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Från årsmötet 
Många medlemmar kom till årsmötet och det gladde oss mycket.  

Det blev några förändringar i styrelsen och där avtackade vi  

Lorens Pettersson och Ove Berg som båda gjort ett förtjänstfullt 

arbete för klubben under många år.  

 

  

Nytillkomna är i stället Carina och Roger Berglund som vi 

hälsade varmt välkomna.  

Den nya styrelsen presenteras på sista sidan i detta Info. 

 

Det blev inga förändringar i medlemsavgifterna för nästa verksamhetsår  

utan dessa är fortsatt:  

  

Familj 450 kr 

Senior 350 kr 

Junior 100 kr 

 

Peter Bäckström tackade för det stöd Kågeskolan fått från 

klubbens medlemmar när det gäller Klassdraget. För all hjälp 

vid elevernas friluftsdagar med pimpelfiske på Björnsholmen. 
  

Mötet avslutades med gott fika och allmänt fiskesnack. 

Sida 2 

PRISER TILL URSVIKSNAPPET 
  

Tiden närmar sig snabbt till vår egen tävling på Ursviksfjärden. 

Söndag den 1 mars skall vi traditionsenligt genomföra den tävling som  

skall ge oss det ekonomiska tillskott vi behöver. Framför allt för att ge  

våra ungdomar möjligheter att deltaga i tävlingar och till våra andra  

satsningar på ungdomsverksamheten. 

  

Därför ber vi alla medlemmar att begiva sig ut på tiggarstråt och ge sitt  

yttersta för att samla så bra priser som möjligt till tävlingen. 

Tänk på att tiden är kort så starta direkt innan andra börjar samla priser  

till sina tävlingar. 

  

Priserna kan Ni avlämna vid våra träffar i klubblokalen under kommande 

måndagkvällar eller komma överens med vår tävlingsledare:   



Urban Olofsson tel  070-362 75 42.  

 

  

Vi ser helst att Ni lämnar priserna i god tid före tävlingen så att de kan  

sorteras till de olika klasserna. Det är ingen höjdare att få dem 

på tävlingsdagens morgon när det finns mycket annat att göra. 

 

TISDAGSTRÄFFEN 
Vi startar upp tisdag den 10 februari och då ses vi första gången på 

norra sidan Ursviksfjärden vid Alderholmsvägen – Vindens Gränd. 

Det är ett par hundra meter uppströms Sundgrundsbron. 

  

Vi sätter en köldgräns på omkring minus 10 grader för det brukar  

dra kallt efter älven och vi skall ha det så mysigt det går. 

  

Ta med fika och något att grilla så fixar vi elden. Alla lediga är  

välkomna och om Ni inte hittar eller behöver skjuts så ringer Ni 

till Sven-Evert:  070- 399 64 48 

 

BILAGOR 
Resultat- och balansrapport för 2014 

Inbetalningskort för nästa verksamhetsår. 

Sida 3 

ANMÄLAN TILL SM I NORSJÖ 
  

Vi lade ut de lag som var kvalificerade till att deltaga i kommande 

pimpel-SM i Norsjö. Med tanken att andra skulle kunna se vilka 

som redan ingick i ett lag och sedan bilda egna lag. 

  

Tyvärr har det bara fungerat i vissa fall. Endast en junior har anmält  

sig. Vi vet alltså inte om de övriga skall tävla i lag eller individuellt. 

  

Vi skrev att Ni skulle anmäla Er till Urban tel 070-362 75 42. 

Det är dags att göra det nu så att det är klart i tid innan vi skall 

skicka in anmälan till Norsjö SFK. 

  

Absolut sista dag för anmälan är den 10 mars.  

  

På grund av att det vid det förra öppna SM fanns de som anmälde att  

de skulle deltaga men inte kom till tävlingarna förlorade klubben en  

hel del pengar i form av inbetalade startavgifter. 

 

Därför togs ett styrelsebeslut om att man måste deltaga i minst 



tre deltävlingar för att klubben i år skulle betala startavgiften. 

  

Klubben betalar för lag men har Ni inte varit med på tre tävlingar  

och tänker delta individuellt får Ni själva betala startavgiften.  

Kontakta Urban om Ni har problem med det. 

Klubbens postgiro är: 437 00 73-1 

 


