
OPPDATERING FJORDPILKEN 17. MARS. 

 

Fjordpilken registrerer stor interesse for årets arrangement. Kvænangen kommune og 

Sparebank 1 har sponset oss med 10000 kr hver. I tillegg har Kvænangen Kraftverk/Ymber 

sponset en av premiene på 5000 kr. Coop Prix, Burfjord har gitt et knivsett fra Brimi til ca 

1500 kr, fra Joker, Burfjord er det gitt et fenalår. Blant premiene er det også bålpanne fra Roar 

Johansen, Alta og overnatting på Radisson blu i Tromsø samt headsett og DAB-radio med 

blue tooth gitt av Badderen Servicesenter samt flere andre fine premier som  trekkes på 

billettene i tillegg til de oppførte pengepremiene. 

Isforhold og vær: Tykk (ca. 45 cm), blank is. Fjordpilken anbefaler støvler og isbrodder. 

Været er fortsatt litt usikkert, men for øyeblikket ser det ut til at dagen begynner med sørvest 

og kanskje litt regn. Sørvest betyr normalt vindstille. Imidlertid skal det endre seg til 

vestavind som etter hvert dreier til nordvest. Vi håper at nordvesten lar vente på seg fordi den 

merkes godt også i fiskeområdet. Det er også spådd regn. Om den vil treffe oss er alltid 

usikkert, men det gjelder å kle seg for alle eventualiteter. 

Betalingsløsninger: Ved årets arrangement vil vi kun benytte VIPPS og kontanter. 

Vippsnummeret er 546926 og tilhører Kvænangsbotn Grendehus som er eier av 

arrangementet. Vi tilbyr de som ikke har kontanter, mulighet for å vippse et større beløp for å 

få seg kontanter til bruk ved senere kjøp på arrangementet.  

.  

Fjordpilken ønsker alle velkommen og håper at været ikke legger hindringer i veien for et 

hyggelig arrangement. Til nå i vinter har det vært godt fiske på isen. Det har vært mye både 

av torsk og hyse i fin størrelse. Forhåpentligvis vil det også gjelde lørdag i fisketida mellom 

12 og 14. 

SKITT FISKE! 

 

For rask betaling på VIPPS, - skann QR-koden her: 

 

 


