
KLUBBINFO 4-2013  

  

FISKEPREMIÄR 

 

SVARTRÖJNORET 
LÖRDAG 8 JUNI KL 1500 

 
Vi kommer att sätta in: 

250 KG REGNBÅGE 0,5 – 1,2 KG 
KORTPRIS PREMIÄRKVÄLLEN 120 kronor 

MAX 4 FISKAR/KORT 
 

KORTPRIS UNDER SOMMAREN 100 KR / DYGN / 4 FISKAR 
 

KORTAUTOMAT FINNS VID SJÖN 
FISKUTSÄTTNINGAR HELA SOMMAREN  

  

VÄLKOMNA! 

  

Sida 2 
  

KLUBBMÄSTERSKAP I METE 2013 
  
Den varma period vi har haft och fortfarande har, gör att fisken har kvicknat till. 

Därför tidigarelägger vi metet någon vecka i år. 

  

   

ÖPPET KM I METE 2013 
 

Herr- och damklass 50:-   juniorer gratis 



Samling klockan 1800 
Tävlingstid 1830 - 2100 

KM 1 Tisdag 4 juni Inre Ljusvattnet 

      

KM 2 Tisdag 11 juni Nördträsket Norrlångträsk 

      

KM 3 Tisdag 18 juni Sörträsket  Norrlångträsk 

      

KM 4 Tisdag 25 juni Långtjärnen Varuträsk 

Upplysningar: Staffan 070 - 070 - 659 27 40 

 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA 

Skellefteå SFK 
  

 Kartor till tävlingsvattnen finns under tävlingar på hemsidan 

Sida 3 
  

FAMILJEDAG I KLUBBVATTNET 

Lördag 15 juni bjuder vi våra medlemmar på gratis fiske och under en paus i 

fisket mitt på dagen serveras grillade hamburgare och saft samt godis till alla 

mindre. 

  

Kom när Ni vill efter klockan 0900 så att vi hinner förbereda lite. 

Passa på och ta ledigt från allt annat en dag och slappna av tillsammans med 

fiskekompisarna och familjen. 
  

Vi har ett antal nytillkomna medlemmar och dessa hälsar vi särskilt och varmt 

välkomna. 

  

ARBETSKVÄLLARNA 
Tack vare ett antal medlemmar som ställt upp har vi lyckats göra ett stort och bra 

arbete för att kunna få ordning till premiären. 

  

I skrivande stund har vi dock kvar reparationer och kommer inte att hinna 

färdigställa allt. 

  

HAVSFISKERESAN 2013 
Intresseanmälan skall vara inne före den 16 juni men redan nu kan vi glädjas åt 

att tjugofyra medlemmar anmält sig. Det är det största antalet hittills i klubbens 

historia. Vi har tidigare som mest varit 21. 

  



MEDLEMSREGISTRET  

Sportfiskarnas medlemsregister stängs ner f o m midsommar tills i september för 

att göras mera användarvänligt. Eftersom vi använder det som vårt eget är det 

stängt också för oss. Vi kommer under tiden att ta emot och registrera 

medlemmar manuellt och enda skillnaden blir förmodligen att vi inte kan skicka 

ut medlemskort förrän senare. 

För att kunna få rabatter m m kan vi skriva intyg på att nya medlemmar tillhör 

Skellefteå Sportfiskeklubb. 

Sida 4 
  

I VÅR NÄRHET 
Ostvik – Östanbäcks Fiskevårdsförening har lagt upp en facebookssida som ett 

sätt att berätta vad som händer och sker i föreningen. De inbjuder övriga att 

inleda ett samarbete och ge varandra tips. 

https://www.facebook.com/OstvikOstanbackFvo?fref=ts 

  

Bureälvens Övre Fiskevårdsområde vilka vi har ett samarbete med och kan 

fiska gratis hos mot uppvisande av medlemskort har en fin och informativ 

hemsida. Besök den! 

www.burealvensovrefvo.se 

  

Skellefteå Södra Fiskevårdsområde har vi också ett avtal med där samma 

villkor gäller som för Bureälvens Övre. Så passa på att utforska fiskevattnen 

under sommaren. 
  

VÅR ORDFÖRANDE HAR ORDET 
  
Nu är det slut med väntan på sommaren, annars är väntan det vanliga tillståndet 

för oss fiskare. Vi väntar på att fisken vill bita på våra krokar, vi väntar på att det 

ska sluta regna, vi väntar ibland även på regn, vi väntar på att det ska bli kallt på 

hösten, vi väntar på att det ska bli mindre kallt på vintern, det finns till och med 

de som just nu väntar att det ska bli is, och för att stilla den väntan sätter igång att 

bygga nya pimpelspön. Just nu väntar jag på att få fiska lax i Orkla, och även på 

att börja meta. 
  

I övrigt önskar jag er alla en skön sommar med många fina stunder både med och 

utan fiskespö och förväntar jag mig att alla stora fiskar får leva och föra sina 

gener vidare till kommande släkten. 

  
Rolf Öberg 

 

https://www.facebook.com/OstvikOstanbackFvo?fref=ts
http://www.burealvensovrefvo.se/

