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KLUBBLOKALEN 
Som tidigare säsonger har vi nu börjat vara i klubblokalen varje 

måndagskväll hela hösten. 

Vi träffas kl. 18.30 

Och slutar årets träffar den 10/12 med luciafika. 

VARMT VÄLKOMNA! 

  

PIMPEL 

Om isarna lägger till tidigare i år kommer vi att göra tidig premiär 

på pimpelfisket i höst. 

Håll utkik på vår hemsida där ev. tävlingar annonseras. 
  

Vår tävlingsledare Urban kommer att ringa till kvalificerade för 

att kolla vilka i vår klubb som tänker delta i årets SM. 

  

Det planeras även en ren juniortävling till vårvintern för alla som 

går upp till och med nians klass. 

  

Sida 2 
  

HAVSFISKERESAN 2012 

 
Först vill jag säga att resan i år var nära att ställas in. Jag drabbades av någon form av inflammation i 
muskulaturen och hade svårt att lyfta saker. Men eftersom intresset var så stort och många medlemmar 
ville åka så blev det en resa. Jag kan bara beklaga att inbjudan aldrig kom ut i KlubbInfo. 
 
Vi var i alla fall nitton fiskare som besökte SÖRKIL FJORDCAMPING mellan lördag 25 augusti och 
lördag 1 september. Vi upplevde ett bra fiske, även om torsken tidvis var försiktig i sitt agerande. När 
den högg på krokad småsej så släppte den så snart den kände motstånd och vi tappade en del fisk på 
grund av detta.  
 
Numera fiskar vi runt Pundan och de som har lite större båtar fiskar norr om Tranöy. Breidskallen och 
Borggrund är ett par populära platser. Men även runt Pundan och österut mot Tysnes var fisket bra. Vi 
har nu varit däruppe så många gånger att vi känner till området mycket bra. Vilket garanterar en god 
fångst. 
  
De två sista dagarna blev fisket sämre. På grund av att det blåste upp och att vi var tvungna att vara på 
platser där blåst och vågor var lugnare. Men där var det också ett sämre fiske. 



  
Två grillkvällar i trevlig samvaro hade vi. Vi kommer också att i sinom tid presentera bilder från resan så 
att Ni som inte kunde vara med får avundas. 
  
SÖRKIL FJORDCAMP har under sommaren bytt ägare. Stugvärden är en mycket trevlig man vid namn 
Jan-Tore Åkerholt. Han har planer för att utveckla campen och en del saker är redan gjorda och fler 
pågår. Bl a kommer man att förse bryggan med utriggare för att rymma fler båtar. Vi väntar med 
spänning på förändringarna. 
  
Nästa fiskeresa till SÖRKIL är redan inbokad med plats för ett tjugotal. Avresa den 24 augusti och 
hemresa den 31. Tjugoårsjubileum! 
  

RABATT FÖR KLUBBMEDLEMMAR 

  
Vi har kommit överens med Jan-Tore att medlemmar som ordnar egna resor till SÖRKIL 
FJORDCAMPmed familj eller kompis, har 10 % rabatt på boendet.  
Mot uppvisande av gällande medlemskort  
Rabatten gäller inte hyra av båtar eller bensin.  
  
Beträffande klubbresorna har vi träffat ett speciellt avtal. 
 

SÖRKIL FJORDCAMPING har nu en egen hemsida www.sorkil.no och E-post 
kontakt@sorkil.no . Telefon är som tidigare (+47) 75 77 16 60. 
  
Vi hörs. Sven-Evert 
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