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Redaktörernas visdomsord
Hej!
Årets isfiskesäsong är nu över och sommarsäsongen har sakteliga börjat dra igång. I denna
tidning kan ni bl.a. läsa om Görans summering av vintersäsongen, vinterns tävlingsresultat,
vad som blev beslutat på årsmötet, kommande tävlingar i sommar och ”Ibland händer det”.
Vi redaktörer vill uppmana alla klubbmedlemmar att skicka in sina fiskehistorier och
berättelser, fiskeknep, utrustningstips, recept m.m. till tidningen. Långt eller kort, smått eller
stort - allt är välkommet!
Skitfiske!
/Mattias
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Pimpelsäsongen 2016/2017
Ibland går det bra o ibland mindre bra, både tävlingsmässigt o arrangörsmässigt. Det är nog
ganska normalt egentligen!
Klubben har inte lyckats ta några framskjutande placeringar på de större arrangemangen
denna säsong, men vi kommer alldeles säkert tillbaks med nya friska tag! Britta Ivansson tog
dock ett brons på SM, men tyvärr i fel klubb, men vi gratulerar i alla fall! En fin 6:e plats till
damlaget: SU, Angelica o Camilla, individuellt Jessica 9:a o Britta 10:a
På mormyska-SM tog Stig Enström en fin 7:e plats.
Ändringen på KM att herr o hv liksom att dam o dv slogs ihop tror jag personligen gjorde att
det blev lite mer tajtare o ovissare, lite mer spännande helt enkelt! Vinnarna fick lite mer
motstånd helt enkelt: Camilla o Henrik Grattis!!!!!
Lakfiske-mästare blev också Camilla Grattis!
Angel-mästarna: Jonny T o Göran H från Almasjöns svåra fiske, här räckte det att ha största
gädda. Nästa års KM lägger vi på ett förhoppningsvis mycket bättre ställe!
Mormyskan blev säsongens sorgebarn, aldrig under Skinnkrokens resa har klubben tvingats
att ställa in, men nu har det alltså skett. Efter 65 mils åkande under en 10:dagarsperiod
tvingades jag till detta, dagen innan på Rönnhällsjön o Skinnarnappet hade jag onda aningar o
sov knappt alls. Arne,"Strålis o jag ruskade Morelingen på fredagen o såg redan då att det
skulle bli spännande, lördag eftermiddag efter Rönnhällsjön kollades Järshån o Nissången.
Grov gröt på den första o bara drygt 20 cm under vattnet o överskorpan på Nissången
dessutom lite onödigt kladdig väg här. Ringde Stig o förklarade, vi få försöka göra klart
serien så fort vi bara kan på första isen i höst!
Grattis till "Törparn" för Skinnarnappssegern och till Camilla till Art-Mästaren
Som Årets PIMPLARE har jag utsett Camilla I Einarsson ( KM:etta pimpel, Angelmästare o
Artmästarinna) STORT GRATTIS!

Pimpelsektionens ordförande: Göran Halvarsson
Trevlig sommar på er alla!!!!! och försök hjälp till på metet vid kyrkan!
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Arttävlingen 2017
Tävling - vem blir klubbens artmästare?
Reglerna för att få delta och anmäla sin art i tävlingen är enkla. Det enda som krävs är att
fisken är fångad inom Malung-Sälens kommun och därefter poängsätts fisken procentuellt
mot det klubbrekord som finns. Det kommer allt eftersom att sammanställas i en tabell och
läggas upp här på sidan så att alla kan följa upp och se hur det går.
Den person som under året har samlat ihop flest poäng, vinner - och blir klubbens Artmästare
2017! Pris kommer även att delas ut till samtliga klassvinnare och kom nu ihåg, att inga fiskar
är för små för att anmälas! Desto fler som deltar ju roligare och intressantare blir denna
tävlingsform, så det är bara till att anmäla det arter ni får. Givetvis får ni anmäla fler fiskar av
samma art och då räknas den fisk med högst vikt/poäng med i tävlingen.

Fiskar som fångats registreras till Göran eller Jessica på e-post eller via telefon, senast 5
dagar efter fångstdagen.
Kom ihåg att försöka notera följande: Datum, fångstplats, fiskemetod, längd och vikt.

Göran Halvarsson
gkegh@hotmail.com
Jessica Wilhelmsson
jessica@skinnkroken.se
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Arttävlingen 2016 - slutresultat

Tävlingsresultat
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Trollingnyheter för detta år
Ingångstiden på våra KM kommer att förlängas till 30 minuter, vilket helt enkelt betyder " lite
bättre förutsättningar för alla mindre båtar.
Årets 3:e KM- deltävling: kommer att avgöras med ett dubbelpass, 2 gånger 4 eventuellt 4,5
timmar på Nain o Kvien.
I halvtid tar vi en rejäl matpaus (grillat o potatissallad) För att alla skall få sin mat, måste
varje båtlag ringa o anmäla på tel: 070-5432814 några dagar innan!!!
Priset för två i båten 300:-

KM-avgift utan mat 200:-

Skinnkroken ser helst att Gäddor över 90 cm, släpps tillbaks så att fler får chansen till roliga o
spännande kamper!!!!!
Skadad fisk i gälarna eller liknande, ta med dessa hem som mat till er, katten eller hunden!!
Välkomna alla nya o intresserade, unga o äldre till en ny o spännande säsong!!!!! Kom ihåg
alla kan vinna!!!!!
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Protokoll från årsmöte 2017
Protokoll fört vid ordinarie Årsmöte för
FK Skinnkroken
2017-03-09
Klubblokalen kl 18.30
Närvarande:24 medlemmar
§ 1.

Ordförande Lars Åke Lindstrand öppnade årsmötet

§ 2.

Mötet fanns vara behörigt utlyst och dagordningen godkändes.

§ 3.

Valdes mötesfunktionärer
Till att leda mötet valdes
Ordförande:
Sekreterare:
Justerare och tillika rösträknare:

Lars Åke Lindstrand
Erik Andersson
Arne Jonsson och Fredrik Karlsson

§ 4.

Redovisades
-Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för 2016 års verksamhet
-Resultat och balansrapport för 2016
Samtliga godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6.

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

§7

Val av styrelsefunktionärer
Omvaldes Lars Åke Lindstrand till ordförande för 1 år
Val av övriga styrelsefunktionärer
Till styrelsen valdes
Karin Andersson
Johannes Jonsson

2 år
2 år

Kvarstående
Göran Halvarsson
Rolf Joelsson

1 år
1 år

Till styrelsesuppleanter valdes
Jessica Wilhelmsson
Kvarstående
Kerstin Danielsson

2 år
1 år
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för en period av
omval
nyval

nyval

§8

Val av revisorer/revisorssuppleanter och valberedning
Revisorer
Susanne Ivansson
1 år
Revisorssuppleant
Arne Jonsson
1 år

Valberedning
Erik Andersson (sammank)
omval
Henrik Persson
§9

omval
omval

1 år
1 år

omval

Val av sektioner och kommittéer för 1 år
Metesektion
Henrik Persson(sammank). Jessika Wilhelmsson, Karin Andersson, Camilla IEinarsson,
Trolling
Karl-Einar Brodén(sammank) Göran Halvarsson, Lars Åke Lindstrand, Tony
Johansson, Fredrik Karlsson
Pimpel
Göran Halvarsson (sammank),Henrik Persson, Torbjörn Toresson, Kerstin
Danielsson, Kurt Matsson, Arne Jonsson, Jonny Thors .
Fluga
Flugsektion ligger i vila tillsvidare
Festkommitté
Huvudstyrelsen samt en medlem från varje sektion ansvarar för detta.

§ 10

Fastställande av reseersättningar och arvoden
Fastställde mötet följande
Reseersättning vid användande av egen bil är, den skattefria statliga
ersättningen.
Arvoden huvudstyrelsen
Ordförande och sekreterare
Kassör

§ 11

1000 kr/år vardera.
2500 kr/år

Fastställande av medlemsavgifter för 2018.
Fastställdes följande medlemsavgifter
Junior
50 kr
(0-19 år)
Senior
200 kr
Familj
300 kr
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§ 12

Verksamhetsplaner med budget
Metesektionen :
Pimpelsektionen:
Trollingsektionen:

§ 13

godkänd och fastställd
budget räknas om så att all utdelning/priser blir 60 %
av startavgifterna. I övrigt godkänd och fastställd
godkänd och fastställd

Motioner och ärenden
1.
Start av en Top-5-tävling
Motionären önskar att klubben inför en tävling om största fisk, i de fem
fiskesätten, pimpel, ismete/angling, fluga, trolling och mete.
Motionen bifölls med den restriktionen att det enbart skall gälla fiske inom
kommunens gränser.
2.
Barn/Familjedagar..Medlemsvärvardagar
Motionären vill att klubben arrangerar en provapå fiskevecka, både sommar och
vinter. Motionen bifölls med förbehållet att styrelsen hittar någon/några som
ansvarar för detta.
3.
Klubbrekord för Ismete/angling
Motionären tycker att det skall införas ett klubbrekord för fångade arter genom
ismete/angling from 2017.
Motionen bifölls
4.
Klubblokalen
Städning och avyttring av verktyg/material, som sällan eller aldrig används.
Motionen bifölls och styrelsen får i uppdrag att ordna med försäljning av
verktyg mm, samt kalla till städning.
5.
Klubbens framtid och problemet med Bingolottoförsäljningen.
Motionären hade ställt upp ett förslag till beslut om två punkter
1.
Ska det utgå subventioner till dom som inte vill hjälpa till?
2.
Att vi gör något trevligt för de som hjälpt till, typ middag.
Mötet biföll punkt 2, men biföll inte punkt 1(ströks).

§ 14

Övriga frågor
Inga övriga frågor framställdes under mötet

§ 15

Fika och utdelande av utmärkelser och priser för arttävlingen
Till årets Skinnkrokare har utsetts
Gun och Rolf Joelsson för sitt arbete med Bingolottoförsäljningen
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Årets bragd
Susanne Ivansson för segern i SM i mete 2016. Hon hade den högsta
individuella vikten av samtliga tävlande.
Blommor och grattis till det segrande damlaget i SM i mete
Tack till
Jessica Wilhelmsson
För hennes jobb med Hem- och Facebooksida
Arttävlingen 2016
1:a Camilla I Einarsson, 2:a Göran Halvarsson, 3:a Ove Persson

§ 16

Mötet avslutades kl. 21.30

Mötessekreterare

Mötesordförande

……………………………
……………………………….
Erik Andersson

Lars Åke Lindstrand

Justeras
…………………………….
……………………………….
Arne Jonsson

Fredrik Karlsson
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Övrig info
Skinnkrokens Minnesfond
Lämna en kondoleans till Skinnkrokens Minnesfond.
Avkastningen går till klubbens ungdomsverksamhet.
Minnesfondskonto 6466-641850832
Kontakta Karin Andersson, 070-601 96 13 för utskrift av kondoleans och distribution.
Städdag och Vinteravslutning
Torsdag 1/6 med start vid 16-tiden, hoppas vi att så många som möjligt kan medverka och
göra en ordentlig upprustning av lokalen inomhus. Det ska göras en flytt av saker upp och en
allmänt rejäl uppsnyggning av rummen.
Vi tackar på förhand. Och på fredag kväll kan vi alla pusta ut och ta det lite lugnare då det är
Vinteravslutning med bowling och mat, fredag 2/6 kl. 19.00
Alla som har sålt bingolotter, tävlat och allmänt deltagit och bidragit på våra arrangemang
hälsas hjärtligt välkomna till en trevlig kväll.
Anmälan om mat sker till ordf. Lars-Åke Lindstrand, senast onsdagen den 28/5!
Sommarcafé - mete
Skinnkroken kommer under sommaren att anordna mete (visa och prova på) tillsammans med
Malungs Församlingshem. Dem kommer att ha ett sommar-café öppet vid
Församlingshemmet under juni-augusti, mellan 12-16 lördag-onsdag.
Vi kommer att hålla till vid älven mellan kyrkan och upp till gamla kyrkskolan under följande
datum:
27-28 juni
29 juli - 2 augusti
22-23 augusti
Vi finns på plats mellan 13-15.00 under alla dessa dagar!
Alla Skinnkrokare som kan och vill hjälpa till, vänligen kontakta Karin eller Göran

Ibland händer det
Efter att ha gjort många turer under vintern till Upprämen, den trolska och magiska sjön där
man kan få både besvikelse, glädje, lugn och fina fiskar. I vinter var isen så tjock och snörik,
så det var ingen dans på rosor när vi varit ner i Andersviken. Många besökare har passerat
med sina påsar, vi har fått både rödingar och öringar. Efter flera turer som sagt utan någon
större fisk, bestämde vi att gå långt ut på grundet mitt i sjön där Mattias, mamma o pappa
varit många gånger och fiskat abborre. Tyckte det var roligt att pröva lyckan på ett helt nytt
ställe för oss, kanonfin skorpa på isen och strålande sol, vad mer kan man önska, jo en fin fisk
förstås vad det än skulle vara för sort som var nappvillig.
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Vi (Erik och jag) bestämde att vi skulle borra oss runt grundet och hålla avstånd från
varandra, Erik hade satt på en fin, fin Kinnevikens trekrok av vassaste modell, han släppte ner
och pang vad det högg, ropade till mig att jag skulle komma med huggkroken för det var nog
en av större kaliber. Till slut gav den med sig att streta och fick se det svarta öringhuvudet,
ville inte tro det var en abborre efter tyngden, fel don för en öring, men idag var det Eriks tur
att få upp en fining på 1440 g och som sagt kolsvart och violet-blå-gröna prickar i skinnet, en
öring som kände lockelsen att hugga på maggot och trekrok. Lycka till mannen denna
marsdag, jag fick inget den dagen.
Sista dagen 15 april gjorde vi ett till försök med flytoverall och räddningsväst på, då vi
förmodade att isen inte var av bästa sort efter mildvädret, men efter några kalla nätter trodde
vi det skulle kunna gå att försöka en sista gång med pimpeldonen. Erik var först och vi gick ut
lite försiktigt vid bordet nere i Andersviken, det var öppet vid stenarna, men det gick då vi väl
kom ut. Som sagt ingen bra is, så vi höll oss till högra kanten mot den böjda björken, där vi
fått flera rödingar i vinter, men ingen större variant. Efter någon timme bytte jag maggoten till
mask och då nappade en röding, så det blev den sista för vinterfisket, mannen fick nöja sig
med kaffe och saffransbulle.
Första helgen vid stugan 12-14 maj, bestämde vi oss att åka till Upprämen på lördagen för att
kolla vägen och ev. pröva fisken på öppet vatten. Vägen neröver var nysladdad och det stod
en bil på parkeringen, men inget folk, de hade båt med sig såg vi senare. Vi gick till
slogboden och installerade oss. Då jag investerat i ny lina och fixat krok kändes det helt
lyriskt att vara på plats och göra första kastet med ”min fluga”, kula och mask. Erik prövade
längre bort mot udden från slogboden med långsmalt gulrandigt skeddrag och blå spinnare.
Under en timme hade vi bara sett någon var upp i ytan och jagade något som ”de” gillade,
men vad då inga flugor syntes till. Till slut fick Erik se en som vakade alldeles vid stenarna
vid slogboden, han kastade med spinnaren och fick se en öring simmandes efter draget, men
sedan återvände den med en snärt tillbaka ut igen. Då tänkte jag efter att vi hållit ut så länge
som tre timmar och inte fått känna något, var det väl attans om inte jag skulle få en på kroken.
Jag tog tre nya fina maskar, söm i e stjylsa som vi säger på Malungsmål och efter att ha tänkt
plocka ihop don och fälla ihop stolen som finns i slogboden, vände jag mig om för en sekund
och vips nu var flötet borta, ropade till Erik som hade börjat få nog, men nu har jag nog en på
då flötet är borta. Mycket riktigt jag blev så glad, tänkte inte på slirbroms eller något, trodde
den var i den storleken som jag brukar få, så det var bara att veva in med kastspöet utan att
egentligen trötta ut fisken. Erik stod nu bredvid mig med håven och rekommenderade att
släppa på slirbromsen och jobba med den ett tag efter vi sett stjärten på öringen, nu hade jag
börjat få ont i armen och flyttade mitt handgrepp vilket blev helt fel då blev ju spöet helt
stumt, mycket ska man lära sig.
Efter ca 5 minuter kom den fint, men gjorde ett ryck till runt stenarna och stocken, jag blev så
nervös att den skulle fastna, men då hade den gjort slut på sina krafter, så jag kunde veva in
den fint i håven, öh gud sö gött att ä gick väjin. Då var det min tur att få en fining och den var
till och med större än mannens öring från vinterns fiske, no e ä rättvist.
Öringen visade sig vara mitt personbästa med en vikt på 1550 g och 53 cm
/Karin Andersson
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Tävlingskalendern 2017

Kom ihåg att avlyssna telefonsvararen (0280-13617) för våra träffar, aktiviteter och
tävlingar.
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Klubbrekord
Fiskart
Abborre

cm Vikt (g) Datum Metod
48 1740
.090412 Ismete med Mört

Namn
Per Jonsson

Barracuda

1200

.070520

Berggylta

1000

910821

38

780

.070516 Mete

46

5520
520
3162
970

.070701
.010823
890715
.060515

Pilkning
Pilkning
Bottenmete
Spinnare

Ove Persson
Thomas Dovling
& Daniel Åslund
Lars-Åke Lindstrand
Lars-Åke Lindstrand
Jonny Thors
Ove Persson

460

870528

Mete

Kurt Andersson

B-mete räka/bröd
Pimpel
Pilkning
Trolling
Trolling
Fluga,
Ismopuppan
Pilkning
Svart tubfluga
Mormyska
pilkning
B-Mete med Majs
B-mete strawberry
pop up
Pilkning
Pilkning
Pilkning
Pilkning
Pilkning
Pimpel
Flugfiske
Pilkning

Thomas Dovling
Per Jonsson
Ingemar Halvarsson
Mikael Fredrikssn
Harry Magnil

Smöla
Smöla
Västerdalälven, Vallerås
Grustjärn
Kolbäcksån, Stömsholms
slott
Tidan
Letten. Bograngen
Hitra, Norge
Kvien
Busjön, Ekshärad

Daniel Åslund

Jiesjarvi

Ove Persson
Roger Hansson
Per Jonsson
Lars-Åke Lindstrand
Per Jonsson

Skagerack
Driva, Norge
Södra Sundet, Härnösand
Smöla
Södra Sundet, Härnösand

Daniel Åslund

Cideades, Azorerna

Mete m.Majs

Per Lissjos

Björkna
Blekna
Blågylta
Braxen
Bäckröding
Faren

Göran Halvarsson

Plats
Omnessjön Kramfors
Ponta Del Gada
Azorerna
Langesund

Pilkning

Färna
Gärs
Gråsej
Gädda
Gös

56
17

2190
60
9000
130 15940
93 8565

.070919
950417
890707
.040620
940608

Harr

53

1420

.070731

Havskatt
Havsöring
Hornsimpa
Hälleflundra
Id

25
55

5692
5400
190
6540
2750

910428
890824
.060410
.070702
.090521

Karp

68

3980

.070320

Knektsill
Knot
Kolja
Kummel
Kungsfisk
Lake
Lax
Lubb
Långa
Löja
Makrill
Mört
Nilabborre
Näbbgädda
Pertch
Regnbåge

46
510
3450
2000
374
81 5150
16000
7000
147 17100
67
1400
39 970
64500
78 690
300
77 6500

940528
.060704
.0306
.050709
910427
870208
.060616
990820
910822
830708
820926
.070516
.061904
900804
860613
.090228

Ruda

43

1830

130707

2135

.020202 Pimpel

Röding

Erland Arnesson
Göran Olsson
Göran Olsson
Göran Olsson
Erland Arnesson
Pelle Larsson
Torbjörn Toresson
Leif Aarnseth
Ove Persson
mete,mask
Elisabeth Johansson
Handvinda
Gunnar Johansson
Mete
Thomas Dovling
super shad rap
Gabriel Elfström
Upphängarfluga
Nils Fredriksson
Spinnare
Dan Danielsson
Pimpel Balanspirk Irene Panhed

Rolf Persson
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Dalälven Älvkarleby

Hitra, Norge
Smöla
Smöla
Smöla
Grunden NV om Tjörn
Västerdalälven
Alta Norge
Ofotsfjorden, Narvik
Langesund
Västerdalälven, Gärdås
Vinga Fyr, Göteborg
Dalälven, Älvkarleby
Lake Nasser
Viken, Helsingborg
Lake Huron, Kanada
Börtnansjön
Nordansjön, Sundsvalls
kommun
Almasjön

Rödspätta

512

Sandskädda

258

Sarv
Sik
Sill
Sjötunga
Skrubba
Skäggtork
Slätvar
Stäm
Strömming
Sutare
Taggmakrill
Tigerfisk
Torsk
Tånglake
Vimma
Vittling
Yellow Fin
Tuna

35
66

58
38

700
3060
550
700
488
578
405
190
180
3020
650
1750
15800
52
970
900

173 100000

Ål

1430

Öring
Örtrita

8800
51

830622

Bottemete,mussla
Upphängare,Elbe860806
torsk
.020705 Bottenmete
130401 Mormyska
.020519 Pilkning
970323 Pilkning
.080612 Glidtackel-sill
910427
880722 Sandmask
.080708 Mete
120530 Pilkning
.070704 Mete Majs
910830 Pilkning
.050110 vobbler
900428 Pilkning
830621 Bottenmete
.060523 Mete
900428 Pilkning

Daniel Jernberg

Gullmaren, Bokenäs

Mattias Göransson

Gottskär

Per Jonsson
Per Lissjos
Lennart Stenbäck
Nils Fredrikson
Tomas Arwidsson
Erland Arnesson
Lennart Bosson
Britta Ivansson
Göran Halvarsson
Daniel Åslund
Jan Aarnseth
Mikael Åslund
Nils Fredriksson
Daniel Jernberg
Thomas Dovling
Nils Fredriksson

Fyrisån
Ankarsund Storuman
Lauvöya, Norge
Västkusten, Helsingborg
Olofsjördur, Island
Grunden NV Tjörn
Saltfjorden, N Rognan
Älven, Yttermalung
Skanssundet Järnafjärden
Falun
Kummelbanken
Lake Nasser
37:an,Åstol
Gullmaren, Bokenäs
Testeboån
37:an,Åstol

951113

Björn Hols

Puerto Rico

Jörgen Bornstedt

Resjöforsen

Mattias Baier
Niklas Larsson

Vänern
Prästtjärn

B.Mete
mask/mörtöga
.041221 Trolling,DR
830807
820608

X = nytt rekord
2016
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