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Ni har just nu 2015 års första KlubbInfo i Er hand. 
 

Skellefteå Sportfiskeklubb är nog en av de klubbar som gör 

sitt yttersta för att delge medlemmarna info om verksamheten. 

Med utskick via post till medlemmar som inte har Internet 

och till övriga via vår hemsida som ofta uppdateras. 
 

Vi startar upp verksamheten med årsmötet i slutet av januari. 

Strax därefter öppnar vi för aktiviteter i klubblokalen under 

februari till april. Och naturligtvis kommer klubbens tävlings- 

fiskare att få en hektisk vår med två SM-tävlingar och massor 

med andra tävlingar. Dessutom behöver vi hjälp av klubbens 

medlemmar vid ungdomsfiske och arbeten i klubbvattnet. 

Så nog finns det saker att se fram emot och att arbeta med. 

VERKSAMHETSÅRET 2015 
  
Den1 april går vi in i ett nytt verksamhetsår. På årsmötet måndag  

den 26 januari läggs grunderna för kommande verksamhet.  

Har Du synpunkter och idéer om att något kan  

göras bättre eller hur klubben skall utvecklas? Sitt då inte hemma  

och fundera utan kom och utveckla Dina tankar.  

  

Det är för DIG som medlem klubbstyrelsen skall arbeta 
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KLUBBLOKALEN 

Så är det då dags att starta upp vårens aktiviteter och vi börjar med 

klubblokalen. 

  

Måndagar klockan 1830 

 
med början den 9 februari och fram till och med den 20 april. 

  

OBS! Ingen träff  den 30 mars under påskveckan. 

  

 

TISDAGSTRÄFFAR 

Vi kommer att väcka liv i en gammal tradition – tisdagsträffen. 



  

I korthet innebär det att de som är ”daglediga” träffas vid en sjö 

någonstans. För att lära av varandra och prova grejor. Fiska och 

sedan under en rast fika och grilla korv tillsammans runt en öppen 

eld. Klubben fixar elden. Ni tar med fika och korv. 
  

Var kommer vi att ange på hemsidan och för dem som inte har 

Internet kan Ni ringa Sven-Evert tel 090-377 64 48. Eller besök  

vår klubblokal måndagen innan. 

  

NY KLUBBDRESS 
Ett fyrtiotal nappade på erbjudandet att skaffa en klubbdress. Ett 

antal som glatt överraskade oss som tagit initiativet. 

 

  

Kläderna var av märket Pinewood och av mycket bra kvalitet och 

dessutom till ett bra pris. Påtryckta logo med klubbmärke, namn 

och sponsorns logo kommer att profilera klubben vid tävlingar. 
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VINTERFISKE 2015 
  

Vinterfisket 2015 tjuvstartade med fyra deltävlingar i KM som  

vi tack vare den fina hösten kunde avverka före jul. 

Det sammanlagda resultatet bifogas i detta info. 
  

Beträffande deltagarna till SM i pimpel i februari så har Urban klart 

alla detaljer kring klubbens deltagare. 
  
  

ÅLDERSKLASSER 
De nya åldersklasserna gäller från och med 2016. 
  

För deltagare till SM i februari och till det öppna SM i Norsjö gäller 

den ”gamla” klassindelningen. Veteran fom 55 år tom 64. 

Äldre veteran fom 65 år och uppåt. 
  

Att vi i vårt sista KM har tävlat med den nya klassindelningen beror 

på att det är kvalificering till DM 2015 som i sin tur är 

kvalificeringen till SM i pimpel 2016. 

  

DELTAGANDE I ÖPPNA SM 2015 
  

Anmäl redan nu Ert deltagande till öppna SM i Norsjö till vår 

tävlingsledare Urban Olofsson:   070 – 362 75 42. 
  

Våra förstalag från DM på Tavelsjön anmäls också som lag till öppna 



SM. Lag därefter i olika klasser sätter Ni samman själv 

För att förenkla sammansättningen av lag kommer vi att efter  

hand anmälningarna kommer in lägga ut lagen på hemsidan. 

  

Då kommer Ni att se vilka lag som är bildade och vilka  

tävlande som redan ingår i ett lag. Se länk under Aktuellt. 

De, som anmäler sitt deltagande individuellt men också vill  

ingå i ett lag, anmäler också det till Urban. 

  

Alla lag skall vara klara innan vi skickar in anmälan till Norsjö. 

Sida 4 

RAPPORT FRÅN RÖDINGFISKET 
Onsdag den 26 november kom vi oss iväg för 2014 års fiskeresa till 

Saxnäs. Vi var 12 medlemmar och den här gången följde två kvinnor med. 

Det var många år sedan vi hade en dam  med på resan. 

  

Nu önskar man bara som arrangör att det blir återkommande för de stod sig 

gott i konkurrensen och fick lika mycket fisk som andra. Hoppas att fler 

kan komma med i fortsättningen. Det är inget större kraftprov för från 

vägen och ner till fisket på isen är det nära. 

  

Vi blev väl mottagna på Kultsjögården av den nye ägaren Mattias Nilsson 

och kunde disponera vandrarhemmet ganska fritt. 

  

Första dagens fiske inleddes som vanligt med nedgång från  sandladan, 

 mitt mellan Saxnäs och Trappstegsforsen. Vi hade bra väder hela dagen. 

Andra dagen delade vi upp gänget så att en del for ned till luspen medan de 

andra fiskade på det vanliga stället. 

Tredje dagen, lördag, var kall. Minus 17 grader men det blåste inte så 

mycket så att det var uthärdligt. 

  

Jag har hittills inte sagt så mycket om själva fisket och hur det gick. Fisket 

var försiktigt. Man såg på linans rörelse att något var där och efter några 

försök kunde man kroka fisken. Vi fick höra att fisket i stort sett var lika i 

hela fjällvärlden så att vi lyckades ändå bra. Vi delar ju fångsten lika och 

strax över tre och ett halvt kilo fick vi. 

  

Som alltid när vi far ut tillsammans har vi trevligt och mysigt och den här 

resan var det i allra högsta grad. Vi åt en mycket god middag tillsammans 

på Mountain Lodge på fredag kväll bland annat 

  

Tack för all hjälp och en minnesvärd resa i goda vänners sällskap. 

  

Nu laddar vi om för nya upplevelser och ser fram emot nästa resa. 



  

Sven-Evert 

 


