
SPORTFISKEKLUBBEN I ÖRTRÄSKBYGDEN (SPÖ) 
 

BLI MEDLEM I SPÖ 2015/16! 
 

SPÖ (Sportfiskeklubben i Örträskbygden) bildades 4 mars 2013, men har redan under denna korta 

levnadstid hunnit utveckla verksamheten rejält och då främst gällande tävlingsarrangemangsbiten. 

Nu är detta förvisso en sanning med viss modifikation då SPÖ-sammanslutningen indirekt funnits ett 

bra tag genom pimpelsamarrangemanget ”Storfiskar´n i Örträskbygden” som varje vinter sedan 2006 

avgjorts i byarna Långsele, Vargträsk och Örträsk. SPÖ är INTE någon konkurrent till de redan 

befintliga fiskevårdsområdena och andra föreningar i bygden utan ska ses som ett komplement och 

samarbetspartner till dessa. 

Då förra vintern arrangerade vi Lyckselenappet för första gången, förra sommaren började vi även 

arrangera sommartävlingar, gångna vinter stod vi värd för DM (på Mörtsjön) och i april 2016 avgörs 

SM i pimpelfiske i vår bygd i SPÖ:s regi. Vi har även beviljats medel av Länsstyrelsen för att jobba 

med ”Utveckling av fiske och friluftsliv i Örträskbygden”. 

Under denna sommar 2015, står följande punkter på SPÖ-agendan: 
Fredag 31/7 kl. 18.00-20.00  Öppet Klubbmästerskap Storforsen, Långsele. 

Lördag 8/8 kl. 13.00-15.00  Metartävling  Granträsk. 

Torsdag 27/8 kl. 18.30  Årsmöte  Örträsk. 
 

TVÅ KLUBBAR!? 
SPÖ består formellt av två klubbar då vi på årsmötet 140827 beslut att även bilda en tävlingsklubb/ 

sektion vars medlemmar därigenom får delta i av Sportfiskarna sanktionerade tävlingar (SPÖ Tävling 

fick tre DM-medaljöser gångna vinter). 

Som medlem i SPÖ Tävling erhålls en olycksfallsförsäkring via Sportfiskarna, man får dessutom vissa 

medlemsförmåner som bland annat tidningen Svenskt Fiske i brevlådan fem gånger per år. 

Som medlem i SPÖ Tävling är du självklart även medlem i ”moderklubben” SPÖ. 
 

BLI MEDLEM! 
För att få mer kraft bakom vår färska klubbs utveckling och speciellt inför stundande SM-arrangemang 

skulle vi må mycket bra av att bli fler medlemmar. 

Du får som medlem i SPÖ 10 procent rabatt på hela sortimentet hos Sportringen i Lycksele undantaget 

redan rabatterade varor, cyklar och presentkort (Rabatten går ej att nyttja tillsammans med deras 

clubkort). 
 

MEDLEMSTARIFFER 
   SPÖ SPÖ Tävling (även SPÖ) 

Seniorer och veteraner (Född tom 1996) 100:- 300:- 

Äldre juniorer (född 1997 till 2000) 100:- 200:- 

Yngre juniorer (född 2001 eller senare)   50:- 150:- 

 
Medlemsavgift 2015/16 (150701-160630)  

Ange namn, adress, e-postadress, personnummer och telefon. 

Sportfiskeklubben i Örträskbygden 

Bankgiro 172 - 4665 

 

 

 
     

 

 
 

 

 



       


