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För ett drygt halvår sedan, närmare bestämt 4 mars, bilda-

des Sportfiskeklubben i Örträskbygden (SPÖ) som en lo-

gisk utveckling av de byagemensamma pimpeltävlingarna 

som under åtta vintrar (hittills) arrangerats tre lördagar på 

raken i Långsele, Vargträsk respektive Örträsk under sam-

lingsnamnet ”Storfiskar´n i Örträskbygden”. 

I SPÖ:s stadgar fastställdes att den huvudsakliga verk-

samheten ska vara att arrangera tävlingar och jobba med 

ungdomsverksamhet och det givetvis i intimt samarbete 

med andra föreningar i bygden och då, logiskt, främst fiske-

vårdsområdena. 

2 augusti genomfördes SPÖ:s första klubbmästerskap i 

Skangsel- och Storforsen i Långsele där Berndt Wahlberg, 

Vargträsk, gick segrande ur striden med knapp marginal. 

20 augusti avhöll vi vårt årsmöte och byggde upp en 

framtida agenda om en utökning av tävlingsarrangemang 

vars arbete påbörjats här under hösten (se nästa sida). 

SPÖ har som färska medlemmar i Sportfiskarna 

(Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund) också närva-

rat på distriktsförbundets tävlingskonferens 5 oktober. 

För att hålla medlemmar (vi är redan ett 50-tal, men vill 

gärna bli fler) och andra intressenter informerade om verk-

samheten så kommer vi med ojämna mellanrum att infor-

mera om vad som händer genom detta informationsblad där 

Ni som nu får detta i pappersform mycket gärna får medde-

la er e-postadress till elsebeth@ideverkstaden.com 

 

Styrelsen 

NÄSTA SPÖ-TRÄFF 
MÅNDAG 4/11 2013 kl 18.00 PÄRLAN 
SPÖ håller regelbundet träffar (så kallade ÖPPNA styrelsemöten) dit 

alla intresserade är mycket välkomna för att diskutera och ta del av 

vår verksamhet. 

       Väl Mött! 

BLI MEDLEM I SPÖ! 
Sportfiskeklubben i Örträskbygden skulle må bra av att bli ännu 

fler medlemmar! 

För billiga 50 kronor insatt på klubbens bankgiro 172 - 4665 

(ange namn, adress,  e-postadress och telefon) stöder du vår verk-

samhet på ett mycket positivt sätt. 

Betalar du i dag är du medlem till detta verksamhetsårs utgång 

2014-06-30. 

       Välkommen! 



Tävlingsarrangemang 

i blickfånget för SPÖ 
SPÖ har koncentrerat sommarens och höstens 

arbete till att planera en utveckling av tävlings-

fisket i Örträskbygden. 

Som tidigare framgått i olika sammanhang 

har vi tillsammans med Lycksele kommun an-

sökt om att få arrangera ett framtida SM i pim-

pelfiske.  

Vi för dessutom en dialog med kommunen 

om att tillsammans arrangera ytterligare någon 

pimpelfisketävling denna vinter där SPÖ skulle 

vara operativt ansvariga för genomförandet av 

tävlingen. Mer om detta senare…. 

På Sportfiskarna Västerbottens tävlingspla-

neringsträff i början av oktober månad tilldela-

des vi arrangörskapet av DM i pimpelfiske 

2015 och DM i traditionellt mete sommaren 

2018. 

Internt funderar vi dessutom på att under 

kommande sommar 2014 arrangera såväl en 

gäddfisketävling som en metartävling.  

Mer om detta också senare… 

Grunden för SPÖ:s verksamhet i Örträsk-

bygden är alltjämt att vara sammanhållande 

nav för våra tre pimpellördagar under eftervin-

tern där det i vinter 2014 är 5 april i Långsele, 

12 april i Vargträsk och påsklördag 19 april i 

Örträsk som gäller.  

Boka in det! 

Dessa tävlingar arrangeras, precis som tidi-

gare, i mycket intimt samarbete med fiske-

vårdsområdena och intresseföreningarna i be-

rörda byar. 

 

 

JULKLAPPSTIPS – PIMPELLOTTER! 
Under november månad kommer vi att inleda försäljningen av vinterns 

Pimpellotteri som vi nu genomför för andra gången med dragning efter 

Storfiskar´n-finalen i Örträsk påsklördag 19 april 2014. 

    Vill du köpa och/eller hjälpa till att sälja dessa pimpellotter så kon-

takta Kenneth Edlund, Långsele, Jan Östen Sölvebrand, Vargträsk 

eller Rolf Wahlberg, Örträsk. 

VÄRDEFULLA SAMARBETSPARTNERS 

Atelje A-M – Biltema Umeå – Expo – Fiskebuti-

ken i Lycksele – Folkbladet – Intersport Umeå – 

Lycksele kommun – Länsförsäkringar Västerbot-

ten – Neova – Nordisk Vindkraft – Restaurang 

Pärlan – SCA Skog – SK-möbler – Skellefteå 

Kraft – Sportfiskarna – Teatercafét Umeå – Um-

lax – Älglandets slädhundar. 
 

Tack för Ert stöd till SPÖ och våra medlemmar! 


