
Hälsosam 
 

 

ÖREBRO LÄN 

PRO är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter och gör det enligt vår dataskyddspolicy 
som du kan läsa om på https://pro.se/om-oss/organisation/om-personuppgifter-och-gdpr.html. 
 
Genom att anmäla mig samtycker jag till att PRO behandlar uppgifter om mig i enlighet med det 
ovanstående. 

FISKE FRÅN BÅT ÄR 

FÖRBJUDET.  

Ett spö per fiskekort. 

 

INBJUDAN TILL FISKE DM 2022         

När: Onsdag den 7 september, kl. 10.00 – 14.00 

Plats: Vid Dammsjön, belägen 2,5 mil norr om Nora -  

Skyltning finns från länsväg 767 vid Nyhyttan 

 

Friluftsaktiviteter; Skogspromenader för den som vill, kanske plocka svamp eller bär. 

 

Avgift 100: -/person som betalas till PRO Lindesberg bankgiro 5545-6560 eller 

Swish 123 004 0311.  

Om din förening skall betala avgiften skall anmälan göras av föreningen. 

Meddela vid anmälan. 

 

Anmälan senast den 20 augusti till Arne Eriksson 070-6594725, arnepag@live.com  

Anmälan är bindande.  
 

Information ang. fisket: Arne Eriksson 070 659 47 25, Willy Nyströmer 070 496 73 69. 

 

Fiskekort för hela dygnet ingår och krävs för alla. Det gäller för ett handredskap och är 

personligt.  

 

Sjön är på ca 25 ha, det inplanteras kontinuerligt öring, regnbåge och röding. Det finns 

öring och regnbåge på över 4 kg, de flesta är dock runt kilot. Kastkula är tillåtet, max 3 

fiskar/fiskekort.  

 

Mycket nöje & lycka till med fisket! 
 

PRO Örebro län – Nyhyttans Fiskevårdsområdesförening  

PRO Lindesberg 

  

Kl. 10.00 – 13.00:  

DM-tävling i fiske, max tre fiskar räknas, 

största vikt vinner. Individuellt i en klass. 

 

Kl. 13.00 – 14.00: 

Invägning och prisutdelning. 

Fika och hamburgare ingår i avgiften. 

https://pro.se/om-oss/organisation/om-personuppgifter-och-gdpr.html
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ANMÄLNINGSBLANKETT 

 
Fiske DM den 7 september 2022 

 

 

Förening:  

Namn:  

Adress:   

Postadress:  

Telefon/mobil:  

E-post:  

Föreningen betalar:  Om din förening skall betala avgiften skall anmälan göras av 

föreningen. 

 

 

Förening:  

Namn:  

Adress:   

Postadress:  

Telefon/mobil:  

E-post:  

Föreningen betalar:  Om din förening skall betala avgiften skall anmälan göras av 

föreningen. 

 

 

Anmälan senast fredag 20 augusti 2022 till:  

Arne Eriksson 070-6594725, arnepag@live.com   
 

https://pro.se/om-oss/organisation/om-personuppgifter-och-gdpr.html

