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Rovaniemi 3.5.2021

19.5. ja 26.5. klo 18.00-20.00 PERHONHEITTOA JA VÄLINE TESTAUSTA
Kokoonnumme Lainaanrantaan palauttelemaan talven jäljiltä perhonheiton taitojamme sekä testaamaan
välineistöämme. Ota mukaan oma settisi. Seuran sekä hallituksen jäsenten settejä on myös testattavana.
Huomioidaan tilaisuudessa korona: maski mukaan ja turvavälit. Seura järjestää paikalle käsidesiä.

9.6. ja 10.6. klo 17.00-21.00 ANTTI SORRON PERHONHEITTOKURSSI
Aika:
●
●
●

9.6. klo 17.00-21.00 teemana heittäminen yhden käden vavalla
10.6. klo 17.00-21.00 teemana heittäminen kahden käden vavalla
Huom. Voit halutessasi käyttää molemmat kurssipäivät joko yhden- tai kahdenkädenvavan
harjoitteluun

Kurssin hinta:
● seuran jäsenet
○ 1 päivä 15€
○ 2 päivää 30€
●
●

●

seuran ulkopuoliset
○ 1 päivä 25€
○ 2 päivää 50€

maksu suoritetaan seuran tilille FI93 1134 3000 6098 35 viitenumerolla 2053
kopio maksusta tulee olla mukanasi kurssin alkaessa

Kurssille ilmoittautuminen:
● molemmille päiville otetaan maksimissaan 15 henkilöä, joten kurssille kannattaa ilmoittautua heti
● sitovat ilmoittautumiset pyydetään lähettämään seuran sähköpostiosoitteeseen
rovaseudunperhokalastajat@gmail.com
○ ilmoittautuminen katsotaan sitovaksi, ellei sitä ole peruttu viimeistään 6.6.2021
● jos sinulla ei ole perhosettiä, ilmoita väline tarpeesi ilmoittautumisen yhteydessä
Paikka ja lisäinfoa:
● alustavasti Susivoudin kenttä
● paikka ja tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille 7.6.
● ennakkotietoa kurssille: www.sorro.fi

SEURALEIRI KUUSINKI-/KITKAJOELLE 13.-15.8.2021
Aika:
●

13.- 15.8.2021

Majoitus:
● Suorajärvellä 4 hlön mökeissä
○ alustavasti on varattuna 4 mökkiä
Ilmoittautuminen:
● ilmoittautumiset pyydetään lähettämään seuran sähköpostiosoitteeseen 30.7.2021 mennessä
rovaseudunperhokalastajat@gmail.com
Seuraleiristä sekä alla olevista tapahtumista lähetetään tarkempaa informaatiota seuratiedotteissa.

SEURAN MESTARUUSKILPAILUT 4.9.2021
Seuran mestaruuskilpailut pidetään Kemijoen kareilla 4.9.2021 klo 11.00-16.00.

ARIKO MIETTISEN PERHONSINDONTAKURSSI 9.10.2021
Ariko Miettisen perhonsidontakurssin alustavaksi päiväksi on sovittu lauantai 9.10.2021. Aikataulu varmistuu
myöhemmin ja tiedotamme siitä jäseniä.

VUOSIKOKOUS 2021 JA JUHLAPÄIVÄLLINEN 27.11.2021
Seuran vuosikokous 2021 ja juhlapäivällinen pidetään Alaruokasen talolla 27.11.2021.

SEURAN KALAKILPAILU ON ALKANUT (säännöt: www.rovaseudunperho.net/kalakisa.htm)
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