KLUBBINFO 5-2014
NY KLUBBDRESS
Vi har tagit fram förslag till en ny klubbdress att bära vid
tävlingar eller uteliv i allmänhet.
Bra kvalitet till ett mycket förmånligt pris har varit vårt mål.
Framför allt höga krav på vindtäthet och skydd mot väta.

KLUBBLOKALEN
Vi har nu träffats ett antal måndagkvällar i klubblokalen och
uppslutningen har varit mycket god. Vi fikar, pratar fiske och
tittar på någon fiskevideo. Allt i goda vänners sällskap.
Fortfarande saknar vi ett antal medlemmar som inte tar sig upp
ur soffan på kvällarna. Kanske är kvällens TV-program viktigare
än att träffa fiskekompisar.
Nu börjar också vinterfisket och det brukar locka medlemmarna
som kommer in för att byta erfarenheter. Tips om nya grejor och
tekniker och naturligtvis lite skryt om sista tävlingen.
Sida 2

SM I PIMPEL 2015
Det blir två SM-tävlingar under våren beroende på att SM 2014 blev inställt
eftersom det inte fanns is att tävla på.
Nu gör man ett nytt försök i Dalarna den 7 – 8 februari som Ni kan se i bifogade
tävlingskalender.
Ni som var anmälda till SM 2014 är fortfarande anmälda till SM
i februari. Kan Ni inte vara med den 7- 8 februari skall Ni anmäla det snarast till
Urban så att han kan sätta in ersättare.
Urban har telefon 0910 – 72 33 09 eller 070 – 362 75 42

ÖPPET SM I PIMPEL 2015
Norsjö SFK arrangerar öppet SM i pimpel på NORSJÖN 11 – 12 april.
Det innebär att alla medlemmar i Sportfiskarna kan deltaga.
För medlemmar i Skellefteå SFK gäller dock att man måste vara med
vid minst tre deltävlingar i klubbmästerskapet för att klubben

skall betala startavgiften.
Anmälan till det öppna SM skall också göras till Urban. Se ovan.
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KLUBBMÄSTERSKAP I PIMPEL 2014/2015
För samtliga KM gäller följande tider
Samling 0945
Tävlingsstid 1030 - 1300
KM deltävling 1
Lördag 22 november

Gummarksträsket
Utgång 1015

Samling vid badplatsen

KM deltävling 2
Lördag 6 december

Bjurvattnet
Utgång 1000

samling vid logen
skyltat från Boliden

KM deltävling 3
Lördag

Neboträsket
Utgång 1000

Samling se karta

KM deltävling 4
Lördag

Ursviksfjärden
Utgång 1000

Samling vid Björnsholmen
Parkering efter vägen

Köldgräns minus 15 grader
Isdubbar skall bäras
Tävlingsplatserna är avlysta 10 dagar före tävling
VÄLKOMMEN

NYA MEDLEMMAR.
Vi har fått några nya medlemmar i klubben och dessa hälsar
vi varmt välkomna och hoppas att de skall trivas med oss.
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NYTT I NATUREN
Visste Ni att Länsstyrelsens naturvårdsenhet på sin hemsida har Nytt i naturen.
En helt suverän och intressant sida där man kan läsa om allt som görs i
Västerbotten när det gäller naturvård.
Där kan Ni läsa om naturreservaten, broar som öppnas och stängs i fjällen, stugor
och massor av övrig information,
Projektet ” friskare skogsvatten” , blomstermyrar i Boliden och upprustning av
Gärdefjärdens naturreservat handlar det om i det sista utskicket.
Sök bara på NYTT i NATUREN så hittar ni vidare.

HEMSIDAN
Något hände i ”molnet” för en tid sedan. I samband med en uppdatering av
hemsidan försvann en del saker. Det tog en tid att rätta till det, vilket förmodligen
en del kunnat se. Nu fungerar dock allting igen och alla länkar är fixade.

STORFISKLIGAN
Den har fört en tynande tillvaro, framförallt för att ingen skickar in resultat från
sina fångster. Får Du en stor fisk, oavsett art, så
skicka in art, vikt, vem Du är, plats, bete och datum.
Bifoga gärna foto på fångsten så publicerar vi det.

