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VERKSAMHETSBERÄTTELSE	  2013	  
(Perioden	  20130304	  -‐	  20130630)	  
	  
2013-‐03-‐04	  bildades	  Sportfiskeklubben	  i	  Örträskbygden	  med	  huvudintressenter	  i	  Öre-‐
Långsele	  Fiskevårdsområde,	  Örträsk	  Fiskevårdsområde	  och	  Vargträsk	  Intresseförening,	  
det	  vill	  säga	  de	  föreningar	  som	  gemensamt	  sedan	  2006	  varje	  vinter	  arrangerat	  tre	  
pimpeltävlingar	  under	  benämningen	  ”Årets	  Storfiskare	  i	  Örträskbygden”.	  
Anledningen	  till	  bildandet	  av	  denna	  klubb	  var	  dels	  för	  att	  formalisera	  arrangemanget	  av	  
de	  gemensamma	  pimpeltävlingarna,	  men	  även	  för	  att	  det	  krävs	  för	  att	  ansöka	  om	  SM-‐
arrangemang.	  
Vid	  klubbens	  bildande	  fastställdes	  stadgar	  och	  att	  huvudinriktningen	  ska	  vara	  
tävlingsarrangemang	  och	  ungdomsverksamhet	  i	  samarbete	  med	  bygdens	  
fiskevårdsområden	  och	  övriga	  föreningar.	  
	  
Styrelsen	  har	  bestått	  av	  ordförande	  Gunnar	  Eriksson,	  sekreterare	  Jan	  Östen	  Sölvebrand,	  
kassör	  Elsebeth	  Wälivaara,	  informatör	  Åke	  Runnman	  och	  ledamöterna	  Kenneth	  Edlund	  
och	  Rolf	  Wahlberg	  medan	  Christer	  Johansson	  och	  Anders	  Söderlund	  varit	  revisorer.	  
Sammankallande	  Karl-‐Göran	  Svalberg	  har	  tillsammans	  med	  Elina	  Båtsman	  och	  Laila	  
Ädelgran	  utgjort	  valberedning.	  
SPÖ	  arrangerade	  tillsammans	  med	  berörda	  föreningar	  tre	  pimpeltävlingar	  under	  
eftervintern	  2013.	  Detta	  med	  ett	  godkänt	  utfall	  där	  främst	  det	  ekonomiska	  resultatet	  var	  
positivt	  mycket	  tack	  vare	  det	  gemensamma	  pimpellotteri	  som	  nu	  anordnades	  för	  första	  
gången.	  
SPÖ	  har	  med	  Lycksele	  kommun	  som	  samarbetspartner	  under	  försommaren	  ansökt	  om	  
att	  få	  arrangera	  ett	  framtida	  SM	  i	  pimpelfiske.	  
Förutom	  bildandemötet	  130304	  har	  SPÖ	  avhållit	  ytterligare	  ett	  öppet	  styrelsemöte	  
130604	  där	  man	  utvärderade	  pimpeltävlingarna	  2013,	  planerade	  dessa	  för	  2014	  och	  
beslutade	  att	  skifta	  namn	  till	  ”Storfiskar´n	  i	  Örträskbygden”.	  Det	  beslutades	  att	  även	  
under	  vintern	  2013/14	  arrangera	  ett	  pimpellotteri.	  
Vidare	  diskuterades	  en	  framtida	  utveckling	  av	  verksamheten	  kring	  tävlingsarrangemang	  
och	  ungdomsrekrytering.	  
Antalet	  enskilda	  medlemmar	  var	  vid	  verksamhetsperiodens	  slut	  32	  stycken.	  
SPÖ	  är	  numera	  medlem	  i	  Sveriges	  Sportfiske-‐	  och	  Fiskevårdsförbund	  (Sportfiskarna).	  
	  
Efter	  verksamhetsperiodens	  slut	  arrangerades	  2013-‐08-‐02	  ett	  mycket	  lyckat	  och	  trevligt	  
Klubbmästerskap	  i	  Storforsen	  och	  Skangselforsen	  i	  regi	  av	  Öre-‐Långsele	  
Fiskevårdsområde.	  
Historiens	  första	  klubbmästare	  blev	  Berndt	  Wahlberg	  från	  Vargträsk	  med	  28	  fiskar,	  tvåa	  
Elsebeth	  Wälivaara,	  Örträsk,	  27,	  och	  trea	  Johan	  Sörberg,	  Västerås,	  25.	  
	  	  	  


