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Tävlingsfiskemöte för Västerbotten 7 oktober 2017
Plats: Robertsfors 11:00-12:30
Deltagande:
Rickard Löwall och Jari Toivonen Älvräddasrna; Robertsfors.Gunnar Eriksson från SPÖ.
Rolf Öberg, Roger Eriksson och Staffan Öhgren från Skellefteå SFK. Steve Björk, Harriet
Jonsson och Gunnel Björk från Norsjö SFK. Kent Eriksson och Jan Algotsson från
Bottennappet.
Rolf Öberg hade kallat till detta möte på uppdrag av distriktets årsmöte, för att klubbarna i
Västerbotten skulle ges en chans att träffas och diskutera vinterns tävlingsfiske.
Rolf Öberg ledde mötet och Harriet Jonsson fungerade som sekreterare och nedtecknade vad som
diskuterades och vilka beslut som fattades.

*
DM-arrangörer för Västerbotten 2018-2023 (Bil.1)
DM-arrangörer för 2018 – 2019 finns sedan tidigare, men mötet beslutade att fylla på listan i
några år genom att använda ett ”rullande” system. Blåknuten byts ut mot Älvräddarna bland
arrangörerna.Se bil. 1.
*
Preliminärt tävlingsprogram för pimpelfisket 2018. (Bil.2)
Mötet upprättade ett preliminärt tävlingsprogram för pimpelfisket 2018 (Se bil. 2)
Endast PK-Nordic saknade representant vid mötet.
DM i pimpel hade satts till 25 mars pga. påsk (även Norrbotten kör detta datum) Roger
Eriksson påpekade att Ljusvattnet tänkt köra pimpeltävling då. DM skulle ev. kunna flyttas till
8 april, om även Norrbotten kan flytta dit. Steve kontaktar dem men Norrbotten kan inget
besluta förrän de haft sitt tävlingsmöte i slutet av oktober. Därför ligger DM i pimpel kvar på
25 mars tills vidare på preliminärlistan.
Då mötet helt glömde att besluta om när DM i mormyska skulle läggas in finns DM:et
preliminärt inlagt 2:a söndagen i mars i enlighet med tidigare beslut att det skall hållas 2:a
söndagen i mars. Älvräddarna står på listan som arrangörer för DM i mormyska 2018 men vill
ha hjälp av mer kunniga klubbar för att kunna genomföra arrangemanget.
Övrigt.
*
Rolf berättar att han i egenskap av distriktstävlingsledare blivit kontaktad av Stora
Bygdeträskets FVO om att de är intresserade av att arrangera ett av delkvalen till SM i gädda
2018. En intresseanmälan för detta är inskickad till Sportfiskarna.
*
Distriktet fortsätter med att som i fjol dela ut gratis pimpelset till de ungdomar som deltar på
DM i pimpel. En ersättning med 100kr/set utgår till arrangerande klubb som klubben får söka
av distriktet i efterhand. Distriktet har dock inga färdiga set på lager. Om arrangerande klubb
(PK-Nordic 2018) tar kontakt med Norsjö SFK, kan de hjälpa till med pimpelset om det
behövs.
*
Rolf påminner om att klubbarna, eller enskilda medlemmar, fram till årsskiftet kan skicka in
motioner till Sportfiskarna om det är något inom tävlingsfisket man vill se en förändring på.
Det finns en motionsmall på Sportfiskarnas hemsida under :
www.sportfiskarna.se/Om-oss/Demokrati som går att ladda ner.
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Inlämnade motioner tas det upp på tävlingsmötet som hålls i slutet av 2018.
*
Rolf berättar även att Anssi som jobbat som tävlingsansvarig kommer att sluta och att
Sportfiskarna därför söker en ny på detta jobb.
*

SM i pimpel går 2018 i Stockholm 10-11 februari. Sista anmälningsdag är 20 december.
För att Rolf ska kunna arrangera en bussresa och boka boende uppmanar han klubbarna att
börja undersöka vilka som skall åka och delta och gärna höra av sig, så fort de vet.
Rolf ska vara i kontakt med Mats Gustavsson som körde bussen sist det var en resa (februari
2015).
*
Tid för nästa årsmöte för Västerbottensdistriktet bestämdes:
Lördagen den 19 maj 2018 klockan 11:00 i Robertsfors med Älvräddarna som värdar igen.
Rolf kallar till årsmötet när det närmar sig.

Vid pennan

Harriet Jonsson
Harriet Jonsson/Norsjö SFK

