
KLUBBINFO 3-2013 

 

Vintersäsongen är slut och vi får lägga undan isborrar och pimpelspön till nästa 

säsong. Isen, kylan och vädret ställde till en del för oss men trots all var det en 

hyfsad säsong. 
  

Våra juniorer tog medaljer vid SM i pimpel och i alla öppna tävlingar har 

klubbens medlemmar visat sitt kunnande med att ligga i toppen av 

resultatlistorna. 

  

RESULTATLISTOR 
Vi sparar resultatlistor från de flesta tävlingar vi deltar i. 

De finns både på vår hemsida under sparade resultat och i  klubblokalen. 

Som bilaga till detta Info ligger resultatet från DM i pimpel. 

  
ARBETSKVÄLLAR I KLUBBVATTNET 
  
Vi samlas vid före detta CHARKO på Degerbyn för samåkning till Svartröjnoret. 

Klockan 1800 följande kvällar: 
  

Måndag 13 maj, måndag 20 maj och måndag 27 maj 
  

Ni som har motorsåg, röjsåg och verktyg i form av hammare, hovtång, yxa, såg, 

kofot, skruvdragare mm – ta med dem. 

  

Glöm inte fika.       
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FRÅN FRITID SKELLEFTEÅ 
  
Fritid Skellefteå kommer att anställa två personer under perioden maj-oktober 

för att hjälpa fiskeföreningarna i Skellefteå med saker man vill ha gjorda. 

   

Tänkbara arbetsuppgifter kan vara: 

  

Elfiske för att undersöka fiskbestånd i vattendragen 
  

Iordningställa lekbottnar 

  

Handåterställa flottledsrensade vattendrag 
  

Underhålla vindskydd med mera 
  



Och mycket mera som man kan behöva hjälp med 
  

Det visar åter igen att Skellefteå ligger långt framme i åtgärder för att förbättra 

sportfisket i kommunen. Det tackar vi för. 
  

Vi kommer i klubben att analysera vad vi önskar hjälp med och hoppas komma 

med i projektet. 

  

Vi har också erhållit underlag för att upprätta en Fiskevårds- 

ochUtvecklingsplan för fisket inom vårt ansvarsområde. 
  

Arbetet kommer att pågå under en längre tid och man påbörjar det med ett antal 

träffar. Den 14 maj kommer forskaren Peter Rivinoja att berätta om hur 

fiskbestånden i sjöarna påverkas genom fiske-regler och fiskevård 
  
  

Därefter kommer ett antal träffar att hållas inom olika  delar av kommunen, 

studieresa längs Kågeälven, exkursion i Välvsjöliden och ytterligare träffar för att 

formulera målen och hur vi skall kunna uppnå dessa. 
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FISKEPREMIÄRER 
  
Fiskepremiären i Abborrtjärnen är fredag 7 juni och i Svartröjnoret lördag 8 juni. 

Mera information i nästa KlubbInfo. 

  

FAMILJEDAG I KLUBBVATTNET 
  
Boka lördag 15 juni för gratisfiske för medlemmar i vårt klubbvatten 

Svartröjnoret. Kolla nästa KlubbInfo. 

  

JUNIORNAPPET 27 APRIL 
  
Juniornappet , en tävling på Järvträsket för endast juniorer, arrangerades och 

finansierades av Sportfiskarna Västerbottensdistriktet  samt Skellefteå SFK och 

Norsjö SFK. 
  

Tävlingen var ett försök att få fler ungdomar att upptäcka tjusningen med 

pimpelfiske. Alla deltagare fick ett gratis och komplett pimpelset och i övrigt blev 

det också priser till alla deltagare. Vuxna hjälpte till med att framför allt borra hål, 

men hjälpte också de minsta med att agna kroken och ibland lossa fisken. 
  

Spridningen i åldrarna var stor, den minsta 4 år och de äldsta 15. Isen var mycket 



fin och torr, ingen snö. Vädret  mulet men ibland solsken. 21 ungdomar kom till 

tävlingen, vi önskade att det  varit många fler, men de som kom hade roligt och 

tyckte det var en kul grej. Det tyckte också föräldrarna som var med.  

 

VILL DU SÄGA NÅGOT? 
  
Har Du tips om fiske? Vill Du rapportera stor fisk till oss? 

Har du fiskeutrustning Du vill sälja?  

Skicka några rader till Sven-Evert sven.evert@yxan.ac eller ring 0910-105 34 

Sida 4 

  

INBJUDAN TILL HAVSFISKERESA 
  
För tjugonde året i följd kommer årets havsfiskeresa att gå till SØRKIL 

FJORDCAMPING. 

  

Lördag 24 augusti – lördag 31 augusti 

   

Intresseanmälan om deltagande skall vara göras till: 

  

Göran Holmgren 0910 – 77 87 11 eller 070 – 398 20 11 

Sven-Evert Wedin 0910 – 105 34    eller 070 – 399 64 48 

  

Sista dag för anmälan är söndag 16 juni 
  

Intresseanmälan görs för att vi skall kunna boka boende med mera på campingen. 

Vi har förståelse för att det innan avresan kan uppstå förhinder pga arbete eller 

personliga skäl. I början av augusti kommer vi att kalla till en träff där vi slutligt 

och gemensamt planerar inför avresan. 
  

22 medlemmar har redan anmält intresse. 
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