
KLUBBINFO 5 

Hej Fiskare! 

Nu kör vi igång igen med nya träffar och aktiviteter efter en ganska fin och 

avkopplande sommar. 

KLUBBLOKALEN 
 

Den 5 oktober klockan 1830 är Ni välkomna till den första av höstens träffar i 

vår klubblokal. Någon ur styrelsen kommer att 

vara Er klubbvärd och se till att Ni får gott fika och information om vad som 

händer. Dessutom kommer vi att visa någon bra och lärande fiskevideo på vår 

storbilds-TV. 
 

Här kan Ni också hitta de senaste numren av Fiskejournalen, 

Svenskt Fiske och Flugfiske i Norden. 
 

Så nu träffas vi där varje måndag klockan 1830 fram tom 7 dec. 

 DELTAGARE I HAVSFISKERESAN 
 

De som deltog i havsfiskeresan i augusti kallas till ett möte i 

klubblokalen måndag den 12 oktober. Vi vill diskutera hur  

vi skall göra i framtiden eftersom det fanns ett missnöje med förhållandena på 

campingen. 

Sida 2 

KLUBBMÄSTERSKAP I PIMPEL 
 

 

  

För samtliga KM gäller följande tider. 

Samling 0945      tävlingstid 1030 - 1300 

  

KM i pimpel delt 1 

Söndag 22 november 
Gummarksträsket Samling badplatsen 

      

KM i pimpel delt 2 

Söndag 29 november 
Bjurvattnet Samling logen 

skyltat 
      

KM i pimpel delt 3 

Söndag 6 december 
Ljusvattnet Samling skolan 

      

KM i pimpel delt 4 Björnsholmen Samling Nyhamn 



Söndag 13 december 

   

Köldgräns minus 15 grader 

Isdubbar skall bäras synligt 

Tävlingsplatserna är avlysta 10 dagar före tävling  

Upplysningar Urban 070 – 362 75 42 

VÄLKOMMNA 

Sida 3 

INBJUDAN TILL RÖDINGFISKE 
 

Vi planerar att även i år genomföra vår traditionella fiskeresa till  

Saxnäs i slutet av november. När isen ligger säker på Kultsjön.  

Och det blir troligtvis den sista veckan i november. Vi kommer  

att bo på Kultsjögården. 

 

Jag har förhandsbokat ett antal platser i huvudbyggnaden som  

tidigare så nu har Ni bara att komma in med anmälningar om att följa med. 

 

Vi far upp med egna bilar och ett släp för vår packning på onsdag. 

Sedan fiskar vi på Kultsjön torsdag till lördag och far hem på söndag. 

En av kvällarna brukar vi gå ut och äta tillsammans men det kommer 

vi överens om när vi träffas. 

 

Jag vill ha anmälan senast 10 oktober. 
 

Sven-Evert 070 – 399 64 48 eller E-post sven.evert@yxan.ac   

  

SM I PIMPELFISKE 2017 
 

Klubben har ansökt om att få anordna SM i pimpel 2017.  

KLUBBVATTNET 
 

Trots att vi inte hade möjlighet att plantera in någon fisk i år har det 

mailto:sven.evert@yxan.ac


varit ganska många besökare där. Och de har också fåt en hel del av 

de fiskar som levt kvar sedan tidigare utsättningar. 

Många har väl också passat på att ha en friluftsdag och kopplat av. 

Sida 4 

HAVSFISKERESAN 2015 
 

Vi var 20 deltagare vid årets havsfiskeresa till SÖRKIL.info5_2015 

Både dit- och hemresa gick utan problem.  

 

Vädret under veckan var inte det allra bästa med en hel del regnskurar och 

framförallt riktigt blåsigt. Onsdag var vi tvungna att stanna i land på grund av den 

starka vinden. 

 

Fisket var bra den tid vi kunde vara ute och ett antal riktigt stora 

fiskar drogs upp ur djupen.  
 

Torskar med vikter över både 18 och 19 kilo samt en hälleflundra på strax över 

27 och en ännu större på 57,2 kilo. 

 

Trots att vi förlorade en dags fiske så hade var och en ca 13,5 kg 

fiskfilé med sig hem och det är klart godkänt. 

 

Vi hade som vanligt en mycket trevlig samvaro trots vädret och 

orden ”det finns inget dåligt väder” stämmer bra in på vad alla kände. Vi kan 

själva råda över mycket med vädret har vi ännu 

inte kunnat rå på. Vi får väl göra som alla andra och skylla allt på 

klimatförändringarna. 

 

Sörkil Fjordcamp börjar bli ganska nersliten men ägaren lovar 

att lägga ut en ny flytbrygga med Y-bommar till nästa säsong. 

Dessutom kommer det att repareras och dras nya elledningar på 

de ställen där detta behövs. Plus lite till. 

  
ADRESSÄNDRINGAR MM 
 

Har Ni bytt adress, telefonnummer eller E-postadress sedan sist 



så glöm inte bort att meddela Sven-Evert   070-399 64 48 eller 

sven.evert@yxan.ac 

 

http://www.ssfk.net/Rolf

