför Sikforsrundan 2011 
Start 11.00, Folkets Hus Sikfors 
 

110219  Drivers Open/ Ticket To Drive med std-bil på Bodträsket. 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl. 9-10.30 tävlingsdagen. 
Tävlingsplats: Bodträsket, Sikfors (vid sågen) 
Första start kl 11.00 
Priser till: De 4 bästa. 
Startavgift: 200:- + medlemskap i motorklubb, och ev. licenskostnad 100 
kr. 
SSK grillar och säljer hamburgare o. fika!                                                                                           
Info: www.sikforssk.se samt Solveig Jonsson 0911-702 15 
Detta är finalen i Sikfors byakamp 2010!! 
 Klubbmästare koras och prisas vid kvällens årsfest. 
 
110226  Sikforsrundan 2011. Rally DM 2011!! 
Tävlingstart: Folkets Hus, Sikfors 
Första start kl 12.00 
Startavgift: 1200 kr, Klass Ekonomi 900kr,    
Ungdom   600kr, Debutanter 100kr  
Info: www.sikforssk.se samt Curt Jonsson 0911-702 15 
 

110402   SnowRÄJS. I brist på lådbilsväder anordnar vi ett vinter-RÄJS 
utan hjul! 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl 11.00 tävlingsdagen. 
Tävlingsbacke: Vargbacken, Sikfors (bakom sågen vid gamla färjstället) 
Första start kl 12.00 
Priser till: Längsta åk, Bredaste åk och Snyggaste ”fordon”. 
Startavgift: GRATIS! 
SSK grillar och säljer hamburgare o. fika!                                                                                           
Info: www.sikforssk.se samt Oskar Öhgren 070-347 00 60 
 

110528  DirtBike. På cykel nerför stor ramp och in i skogen, sen upp ur 
skogen och upp på lilla rampen. 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl 11.00 tävlingsdagen. 
Tävlingsbacke: Sikfors Dirtbana Forsvallen 
Första start kl 12.00 
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Priser till: De tre snabbaste! 
Startavgift: GRATIS! 
SSK grillar och säljer hamburgare o. fika!                                                                                                
Info: www.sikforssk.se samt Curt Jonsson, 0911-702 15 
 

110625  LådbilsRÄJS Midsommardagen. 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl 12.00 tävlingsdagen. 
Plats: Kraftverket, Nesvägen, Sikfors. 
Tid: 13.00-15.00 
Startavgift: GRATIS! 
SSK grillar och säljer hamburgare o. fika!                                                                                                
Info: www.sikforssk.se samt Solveig Jonsson 0911-702 15 
 

110820   LådbilsRÄJS. 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl 12.00 tävlingsdagen. 
Plats: Kraftverket, Nesvägen, Sikfors. 
Tid: 13.00-15.00 
Startavgift: GRATIS! 
SSK grillar och säljer hamburgare o. fika!                                                                                                
Info: www.sikforssk.se samt Solveig Jonsson 0911-702 15 
 

110903   Funktionärskurs steg 1-3 inriktning, tävlingsledning Rally. 
Plats: Folkets Hus, Sikfors 
Tid: 11.00-16.00 
Kursavgift: 300 kr, SSK-medlemmar GRATIS!                                                                                        
Info: www.sikforssk.se samt Curt Jonsson 0911-702 15 
110924   Komplett Förar- & Kartläsarkurs: L-ABC, Teori och Praktik. 
Plats: Folkets Hus, Sikfors 
Tid: 08.00-17.00 
Kursavgift: 500 kr och då ingår fm- o. em-fika samt lunch och kursmateriel. 
Info: www.sikforssk.se samt Curt Jonsson 0911-702 15 
 

111015  "Skärmletning med bil" typ Bilorientering. 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl 11.00 tävlingsdagen. 
Plats: Folkets Hus, Sikfors 
Tid: 12.00-15.00 
Startavgift: 25:-/startkort. Flera kort per bil är helt OK samt samåkning tillå-
ten! 
SSK säljer fika!                                                                                                           
Info: www.sikforssk.se samt Ebbe Öhman 073-819 00 57 
 

2012 
120107 SparkRäjs 
120218 Drivers Open/Ticket To Drive 
120225 DM-RALLY, Sikforsrundan 2012 (Preliminärt) OSV. 
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RALLY DM 
Sikforsrundan  

26 februari 2011 

 Rally DM med drygt 70 % specialsträckor 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internatio-
nella reglemente och SBF:s nationella tävlings- 
bestämmelser, ÖNBF:s- DM/FM-reglemente 2011, samt denna 
inbjudan, tilläggsregler och tillkommande PM.  

Första start kl. 13.00 på Folkets Hus 
         Där hittar ni också  
 kartor, startlistor, mat & fika! 
 
Sikfors SK hälsar er välkomna  
till ett RIKTIGT RALLY! 

 

Vad vill du? 
Var med och påverka och jobba ideellt för något du  
brinner för i din BY i Sikforsbygden 
 
Gå tex. med i Intresseföreningen eller annan lämplig  
Förening och gör din röst hörd! 
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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,  
 
2011 Grupp 4  Sikforsvägen   68, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 
83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 97, Geta Pärs väg, He-
den, 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 
 

 
Välkommen  

Grupp 4 till 2011 år arbetsuppdrag 
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