
Lördag 20/8 
Marknad 

Dikanäs  

företag och föreningar  

i samverkan  

Hösthelg i 

Dikanäs 

Söndag 21/8 
Fisketävling i Dikasjön 

 

Lördag  

10.00-15.00 
 

 Marknad 
* 

Vi har öppet 9-15 på lördag:  
- Café Koppen 

- Dikanäs Fjällhandel AB 
- Dikanäs Sport & Special AB 
- Konsum Närköp Dikanäs 

- Macken, 
- Träffpunkten 

- Sagabodens MC-museum, mat, 
    café & rum 10.00-18.00 
    Tacobuffé 13.00-18.00 

 
18.00 

Räkfrossa Hotell Granen  
* 

Söndag  
10.00-13.00 

DIKANÄSDRAGET 

Fisketävling i Dikasjön 

Badudden  
Servering 

  * 
Sagabodens MC-museum, mat, 

café & rum 12.00-17.00 
Tacobuffé 13.00-17.00 

 

Program 

2011 

Utse årets Dikanäskaka! 
Årets tema: Hallon  

 
Avsmakning och omröstning sker på 
Café Koppen marknadslördagen den 
20 augusti kl. 10.00-14.00.  
 
Vill du vara med och tävla?  
Anmäl dig senast den 15/8 till  
Inga-Lill Örjegren, 0940-80249 

Lördag 13.00-18.00 
Söndag 13.00-17.00 

Tacobuffé 



Välkommen till Hösthelg i Dikanäs  
 - aktiviteter för alla sinnen 

 

På lördag kan du smaka nybakt  bröd,   
köt t ,  korv,  rök t  f isk,  kolbul la r ,   

syl t  och saf t  
Utse årets  Dikanäskaka!   

Gå på skat t jakt ,  s junga med i  a l lsång-
en,  e l le r  var för in te besöka  

MC-museét .   
 
 

Marion och Vi lhelmina jazz tr io  
uppt räder under dagen!  

 
På söndagen ägnar vi  oss åt   

spännande tävl ingsf iske i  Dikas jön.   
 

Räkfrossa på  
 
 
 

Lördag 20/8 från kl. 18.00  
195 :- 

OBS! Endast förbeställning 0940-811 00 

 
Buss avgår från Dikanäs kl. 17.30, 50 :- 

Boka på 070-5293159 
 
 

Vill du veta mer? 
 Kontak ta Dikanäs  Bygdeförening,   

0940-80116  
www.dikaweb.dikanas .se  

 

Lördag 20/8    

Marknad i Dikanäs 

10.00-15.00          
 
 
 
Sport och fritid! 

På marknaden finns kläder för  
stora och små samt kvalitetsprodukter  

för fiske, jakt och fritid.   
__________________________________________ 

 

Hos Hamrebys hittar du det mesta 
Dikanäs Sport och Special AB 
______________________________________ 

 

Slöjd och hantverk  
Lokala slöjdare och hantverkare  

visar sina senaste alster i glas, tyg, trä, 
sten, papper, horn, ull.  

        Försäljning & beställning på plats 
_____________________________________ 

 

Färsk röding till försäljning hos 
Dikanäs Fjällhandel AB 

_____________________________________ 
 

Lokalt producerad mat 
Produkter direkt från naturens skafferi 
Provsmakning och försäljning på plats. 

_____________________________________ 
 

Kampanjerbjudanden hos 

Söndag 21/8 

Dikanäsdraget 

11.00-13.00 
 

Badudden  
3 km väster 
om Dikanäs 

 

Tävlingsregler  
Max två fiskespön/roddbåt 
Fiske med spö- eller släplina 

Flytväst – så klart! 
Barn under 15 år i vuxet sällskap! 

• Startkort säljes fram till söndag 21/8 kl. 10.30 

• Anmälan till fisketävlingen senast lördag 

     20/8  kl. 15.00, 0940-80116 

• Efteranmälan: 100 kr extra/båt. 

• Egen båt fraktas på plats gärna under lördagen 

men senast söndag kl. 10.00 . 

• Ett begränsat antal båtar finns för uthyrning via 

Dikanäs Bygdeförening, 100 kr/båt. 
 

Servering, tipsrunda & lekar 

OBS! 
Klimatsmart 

Nytt för i år! 
Startkort 100 kr 

kan köpas redan nu i alla butiker i 
Vackra Vojmådalen! 

Första pris: Båt  
Andra pris: Elmotor 
Tredje pris: Fiskespö 

(ev. vinstskatt betalas av vinnaren) 


