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KLUBBVATTNET SVARTRÖJNORET
Efter att vi under massor av år har satt ut fisk i vårt put-and-take-vatten
har vi drabbats av ett bakslag i sommar.
Vi har helt enkelt ingen fisk.
Umlax som levererar sättfisk till hela Norrland har fått in en sjukdom som gör att
de inte får leverera. Tillsammans med vår klubb är många andra drabbade.
Nästa sommar räknar Umlax med att återigen kunna leverera fisk.
Vi har gjort stora efterforskningar i södra Sverige men det finns inte så mycket att
få tag på och priset plus kostnaderna för transport blir alldeles för högt. Dessutom
finns problem med kräftpest söderut som man inte vill ha in i våra vatten.
Därför blir det ingen fiskepremiär i år.
Vi har fattat beslutet att de som vill koppla av med fiske i vårt vatten får fiska upp
den kvarvarande fisken till ett kraftigt reducerat pris – 50 kronor/dygn och 4
fiskar.
Vi hoppas att få hälsa Er välkomna nästa sommar i stället.
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ARBETSKVÄLLARNA I KLUBBVATTNET
Trots att det inte blir någon fiskepremiär har vi arbetat tre kvällar med att som
vanligt se till att allt fungerar. Vi har bland annat byggt en ny ”handikappbrygga”.
Ett stort tack till Er som ställt upp och arbetat dess kvällar.

FAMILJEDAG I KLUBBVATTNET
Lördag den 13 juni är alla medlemmar välkomna till Svartröjnoret där vi kommer
att bjuda på fritt fiske och grillade hamburgare med saft och godis (till barnen).
Ni är välkomna när som helst efter klockan nio på morgonen och stannar så länge
Ni vill under dagen. Efter vad vi har sett så finns det en hel del fisk kvar i sjön så
vi hoppas att de är huggvilliga.
Passa på att själva fiska upp söndagsmaten.

VÄLKOMMEN

HAVSFISKERESAN
Anmälningarna börjar strömma in och det är bra. Ju tidigare kan vi planera och få
en klar bild av vad vi har och vad vi saknar. Vi kommer som vi gjort under
tidigare år att skicka ut mera detaljer om fisket och fisketips.

RESULTATLISTOR
Resultaten som vi bifogar här är till de medlemmar som saknar Internet. För alla
andra finns de att läsa på hemsidan.
Om Ni har skaffat internet så sparar vi om vi kan skicka via
E-post. Varje brev kostar 6:50.
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FRÅN SM I PIMPEL
Från den första SM-tävlingen i Borlänge kan vi rapportera att
fisket inte var det allra bästa för våra deltagare utom för yngre
herrjuniorer som tog silver i sin klass.
Billy och Emil Bäcklund, Nils Hedlund och Oskar Wiklund.
Från det öppna SM i pimpel som arrangerades an Norsjö SFK gick
det dock mycket bättre.
Följande medlemmar tog medaljer vid öppna SM 2015

Individuellt
Namn
Josefin Andersson
Emil Bäcklund
Nils Hedlund
Ulla-Britt Sundlöf
Leif Östlund
Jörgen Boström

Medalj
Silver
Silver
Brons
Guld
Guld
Brons

Klass
Yngre Damjuniorer
Yngre Herrjuniorer
Yngre Herrjuniorer
Damer Äldre Veteraner
Herrar Äldre Veteraner
Herrar Veteraner

Medalj
Guld
Guld
Guld
Guld
Silver

Klass
Herrar Yngre Juniorer
Herrar Yngre Juniorer
Herrar Yngre Juniorer
Herrar Yngre Juniorer
Damer Veteraner

Lagtävlingen
Namn
Billy Bäcklund
Emil Bäcklund
Nils Hedkund
Oscar Wiklund
Eva Forsell

Kerstin Åsen
Ulla-Britt Sundlöf
Ulla-Britt Taflin
Sven Taflin
Leif Forsell
Leif Östlund
Levi Olsson
Roger Eriksson
Henry Wargh

Silver
Silver
Silver
Silver
Silver
Silver
Silver
Brons
Brons

Damer Veteraner
Damer Veteraner
Damer Veteraner
Herrar Äldre Veteraner
Herrar Äldre Veteraner
Herrar Äldre Veteraner
Herrar Äldre Veteraner
Herrar Veteraner
Herrar Veteraner

Staffan Öhgren

Brons

Herrar Veteraner

Göran Holmgren

Brons

Herrar Veteraner
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KLASSDRAGET
För dem som inte vet är klassdraget en aktivitet som har bedrivits ett antal år.
Så här är det.
Tack vare bidrag från Svenskt Friluftsliv storsatsar vi på projektet. Sedan
2007 har närmare 60 000 skolbarn deltagit i KlassDraget. Målsättningen är
nu att ta ut minst 400 klasser eller omkring 10 000 skolbarn på fiske under
skoltid 2015.
Upplägget är enkelt: den lokala fiskeklubben hjälper skolan att arrangera en
friluftsdag där fiske ingår som en central del. Sportfiskarna
och branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel sponsrar med
utrustning.
Varje deltagande klass får:
25 kompletta metspön eller pimpelspön
Handböckerna "Fiskehandboken" och "Följ med på fiske"
Infofolder om Allemansrätten
Fiskefilmen "Fiska, Fiska, Fiska!"
Pedagogiskt inspirationskompendium
Arrangerande klubb får 1000 kr i bidrag/klass! Vi erbjuder både mete och pimpel!

Den 26 maj fiskade vi med 59 elever från Ursviksskolan. Tack vare våra
pensionärer kunde vi ställa upp med ett tiotal vana instruktörer. Vädret var lite
gråkallt men alla elever visade upp bara glada miner.
Tack till klubbmedlemmarna som tog sig tid att ställa upp.

