
KLUBBINFO 3-2015 

 

Öppet KM i mete 2015 
  

KM 1 2 juni 
Skråmträsket 
badplatsen 

Skyltat från 
Skråmträsk kvarn 
Se karta 

        

KM 2 9 juni Finnforsbodträsket 
Skyltat från "Femvägaskälet" 
Se karta 

        

KM 3 16 juni Inre Småvattnet Se karta 

        

KM 4 23 juni Djupträsket 
Skyltat från "Femvägaskälet" 
Se karta 

 
 

För alla tävlingarna gäller: 
Insatstävling och KM samtidigt. 

Utgång 1745        Tävlingstid  1800 – 2030 

Sportfiskarnas regler gäller. 
Spölängd max 7 meter och toppknuten lina. 

All fisk utom gädda räknas. 
 
 

Upplysningar: Staffan Öhgren 
   tel 0910 - 805 79 eller 070 - 659 27 40 

 

VÄLKOMMEN 
 
  

 

Sida 2 

ARBETSKVÄLLAR I KLUBBVATTNET 
  

Nu är det dags igen att göra i ordning vid Svartröjnoret. 
  

Vi har ett stort problem inför premiären. Vi har ingen fisk att 

sätta ut. Smitta vid Umlax fiskodling har gjort att de inte tillåts sälja fisk för 

inplantering. Tillsammans med andra försöker vi  

att hitta någon leverantör men det kommer också att kosta mer. 
  

Trots detta och i väntan på att det skall lösa sig har vi en del arbete att göra. 

Vedboden behöver fyllas, städning skall göras 

http://www.ssfk.net/meteKM1%202015.htm
http://www.ssfk.net/meteKM2_4%202015.htm
http://www.ssfk.net/meteKM3%202015.htm
http://www.ssfk.net/meteKM2_4%202015.htm


och arbetet med en ny handikappbrygga skall slutföras.  

Dessutom skall spångningen förbättras. 

Arbetskvällarna är måndagarna: 11 maj, 18 maj och 25 maj. 
  
Ta gärna med Er motorsåg, handverktyg som yxa, hammare med  

mera och naturligtvid ett ordentligt fika att avnjuta under kvällen. 

Vi träffas som vanligt vid Nyhlens kl 1800 för samåkning. 
  

KLASSDRAGET METE 
  
Hej alla metare! Vi behöver Er hjälp. 

 

Tisdag 26 maj behöver vi så många instruktörer vi kan upp- 

bringa när 59 elever från SKOLAN I URSVIKEN skall meta  

i området kring Kanotudden. 

 

Vi har beställt material från Sportfiskarna och räknar med att  

få den till skolan under vecka 20. 

  

För genomförande av klassdraget får klubben 1000 kr/klass  

och det är ett välkommet bidrag till den fortsatta verksamheten.  

Så var med och bidra och kanske få flera ungdomar att  

intressera sig för fiske. 

Sida 3 

INBJUDAN TILL HAVSFISKERESA 

  

Nu är det dags igen för vår årliga fiskeresa där vi skall tampas med större fiskar än vad 

vi kan fånga i våra sötvattensjöar. 

  

Avresa den 8 aug och hemkomst en vecka senare den 15 aug. 

  

Resan går till Sörkil Fjordcamp som ligger vid E6 och vackert beläget vid stranden av 

Presteidfjorden. 

  

Anmälan om deltagande skall göras senast lördag 28 juni till  

antingen Göran Holmgren  telefon 070 – 398 20 11 eller till 

Sven-Evert Wedin telefon 070 – 399 64 48. 
  

Anmälan är inte bindande men vi behöver veta hur många som  

ansluter för att kunna planera resa och boende. För dem som skall 

åka med skall vi ha ett möte i klubblokalen 14 dagar före. 

  

Vi kommer att ställa lite krav på deltagarna vid denna resa. Fler 

måste bli involverade i det arbete vi har att göra vid rensning av fisk bland annat. Vi 

kommer att indela i lag där Ni får i uppdrag att svara för ett visst arbete dagligen. 



  

De nya flytbryggorna kommer inte att vara på plats. Däremot 

kommer man att sätta ut bojar vid vilka de båtar som inte används  

kan förtöjas. Och göra plats för våra båtar vid bryggan. Som vanligt kommer våra 

vänner från Stockholm och Karlstad att åka upp före. 
  

Har Ni frågor omkring resan så tar Ni kontakt med Göran eller 

Sven-Evert. De som kan köra en bil och dra en båttrailer talar om  

det vid anmälan. Vi brukar ha problem med bromsad båttrailer så 

om någon har eller kan låna en sådan vore det guld värt. 
  

En mera detaljerad information kommer att skickas ut till dem som 

anmäler sig till resan. 

  

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN 

Sida 4 

Reflektioner, erfarenheter från årets Pimpel SM i Norsjö  
  

I årets pimpel SM deltog glädjande nog drygt 60 personer från klubben, och flera 

medaljer erövrades. Men på grund av det stora deltagandet blev kostnaden högre 

än förutsett, ungefär tre gånger så hög som normalt, beroende på att det blev ett 

öppet SM. 
  

Klubben har hittills alltid betalat startavgiften till alla SM. Vi har arrangerat 

Ursviksnappet ett antal år och nettot har i stort sett  räckt till startavgifterna och 

även till ett resebidrag till våra juniorer. 
  

Som den ekonomiska situationen är just nu får vi dock räkna med att klubben 

framledes kommer att stå endast för juniorernas kostnader i samband med SM. 
  

Vi har ansökt om att få arrangera pimpel SM 2017 och blir det ett OK så kommer 

det att behövas att våra medlemmar ställer upp, var och en med sin egen speciella 

kunskap, men det kommer också att ge ett tillskott till kassan så att vi har 

möjlighet att verka som vi hittills har gjort. 

  

RESULTAT FRÅN TÄVLINGAR MM 

Vi har inte redovisat några resultat från vårens tävlingar, men för Er som inte har 

Internet kommer i samband med nästa Info en redovisning av såväl som KM som 

DM resultat. 

  

Sportfiskarna har bytt bolag för vår olycksfallsförsäkring som ingår i 

medlemskapet, från Trygg Hansa till SVEDEA. 

  

Ett blad om försäkringen följer med till dem som vi skickar med brev medan 

andra hittar det på Sportfiskarnas hemsida. 



 


