
Vinter-programmet 2016/17 

 

Pimpel-mötet 10/11 bestämde följande program och tävlingar för vinterhalvåret: 

 

Angel/Ismetet på Almasjön som i våras tyvärr blev inställt, på grund av för riskabel is, gör vi nu ett 
nytt försök på första isen. Vi måste dock invänta att det också skall finnas  mört att sätta på kroken. 

Ett par datum för arrangemanget, som också inkluderar klubbens KM är  4/12 eller 11/12 

Klubben kommer att bjuda samtliga på korv med bröd. 

 

Lakpimplingen:  En liten regeländring infördes, vilken ger en bättre rättvisa när det bara blir en som 
får fisk vid varje deltävling. De som deltar men blir utan lake, får platssiffran 20 oavsett deltagarantal. 

Fisket kommer att börja mitten/slutet januari  Göran står som huvudansvarig, Leif Lissman o Tobbe är 
de andra arrangörerna 

 

Mormyskan:  Arne Jonsson är huvudansvarig.  Klubben  är arrangör av DM-deltävlingarna 3 o 4:a  
som kommer att avgöras under en dag: förslagsvis 2/4 eller 9/4 , KM kommer naturligtvis också att 
ingå då, plus en ytterligare  efter sommartiden inträtt. 

 

36:e Skinnarnappet:  kommer att hållas 8/4 på Kappsjösystemet  o nyheten 5 timmar  (vid dåligt 
väder, kan naturligt vis tiden kortas)  nappet kommer denna säsong inte att ingå i KM-serien. 

 

Pimpel-KM:   kommer att avgöras i 3 deltävlingar, där de 2 bästa räknas, det blir också en minskning 
till 3 klasser: Herr, Dam o Junior max 15 år.   Fler i klasserna ger mer konkurrans och förhoppningsvis 
vill fler delta när deltävlingarna också minskats till 3. 

En annan liten men kanske mycket viktig regeländring är Köldgränsen som i fortsättningen är ändrad 
till -15 grader, kl 0800 bestämmer arrangören detta.  Vi vill naturligtvis att så många som möjligt 
skall kunna delta utan att behöva frysa allt för mycket. 

KM-datum:  29/1  11/2 o 4/3    arrangörer: Henrik P  Karin A o Mats Öjes. 

 

Ett Sportlovsfiske kommer att arrangeras  under perioden 27/2-3/3 

 

Ett par Kvällskulor kommer att hållas om is väder o tid finnes:  Kent/Kerstin  och Tobbe blir 
arrangörer av dessa efter 27/3  2-2,5 timmar långa. 



 

Gränsfeiden:  När något är klart om detta, kommer det att finnas på klubbens hemsida nyheter. 

 

Sälen-Cup återuppstår:  finns det bara is äger den rum 24-26/4.    

 

Under vintern skall vi försöka ha 3-4 kvällar öppna på klubben, samkväm o ljuga lite, spela poker 
m.m.  Dag tid kolla hemsidan 

 

Aktiviteterna börjar annars vid ICA med Fiskdammen 1:a advent  27/11 kl1500-1800 

 

Fiskeresa: Hoppas intresse finns från er klubbmedlemmar att vara med på lite fiskegodis med en eller 
två övernattningar någon av helgerna  10-12/3   eller 16-19/3 

Resmål:  10-12/3   Björköfjärden Sundsvall/fisketävling Dynäsnappet Kramfors  alternativt:  Kälarne 
Cup 3 dar 

Resmål:  17-19/3  Kilaforsnappet/Björköfjärden  alternativt:  Björköfjärden/Sösjöpimpeln Bräcke 

Anmälningar till dessa alternativ senast söndag 19/2  till Göran H, för att vi skall kunna boka 
husrum!!!  

 

Med dessa intressanta ändringar hoppas vi att  intresset för att delta o tävla i fiske åter ökar, ju fler som 
deltar desto roligare har vi tillsammans, o kom ihåg att vänners eller grannens barn/juniorer har de ett 
litet fiskeintresse försök då att verkligen få med/ta med dessa på något arrangemang!!! 

SKITFISKE PÅ ER ALLA!!!  Göran 

  

 

 


