
Vinterns KM-program 

 

Pimpel-KM säsongen 2015/16:   9/1  30/1  14/2  20/3 o 27/3  ( ingår Skinnarnappet o Venjanspirket) 

Arrangörer: KM1 SU   KM2 Tobbe  KM3 Karin 

Som vanligt räknas dom tre bästa resultaten i slutsammanräkningen 

Är det någon som vill använda elborr, är det inga hinder. Alla som vill skall kunna ha möjlighet att 
delta. 

Juniorer som vill delta men inte har skjuts till tävlingarna, ta kontakt med oss i sektionen! 

 

Lakpimplingen har Camilla Ivansson som huvudansvarig denna säsong!   Trolig start med fisket slutet 
januari.    Deltävlingsarrangörer är: Camilla Jonny o Tobbe 

 

Mormyska-KM    Kommer att avgöras ihop med DM 3:e o 4:e deltävingen i Äppelbo 2/4 finalen 
kommer dock att avgöras på hemmaplan med Tobbe som arrangör 4:e eller 5:e April 

 

Angel-KM   här bestämmer Leif Lissman var o vilket av dagarna 5/3 eller 3/4  som kommer att passa 
bäst.  Bestäms senast söndagen 28/2 

 

Junior-Familjedag   kommer att bli samma dag som Anglingen kl 1230-1500 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tankar inför vintern: 

Klubben har kvalat in tre lag till SM:et i Lycksele, men det finns faktiskt chans om intresse finns  från 
er damer att kunna anmäla ytterliggare ett Dam-sen-lag .  Personligen vet jag att det finns duktiga 
damer  som absolut inte skulle göra bort sig. Resan är ju dessutom betald från klubbens sida, så hör 
upp alla duktiga fiskeintresserade damer, här har ni en riktigt fin chans att fiska SM, samt få vara med 
om en trevlig helg uppe i Lycksele  TAG CHANSEN!!!!!   Klubben har redan 14 anmälda 

 

Vintern är här!  Hackade lös båten igår 20/11 vid Tisjön morgonen därpå läser jag minus 16 grader, 
samt ser på facebook att Jonny har varit på Hån, samma dag meddelar Lars-Åke att man fått en fin 



Öring på Närsjön.  Bullsjön 5cm is idag 22/11  Trollingen är med andra ord slut för denna säsong, och 
vintern har gjort sitt intåg. Fram med all vinterutrustning, med andra ord! 

Jag önskar alla fiskevänner en bra o givande fiskevinter, o passar samtidigt på att önska er alla en 
GOD  JUL o ett GOTT NYTT FISKEÅR !!!!!      Göran H. 

Kom ihåg att anmäla er till Julbordet 18/12 till Karin  senast 30/11  på SABAIDI kl 1830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


