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FRÅN TÄVLINGSFRONTEN 
I slutet av februari avgjordes SM i pimpel på Grumsfjorden. 
  

De medlemmar som deltog fick uppleva ett annorlunda fiske där 

djupen varierade från grunda områden till djup ner till 28 meter. 

Fisket var dessutom ”trögt” och fisken liten utom för några som  

fann större fisk på djupare vatten. 

  

Trots detta så gjorde några en bra insats och bäst lyckades våra  

damer i klassen äldre damjuniorer som tog guldmedaljerna. 

Melina Nyman, Olivia Arvidsson och Therese Östensson. 
  

Melina Nyman deltog också i Nordiska Mästerskapen i pimpel som avgjordes i 

Kuopio Finland. Melina ingick i det vinnande juniorlaget och kunde knipa 

ytterligare en guldmedalj.  

  

Alla vi i klubben gratulerar de duktiga juniorerna. 
  
  

Nu har ju tävlandet satt igång på allvar och det är i stort sett tävlingar varje 

lördag och söndag så länge vi har is kvar. Isarna växlar i tjocklek och kvalitet 

och en regel vi aldrig får tumma på är: 

 

BÄR ALLTID ISDUBBARNA 
  

Sida 2 

 
MEDLEMSKAPET 2013 – 2014 
  

Vi vill börja med att skicka ett varmt tack och hälsning till några medlemmar 

som av olika skäl valt att lämna klubben. Ni har varit med oss i många år och vi 

kommer att sakna Er på våra utflykter och resor. 
  

Och i samma ögonblick hälsa nytillkomna varmt välkomna i den gemenskap 

som vi har i klubben. Vi hoppas att Ni skall trivas i vårt sällskap där tonen tidvis 

kan vara rå men hjärtlig. Vi räknar med att Ni har något att lära oss och som vi 

kan dra nytta av. 

  

Medlemsavgifterna trillar in och huvuddelen har nu betalat för nästa år. Den 31 

mars avslutas det här året. Ganska snart i början av april kommer medlemskort 

och tidning att skickas ut ifrån Sport-fiskarna. Om, ifall att Ni vet att Ni betalat 

men inte fått kortet så ta då kontakt med Sven-Evert tel 0910 – 105 34 så ordnar 



vi upp det. 

  

UNGDOMSVERKSAMHET 
  
Under våren har vi med hjälp av klubbmedlemmar bidragit till att nära 

hundratalet skolungdomar kommit sig ut på pimpelfiske. 
  

Kågeskolan och Kanalskolan har haft friluftsdagar och vi har både vid 

Björnsholmen och på norra sidan vid Alderholmsvägen fått bra 

fångster. Många av eleverna strålar av lycka när de får låna riktiga fiskegrejor 

och får fisk. Skolorna har hamburgare med sig och grillar och naturligtvis får 

även instruktörerna en matbit. 
  

Det är stor skillnad när det gäller ungdomarnas kunskaper i fiske. 

Vi ser till exempel att några kommer till fisket med rödingblänken och stora 

krokar för abborrfisket. När man för en hundralapp kan få riktigt bra utrustning 

att fånga både mört och abborre och även andra fiskar. Och att föräldrarnas 

intresse för fiske spelar en mycket stor roll i sammanhanget. 
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KLUBBVATTNET 
  

Det ligger ännu mycket snö i Röjnoret. Vägen kommer dock att vara plogad före 

påsk så att fiskare kan komma dit och njuta av vårsolen 
  

Innan isen bryter upp behöver vi påbörja en del reparationer. Först en ny brygga 

till höger om den vi kallar handikappbryggan. 

Den bygger vi enklast genom att arbeta på isen.  

  

Sedan skall vi reparera tavlan med kortautomaten och dörren till förrådet men 

det kan vi göra i slutet av maj innan premiären. 

  

TÄVLINGSKALENDER 
  

En uppdaterad tävlingskalender medföljer som bilaga. 

  

KM I PIMPEL 2013 
  
Resultaten från KM i pimpel 2013 finns med som bilaga. 

Fisket har växlat mellan mycket bra och riktigt dåligt på grund av väder och 

snödjup. Trots allt får vi ändå anse att resultaten är rättvisa för tur är ju ett av 



delmomenten för att lyckas. 

  

KLUBBLOKALEN 
  
Klubblokalen är stängd den 1 april eftersom det är annandag påsk. 

 

Det är en trogen skara som besöker klubblokalen på måndag- kvällarna. Det 

finns plats för många fler men det kanske är så att tiden inte räcker till för 

somliga. Eller? 

  

FISKEBILDER 
  

Besök:  http://www.sorkil.no/ 
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DM i pimpelfiske 2013 

Söndag den 7 april klockan 1000 - 1400 
på 

BJURVATTNET 

Samling 0900 
Utgång 0930 

 
Sportfiskarnas regler gäller 

 
Isdubbar skall bäras 

Upplysningar: Urban    0910 - 72 33 09 eller 070 - 362 75 42 

VÄLKOMMEN 

BÄR ALLTID ISDUBBARNA 

 

 

http://www.sorkil.no/


 


