KLUBBINFO 4-2014
Åter tillbaka till vardagen. Ännu en sommar har lagts till raden av somrar som vi
har genomlevt. Det har varit en fin sommar med sol och värme men kanske lite
för varmt för fisket i våra mindre och grundare vatten. Ädelfisken har sökt sig
svalka i de djupaste delarna.
Sommaren är ju den period under året som vi inte har så stora planerade
aktiviteter utan lämnar över till medlemmarna att
sköta om familj och vänner.
Det finns så mycket att göra förutom fisket.
Men nu kör vi igång.

KLUBBLOKALEN
Måndag den 6 oktober klockan 1830 öppnas dörrarna för den första av 10
måndagars träffar under hösten.
Klubben bjuder på fika och visar under kvällen någon fiskevideo från såväl nära
som fjärran fiskevatten. Det finns fisketidningar att bläddra i och naturligtvis kan
Ni bidraga med Era egna historier om fiskeupplevelser. Om Ni har önskemål om
något speciellt vid kvällarna så hör gärna av Er.

Varje måndag från 6 okt till den 8 dec kl 1830.
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KLUBBVATTNET
I slutet av maj och i början av juni hade vi några arbetskvällar i klubbvattnet
under vilka vi lagade en del saker och fyllde boden med ved.
Lyckligtvis har vi under sommaren och fram till nu sluppit inbrott och
skadegörelse. De nya eldrivna verktyg som nu finns har underlättat för
sabotörerna. Det finns eldrivna vinkelslipar som på ett kick sågar av lås och
kätting.
Under sommaren har vi förstärkt nedfarten till vattnet för att den bil som sätter ut
fisk förhoppningsvis inte skall köra fast som har skett
tidigare.
Till sist samlade vi några medlemmar som tillfälligt har lagat till

handikappbryggan som slitit sig loss. Vi har sedan tagit beslut om att göra en helt
ny handikappbrygga och köper in virke som vi kör ut till sjön före snön kommer.
När sedan isen bär borrar vi hål för stolpar och bygger bryggan ovan isen. Det blir
enklare än att bygga från båten. Så var beredda när vi kallar på hjälp med arbetet.
Slutligen men inte minst – fisket. Det var lågt deltagande på premiärfisket och vi
har haft färre fiskare än tidigare somrar. Troligen beroende på det varma vädret
och ett sämre fiske. Den blir också slö i solen. Ekonomiskt så ligger vi ändå nära
ett nollresultat.
Det finns gott om stora och fina regnbågar i sjön så passa på att
fånga några innan isen lägger.

ADRESSÄNDRINGAR
Vi vet att medlemmar har flyttat men inte anmält adressändring till klubbens
sekreterare. Gör det nu så att Ni får våra utskick och så att vi kan ändra i vårt och
Sportfiskarnas gemensamma register.
Skicka Epost till: sven.evert@yxan.ac eller ring 0910-105 34
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RÖDINGFISKE PÅ KULTSJÖN
Vi inbjuder till en fiskeresa efter röding under slutet av november på den sk
”förstisen”.
Vi kommer att bo på Kultsjögården som vi gjort tidigare.
Exakt när kan vi inte säga ännu eftersom vi måste veta att isen är helt säker att
vara på. Vi håller kontakt med de som anmäler sig men troligen blir det 26 – 30
november.
Vi åker på onsdag eftermiddag, kommer fram sent på kvällen till Saxnäs och åker
hem på söndag morgon.
Boende på Kultsjögården kostar 200:-/dygn, resan ca 450:- och fiskekort tre dygn
150 :-. Tillkommer fika att ha med sig på isen. Mat fixar vi gemensamt.
Preliminär anmälan: senast lördag 11 oktober till
Sven-Evert 0910-105 34 eller 070-3996448.

TÄVLINGSFISKE
SM i pimpel.
Det inställda SM 2014 arrangeras av Dalarna 7-8 februari 2015.
De, som kvalificerat sig till det inställda SM för 2014, är
kvalificerade. Se sparade resultat på hemsidan. Kan Ni inte delta
så anmäl det till Urban snarast för att kontakta ersättare.

KM i pimpel. Vi försöker att lägga två av de fyra deltävlingarna under hösten
och hoppas att det blir bra isar.
Distrikttävlingsmöte kommer att hållas under oktober.
Vi försöker ha det gemensamt med Norrbottensdistriktet.
Fler detaljer om tävlingsfiske kommer i nästa och kommande KlubbInfo. Har Ni
frågor innan dess ring Urban:
0910 – 72 33 09 eller 070 – 362 75 42
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HAVSFISKERESAN 2014
22 garvade och erfarna fiskare åkte med för en veckas fiske i området
Presteidfjorden och Vestfjorden i Nordnorge.
Vi åkte i år mellan den 9 augusti och den 14 augusti.
Resan upp gick bra utan större problem men vill man äta i Arjeplog en lördag i
augusti finns bara en hamburgerbar.
Som tidigare mottogs vi på SØRKIL FJORDCAMPING med all den värme och
service man kan önska. Det var lite trångt att angöra bryggorna men till nästa år
kommer man att bygga ut.
Vädret under veckan var i stort sett bra. Vi hade ett par ordentliga regnskurar och
då menar jag ordentliga. Solen visade sig stundtals och vinden under veckan tillät
fiske alla dagar.
Fisket gick som det brukar vara. Bra. Vi hade var och en med oss den tillåtna
kvoten på 15 kg filé. Två av tremannalagen som fiskade på norra sidan
Vestfjorden vägde all fisk de fångade under veckan.
De hade tillsammans 46 fiskar över 10 kg och 7 över 15.
Man skall dock märka att mycket går bort vid rensningen.

Även runt området Pundan var fisket ganska bra
Två av kvällarna var vi alla tillsammans och grillade hamburgare.
En talang från Svensbyn viftade suveränt med grillbesticken och
serverade hamburgare i en rasande takt.
Kamratskapet stärks och nya vänner tillkommer under våra resor.
Det är inte bara själva fisket utan den gemenskap som växer fram
när man går mellan stugorna och umgås med alla de andra. För flera av
deltagarna är detta en av årets höjdpunkter.
Resan för nästa år är förhandsbokad med samma boende vi hade i år och under
tiden 8 augusti till 15 augusti 2015.
Tack till alla för en trevlig och minnesvärd fiskeresa.
Göran och Sven-Evert.

