KLUBBINFO 5-2013
HÖSTUPPTAKT
Nu startar vi upp höstens aktiviteter och den första kvällen i klubblokalen blir:

Måndag 7 oktober klockan 1830.
Därefter kör vi nio ytterligare måndagkvällar fram till Lucia.
Vi umgås och pratar fiske, klubben bjuder på fika och vi kommer att visa en
fiskevideo varje kväll.
Dessutom finns det gott om tidningar som skriver om fiske att bläddra i.
FiskeJournalen, Flugfiske i Norden och Fiske för Alla
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

TÄVLINGSFISKE
Tävlingsledaren låter hälsa att om den här hösten blir som den förra kommer vi
att förlägga någon (några) KM-tävlingar före årsskiftet. Vi har problem med att
genomföra fyra KM innan tävlingssäsongen startar upp på allvar. Beroende på att
hitta bra dagar under januari – februari vädermässigt sett.
Det kommer att kallas till tävling med kort varsel så bevaka hemsidan.
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DISTRIKTSTÄVLINGSMÖTE
Rolf Öberg kommer att kalla klubbarna i Västerbotten till ett möte
där man fördelar de olika distriktstävlingarna på ansvariga klubbar
ett antal år framåt.

FRÅN KLUBBVATTNET
Vårens reparationer i Svartröjnoret blev mera omfattande än vi räknat med. Men
tack vare att medlemmar gjorde stora insatser så hade vi innan premiären byggt
en ny brygga, en helt ny portal och reparerat skadorna på förrådet.
Tack alla Ni som ställt upp – ingen nämnd och ingen glömd.
Naturligtvis kostar detta en hel del men vi räknar med att få bidrag med halva
kostnaden från Skellefteå Fritid.

Trots att kortautomaten töms varje dag under sommaren så sker åverkan och
försök att öppna den. Det sitter en skylt ovanför som talar om att den töms
dagligen men tydligen kan de inte läsa.
Veckan efter premiären var det tre inbrott i automaten. Inga pengar fick man tag
på men man slog sönder och bröt upp låset.
Om detta fortsätter så måste vi hitta andra sätt att upplåta för fisket men hur vi än
gör så kommer det att bli svårare för våra ärliga gäster. Även om man inte får tag
på några pengar kostar det oss pengar att åtgärda all skadegörelse.
För får man inte tag på pengar så slår man istället sönder något.
Fisket under sommaren har varit bra och flertalet fiskare har varit nöjda.
Fiskutsättning har skett regelbundet och storleken på fisken har varit godtagbar.
Tidvis har ett tjugotal fiskare varit vid sjön samtidigt.
En sak som inte fungerat under sommaren har varit sophämtningen.
Soptunnan har varit full och lukten har irriterat dem som varit där och bott i
husvagnar. Dessutom river fåglar och djur ut soporna i omgivningarna.
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RÖDINGFISKE I SAXNÄS
Vi inbjuder till höstfiske efter röding på första isen i Saxnäs.
Vi åker på onsdag em/kväll och kommer hem igen på söndag eftermiddag. Fiske
alltså i tre dagar. Torsdag, fredag och lördag.
Resan sker med egna bilar. Fisket sker på Kultsjön där medelvikten brukar ligga
på två – fyra hekto i snitt. Ibland större.
Mindre fiskar tar vi inte med oss utan de får växa mera.
Kostnader: fyra dygn på Kultsjögården 600 kr/pers, resa som passagerare 400 kr,
fiskekort 150 kr plus lite mat och annat.
Vi brukar laga gemensam mat 2 kvällar och äta på fjällgården en.
Frukost och fika att ha med ut på sjön svara man själv för.
Trolig tid beroende på isläget är 27 nov – 1 dec.
Intresseanmälan till Sven-Evert tel 0910 – 105 34 eller Epostsven.evert@yxan.ac senast söndag 13 oktober.

FISKE I SÖRKIL
Som vi tidigare skrivit har vi ett avtal med Sörkil Fjordcamping när det gäller
fisket i Sörkil. Tidigare muntligt men numera skriftligt med en ömsesidig
uppsägning.
För medlem som åker till Sörkil med familjen eller en kompis gäller 10 % rabatt
på boendet. Mot uppvisandet av giltigt medlemskort i klubben.
Vi har en god renommé vid de fiskecamper vi varit på. Därför
vill vi att Ni följer ett par regler.
Hyr Ni en båt på campingen så skall båten skuras ren när Ni fiskat färdigt. Om
något går sönder eller om Ni ser något som behöver lagas så anmäl det till
campingvärden. Det kostar mycket pengar att åtgärda om skadorna får gå för
långt.
Det är en mycket trevlig plats att vara på – så ha det kul.
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HAVSFISKERESAN 2013
Det var för tjugonde året i rad vi besökte Sörkil Fjordcamp. I år deltog 21
medlemmar men tyvärr blev inte fisket vad vi hade räknat med.
Det började bra med ett strålande fint väder under söndagen. Men att något var på
gång märktes för fisken var inte speciellt huggvillig. Vädret försämrades under
måndag för att under natten mot tisdag utvecklas till storm. Jag var uppe och ute
under natten och var rädd att flytbryggan med alla båtar skulle bryta sig loss. En
av hyrbåtarna skadades eftersom det däck som fungerade som fender pressats ner
under bryggan.
Följande tre dagar blåste det också kraftigt och vi hade regn tidvis. Det blev svårt
att fiska eftersom avdriften gör att man inte kan hålla redskapen på önskat djup.
Vädret är tyvärr ingenting man råder över och det var ju bara att försöka göra det
bästa av situationen. Vi försökte nog alla att göra vad vi kunde men de enda fiskar
som högg var småsej och makrill.
Sista fiskedagen, fredag, hade det lugnat ner sig så pass att vi kunde vara på
kända fiskeställen igen och då fick vi också tillbaka fiskelyckan delvis. Då togs
också två hälleflundror, en på tjugo kilo och en på knappt åtta.
En av grillkvällarna ”frös inne” på grund av vädret men den andra avslutades med

att campingvärden Jan-Tore bjöd på kaffe med tårta.
Alla Ni som var med skall ha tack för att Ni trots motgångarna ändå kunde
behålla det goda humöret. En del hade lovat bort fisk – men man kan inte sälja
skinnet förrän björnen är skjuten – som en gammal politiker en gång sade.
Vi ses nog igen för det är redan bokat för nästa års fiske.
Sven-Evert

