
Sportfiskeklubben i Örträskbygden (SPÖ) har i 
samarbete med bland andra Lycksele kommun 
tilldelats arrangemanget av 2016 års SM i 
pimpelfiske, vilket beräknas locka 600, 700, 800 
deltagare från i princip hela riket.
   Tävlingarna kommer att avgöras under helgen 
9-10 april 2016 (med inledande anmälan fredag 
kväll) med Lycksele som centralort (för boende 
mm) medan tävlingarna avgörs på sjön Örträsket 
i Örträsk då det gäller lördagens individuella SM 
och på Granträsksjön dagen därpå då Lag-SM 
står på programmet.
   För att göra denna happening till en arrange-
mangsmässig och ekonomiskt lyckad tilldragelse 

i bygden och för SPÖ så behövs logiskt ännu 
fler samarbetspartners omkring, vilket vi 

presenterar våra förslag och ideer på 
kommande sidor. 

 VÄLKOMMEN!

Så nappar 
du på ett 
samarbete



Som klasspartner står Ni som unik (ensam) värd för en av de tio olika tävlingsklasserna under SM-täv-
lingarnas två dagar (Individuellt tävlande lördag och Lag-SM söndag) där Ni då exponeras med logotype 
eller liknande på tryckt plats vid Er klass i SM-programmet och dessutom med speakerreklam i samband 
med Er prisutdelning.
  Ni ges dessutom möjlighet att dela ut marknadsföringsmaterial till samtliga deltagare (i startpåsarna) 
och exponera Ert företag med beachflagga, banderoll etc på respektive tävlingsområde inför mängder av 
skådande ögon..

KLASSPARTNER
PRISIDE: 12.000:-

SM-PARTNER

PRISIDE: 2.000:-.

MATERIALPARTNER

Som SM-partner tar Ni ett 
värdefullt ansvar för Lycksele 
kommun, Örträskbygden, SPÖ 
och detta arrangemang.
  Ni kommer med logotype eller 
liknande att exponeras i SM-
programmet under rubriken 
”SM-partners”.

Till tävlingarna behöver vi priser (varupriser utöver SM-med-
aljerna) till vårt prisbord som sett till det stora antalet delta-
gare logiskt blir rejält stort.
  Här behöver vi hjälp för att tävlingarna ska bli rejält uppmärk-
sammade och positivt ihågkomna av deltagarna och då främst de 
som vinner pris.
  Vi kommer under SM-dagarna, på respektive tävlingsområde, 
att ha försäljning av hamburgare och korv med tillbehör, dricka, 
kaffe och fikabröd plus visst godissortiment.
  Här behöver vi också hjälp med anskaffningen av ”råvaror” 
så att vi kan göra en god ekonomisk affär och på så sätt säkra 
SPÖ:s framtida ekonomiska levnad och en fortsatt fiskeutveck-
ling i Örträskbygden.
  Som materialpartner kommer Ni att exponeras med logotype 
eller liknande under just rubriken ”Materialpartner” i SM-
programmet. 



KLASSPARTNER



Sportfiskeklubben i Örträskbygden 
(SPÖ) bildades 4 mars 2013 och då som 
något av en formalisering över bygrän-
serna kring de pimpelfisketävlingar som 
sedan 2006 arrangerats i Långsele, 
Vargträsk och Örträsk under samling-
snamnet ”Storfiskar’n  
i Örträskbygden”.
   SPÖ har efter bildandet – tillsammans 
med föreningarna i våra byar – rejält 
utökat tävlingsagendan som nu även 
bjuder på sommartävlingar och des-
sutom en pimpelfisketävling i centrala 

öVRIGT

FAKTA

KONTAKT: Gunnar Eriksson 070/206 16 00   
gunnar.p.eriksson@telia.com

Ni har kanske andra egna ideer och uppslag på hur Ni skulle kunna 
medverka i ett samarbete för att göra detta arrangemang till 
något på alla sätt och vis riktigt, riktigt bra. Detta med annat 
material, varor, tjänster eller på något helt annat sätt. 
Hör då gärna av Er!

Lycksele plus att klubben i mars 
2015 för första gången också stod 
som värd för DM i pimpelfiske.
   Utöver detta har klubben 
engagerat sig i Utemässan  
i Lycksele, under Prova-På-
dagar i Lycksele under sport-
lovet och nu också sjösatt 
ett LONA-projekt (Lokalt 
Naturvårdsprojekt  
i regi Länsstyrelsen)  
för ett bättre friluftsliv 
och fiske i Örträskbygden.


