KLUBBINFO 3-2014

FISKEPREMIÄR
SVARTRÖJNORET
LÖRDAG 7 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!
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ARBETSKVÄLLAR I KLUBBVATTNET
Ytterligare en vinter har gått och nu är det dags för sommarfisket.
Som vanligt så ber vi att medlemmarna ställer upp ett antal kvällar för att ordna
det trivsamt för kommande gäster i klubbvattnet.
Kvällarna är: måndag 12 maj, måndag 19 maj och måndag 2 juni.

Vi samlas för samåkning vid gamla Charko Degerbyn kl 1800
varje kväll. Ta med Er fika, handverktyg, yxa, motorsåg och ett glatt humör så
skall vi nog åstadkomma en hel del.

HAVSFISKERESA TILL SÖRKIL
I år har vi tidigarelagt den traditionella havsfiskeresan 14 dagar.
Vi avreser den 9 augusti och kommer hem lördag den 16.
Sista dagen för intresseanmälan är den 15 juni.
Därefter kommer vi att boka antalet platser och båtar på campen.
Vi ser gärna att Ni vid anmälan anger om Ni har egen båt, båttrailer och om Ni
kan disponera bil med drag.
Vi åker med egna bilar och har ett antal båtar med oss. Packning
har vi med oss i båtarna och därför bör båtarna kunna täckas med kapell eller
presenning av något slag.
När vi vet vilka som åker med kommer Ni att få ett litet häfte som
beskriver detaljer omkring resan. I början av augusti samlas vi en kväll för att
reda ut allting tillsammans.
Behöver Ni veta någonting innan dess är Ni välkomna att ringa och fråga
Sven-Evert på telefon 0910-105 34 eller 070-399 64 48.
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Behöver Ni utrustning så tala om det i god tid. Vi har en hel del att låna ut till
medlemmar.

ÖPPET KM I METE 2014
KM i mete genomförs i fyra deltävlingar varav de tre bästa räknas. Kartor över
de olika tävlingsvattnen bifogas till dem som inte har tillgång till Internet.

3 juni

Stor-Norsjötjärnen

10 juni

Myrträsket

17 juni

Stor-Stentjärnen

24 juni

Svartröjnoret

Samling klockan 1745
Herr- och damklass 50 :-

Tävlingstid 1830 – 2100
Juniorer gratis

Upplysningar: Staffan 070-659 27 40

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
FAMILJEDAG I KLUBBVATTNET
Reservera den 14 juni för en familjedag med gratis fiske och
trevlig samvaro med alla andra klubbmedlemmar.
Kom när Du vill efter klockan 0900 på lördag 14 juni.
Mitt på dagen serverar vi grillade hamburgare som Du kan skölja ner med
några glas saft. Dessutom bjuder vi alla stora och små barn på godis.
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TÄVLINGSREGLER
Med anledning av det som hände vid DM i pimpel vill vi förtydliga vilka regler som
gäller. Tabellen längst ner anger vilka som kan ingå i olika klasser.
Det är upp till varje tävlande att känna till de regler som gäller.
Det är arrangörens plikt , om man finner skäl för detta - t ex vid brott mot
tävlingsreglerna – att diskvalificera tävlande från tävlingen.
Vid diskvalificering av lagmedlem gäller den hela laget.

KLASSINDELNING PIMPEL och METE
Herrsenior, damsenior, herrveteran, damveteran äldre herrveteran, äldre damveteran,
äldre herrjunior, äldre damjunior, yngre herrjunior och yngre damjunior.
Till yngre herr- resp damjunior räknas man t o m det år man fyller 15.
Till äldre herr- resp damjunior fr o m det år man fyller 16 t o m det år man fyller
19.
Veteran är man fr o m det år man fyller 55 t o m det år man fyller 64

Äldre veteran är man fr o m det år man fyller 65 och uppåt.
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Ett kryss i rutan ger rätt att ställa upp i lagtävling i klass till vänster

