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PRISER TILL URSVIKSNAPPET 

Det  återstår endast tre veckor innan URSVIKSNAPPET. Hittills har inga priser 

lämnats in och vi ber ännu en gång att Ni lägger manken till och försöker ”ragga” 

priser. 

Priserna kan Ni lämna in på måndagskvällarna när vi är i klubblokalen och 

samtidigt passa på att dricka en kopp kaffe med oss. 

Vi har öppet från klockan 1830. 

Eller också tar Ni kontakt med Urban 070-362 75 42 

 

FRILUFTSDAGAR MED SKOLUNGDOM 

Tisdag den 25 februari blir det fiske på Björnsholmen 

med Kågeskolans elever. 

Onsdag den 26 februari blir det fiske ovanför Sundgrundsbron 

(norra sidan) med Kanalskolans elever. 

Till båda dessa ber vi att alla som är lediga ställer upp och hjälper till som 

instruktörer. Tänk på att detta är de generationer som skall föra sportfisket vidare 

efter oss gamlingar. 
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UPPFÖLJNING AV KLASSDRAGET 
  

Från Sportfiskarnas information till klubbarna saxar vi följande 

om Klassdraget. 

  

Linnéuniversitetet har forskat på klassdraget som företeelse och kommit fram 

till följande. Resultaten visar tydliga positiva effekter på de barn som fått följa 

med på en Klassdraget aktivitet. Bland annat ökar intresset för att vara ute i 

naturen. Detta både kortsiktigt samt över flera år jämfört med de 

kontrollgrupper som inte fått   vara med på Klassdraget där intresset för 

naturen tvärtemot minskar ju längre tiden går. 

  

Den exakta anledningen till detta är enligt forskaren oklar, men att vistas ute i 

naturen över huvudtaget är den mest sannolika anledningen till att intresset för 

natur ökar hos en individ. 
  

En personlig reflektion blir att även de friluftsdagar vi hjälper till med att 

anordna torde öka intresset för natur i motsvarande grad. 
  

SM I PIMPEL 2014 INSTÄLLT 
  

Man har konstaterat att isarna inte är säkra nog för ett så stort arrangemang och 

beslutar därför att ställa in årets SM i pimpel. 

Vi återkommer längre fram hur man har tänkt sig att ordna det. 

Ni som betalat in pengar, hör av Er till Rolf för att få dem åter. 
  

RESULTAT FRÅN KM I PIMPEL 
  

Vi har efter några uppskjutna tävlingar lyckats att genomföra samtliga fyra 

deltävlingar. Resultatet bifogas detta KlubbInfo. 
  

Vi gratulerar främst segrarna i alla klasser men därför inte minst alla övriga 

som deltagit. 
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MEDLEMSKORTEN för 2014 – 2015 
 

Medlemskorten för dem som betalar från nu och framåt kommer att skickas ut i 

början av april tillsammans med tidningen Svenskt Fiske nr2 2014.  

Om någon behöver köpa fiskegrejor hos någon av våra affärer 

innan Ni får korten så ta kontakt med Sven-Evert 070-399 64 48 

 

ÄNDRINGAR I KALENDERN 
 

Citynappet byter namn till Lyckselenappet och tävlingstiden blir mellan 1100 



och 1300. 

Medlenappet blir den 9 mars. Övrig information om tävlingen har vi inte. 

Nydalanappet heter nu Umenappet och är flyttat till 6 april. 

Samma dag som DM i pimpel!!! 

 

MERA RABATTER 
 

Fiskecentrum i Umeå ger 15 % till medlemmar i Sportfiskarna. 
 
 

FRITT FISKE FÖR MEDLEMMAR 
 

Vi har betalat för fiske i Skellefteå Södra FVO och Bureälvens 

Övre FVO för 2014. Fisket gäller inte för inplanterade vatten. 

Närmare detaljer hittar Ni på vår hemsida. 
 

Kom bara ihåg att ha med Er medlemskortet och legitimation 

 

Vi skall försöka att förhandla med andra FVO för att hitta nya vatten. Det är 

ändå i slutändan en kostnadsfråga om hur mycket man kan betala för att 

medlemmarna skall kunna fiska. 
 

Vi vet att medlemmar i klubben inte fiskar så mycket inom de 

områden vi har avtal med, men vi tycker ändå att det är värt det. 

  

Sida 4 

  

FISKE KONTRA TÄVLINGSFISKE 
 

Det finns en del som fiskar men inte gillar tävlingsfisket. Skälen kan vara flera 

men dessa skäl skall vi respektera. 
 

Tävlingsfisket har ändå utvecklat fisket genom att utveckla nya 

redskap och nya tekniker som sammantaget har bidragit till att föra   fisket 

framåt. Möjligheterna att fånga fisk har ökat och det kan man se när man som 

vi hjälper skolelever med fiske.  
 

Att fånga mört och abborre med farfars gamla redskap går. Men 

chanserna ökar när man får låna ett tävlingsspö med en riktig pirk och mindre 

krokar. Vi ser ofta hur ögonen lyser av lycka när det händer saker i slutet av 

reven. Det måste vara roligare att få fisk när man är ute än att sitta långa 

stunder utan ett napp. 
 

Så därför, om Du tycker om att fiska men kanske vill lära Dig mera. Följ med 

tävlingsfiskarna ut och se vilka fiskegrejor de har 

och vilken teknik de använder. Det är billiga grejor både för mete 

och pimpel. Sedan kan Du fara ut med barn och barnbarn och visa 



Glädjande är att så många som 52 medlemmar varit med någon gång under 

tävlingarnas gång. Det är bättre än hos många andra klubbar. 

dem vad Du kan. 
 

Och glöm inte bort att fisket inte är allt. Ha med Er gott fika. Gör upp en eld 

om Ni kan. Grilla korv och låt ungdomarna hjälpa till 

att hämta ved. Låt dem vara delaktiga. 

  

FISKEVÅRDANDE ÅTGÄRDER 
 

Fritidskontoret har gjort en mycket fin sammanställning av vad de olika 

fiskevårdsområdena i kommunen har gjort under 2013. 
 

Utöver fiskevårdsområdenas egna insatser har man fått bidrag med 

tillsammans 1 191 000 kronor för fiskefrämjande åtgärder. 
 

En utskrift finns att läsa i klubblokalen och för dem som har Internet  hittar Ni 

länken här 

 

http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=3777 
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