Sportfiskeklubben i Luleå
INFOBLAD våren 2017
Verksamhet
Verksamhet pågår i klubblokalen fram till den 9/5 och återupptas
den 28/9 kl.18:30.
Tävlingsverksamhet.
För mer information om tävlingar och tävlingsdagar, gå in på hemsidan.
http://nya.sportfiskeklubben.nu/kommande-tavlingar
Uttagningsregler för DM-pimpel i lag har uppdaterats. Detta pga av att SMpimpel har ändrat sina regler och lagen består nu mera av endast tre personer i
varje lag. Nya reglerna träder i kraft from 2018 inför 2019 års DM. Tävlingar
som kommer att räknas är Lulenappet, KM, Pitenappet, DM och Norrdons. De
tre bästa tävlingarna räknas av dessa fem.
Nordiska Mästerskapet Pimpel 2018 arrangeras av Sportfiskeklubben i Luleå
tillsammans med Råneå SFK i Luleå. Klubben ser fram emot detta samarbete.
En liten grupp har bildats med bland annat Råneås styrelse och Kent Enbuske,
Robert Åkerström Christer Holmgren samt Andreas Antilla från Luleå. Vid
själva tävlingen kommer det att behövas frivilliga medarbetare. Klubben
återkommer längre fram om detta. Information kommer att finnas på hemsidan.
Framgångarna vintern 2016-2017 i tävlingsverksamheten har varit stora för
klubben. Många pallplatser och fina resultat vid bland annat SM i Burträsk där
klubben kommer att representeras av Elin Seger i det svenska landslaget under
NM.
Fiskeresa
Sommarens fiskeresa går till Karatssjön och Pärlälven.
Datum: den 11-13/8. Fredag – söndag. Anmälan sker till Bo Perdal E-post:
bo.perdal@telia.com, Tele: 070-221 17 00 går bra med SMS också.
Det finns 16 platser, först till kvarn gäller och senast måndag den 31 juli vill
Bo ha en anmälan. Klubben står för fiskekort och boende på Laxholmen.
Samåkning sker i möjligaste mån. Avfärd som vanligt kl.1600 från Statoil
Skurholmsrondellen.

Sida 1 av 2

Sportfiskeklubben i Luleå
Sommaraktiviteter
Sportfiskeklubben har från Luleå kommun fått frågan om intresse att delta vid
Skärgårdendag den 17 juni i södra hamn samt vid Hamnfestivalen endast en av
dagarna mellan den 5-8 juli i norra hamn.
Styrelsen beslutade att delta i de båda evenemangen med att låta barn prova på
mete från bryggorna och kajen. Du som skulle vilja vara med och hjälpa till hör
av sig till Leif Lundberg. Klubben har all utrustning och vi avser att mäska en
del i vattnen där barnen ska få prova på så att dom får mycket fisk.
Klassdraget är också en aktivitet som ev. kommer att genomföras där det är fritt
för medlemmar att komma och agera funktionär. Mer om det kommer när vi fått
bekräftat att det kommer att genomföras.
Klubbjacka
Klubben håller på att undersöka möjligheterna att till medlemmar som är
intresserad köpa in en klubbjacka med klubbens brodyr logo. Intresset är stort,
mer om slutlig beställning kommer framåt hösten när vi vet vilken typ av jacka
vi väljer. Det blir en egenkostnad samt att klubben står för en del. Hur mycket
det handlar om vet vi inte idag utan återkommer med mera information senare.
Övrigt
Styrelsen vill även uppmärksamma medlemmar att Storfiskare tävlingen startat.
Gå in på Klubbens hemsida http://nya.sportfiskeklubben.nu/, välj Storfiskare
och ta del av reglerna. Obs, du måste logga in på medlemsidor för att registrera
en storfisk. Kontakta Christer (webbmaster) om du inte kan logga in. Fina priser
att vinna.
Broderat klubbmärke Visa att du är en Luleå Sportfiskare, märken finnas att
köpa till en låg kostnad. Information finnas på http://nya.sportfiskeklubben.nu/
Fiskeberättelser Vi vill även ha in fiskeberättelser och bilder från era
fiskeresor. Allt är välkommet. Skicka till info@sportfiskeklubben.nu
Vill du komplettera eller ändra uppgifter till medlemsregistret på hemsidan,
ex. telefonnummer eller e-post adress skicka det till info@sportfiskeklubben.nu.
Medlemsregister hittar du också på Medlemssidor.
Med detta önskar styrelsen medlemmarna en skön vår och sommar och
skitfiske på er alla.
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