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Protokoll  2014  Tävlingsmöte 

 

Plats:  Klubblokalen 

 

Tid:  2014-03-27 kl.1900 

 

Närvarande: Pekka Ruonala, Robert Åkerström, Tage Nyberg, Jonas Seger, Andreas Anttila, Eivor 

Holmqvist, Christer Holmgren, Karl-Erik Alaperä, 

 

Mötet öppnande. 

Tävlingsledaren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

Tävling: 
DM-pimpeln den 6 april 2014 kl.1100 – 1500 Hollsvattnet.  

 

Även till denna tävling förser Ramirent oss med en portabel toalett på släp. Inför prisutdelningen så 

snabbt som möjligt sortera startkorten för att få fram 10 bästa i varje klass för att sedan i efterhand 

hemma sammanställa resultatet i dator och lägga ut på hemsidan. 

 

 Funktionärer före, under och efter behövs, klubbmedlemmar som inte tävlar är ju givetvis 

välkomna och hjälpa till. Epost om detta är utskickat.  Pekka gör en lista på vilka stationer vi 

behöver bemanna och hur många det behövs för varje. 

 Snökäppar – Robert köper ut 

 Snittselband – Pekka 

 Sållar 2 st – Tar Eivor H med sig 

 Numrerade påsar och startkort – Pekka 

 Sjukvårdskitt 2st – Pekka 

 Hjärtstartare – Robert 

 Toa – Robert och Göran. Göran kolla först med byn om det går att lösa där. 

 Start/stopp skott – Göran 

 Skoter+Pulka och akutmobilnummer – Göran kollar Byaföreningen 

 112 – Robert har underrättat om tävlingen och platsen. 

 Hamburgare mm – Byaföreningen 

 Parkering och ev. plogning – Byaföreningen 

 Tävlingsjury, Pekka R, Stig G och Folke 

 Tävlings skyltar ska sättas upp - Pekka har dessa. 

 Skyltar för invägning - Tage pratar med Urban om inte han skulle kunna tillverka dessa. 

En för Damer/Juniorer och en för Herrar. I båda gäller för samtliga klasser och lag. 

 Lada att vara i vid dåligt väder – Göran kollar 

 Snitsla för invägning - ? 

 Snitsla för startfålla – ? 

 Kolla skryllor – ? 

 Sålla fisk – 2 personer och en general. 

 2st bord – Kent ett bord, ? ett bord 

 Växelkassa – Bo Perdal, Pekka pratar med Bo detta samt vem som betalt och inte. 

 Isdubbar – HÅRD KOLL, Wildmarkshopen kanske kan ha några till salu? 

 Död fisk – HÅRD KOLL, en överbeslutande general. Pekka kollar med Leif om han 

inte skulle kunna få Yrjö att vara det 

 Medaljer – Tage 

 Prispall – Av pallar eller annat – Göran kollar om det finns i byn 

 Ta hand om fisk – Göran kolla med Byaföreningen och Robert frågar CampSvanis 
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KM-pimpeln (sluten tävling) bestämdes datum till den 29/3 och går av stapeln i Djupträsket 

(Vistträsk) kl.1000 – kl.1400. Samtidigt firar vi klubbens 60år jubileum med parisare och läsk. 

Arrangemanslista för KM finns i sista styrelsemötets protokoll. I en överenskommelse med Älvsbyns 

SFK så får vi köpa fiskekort till halva priset till detta arrangemang. 

 

 

Övriga frågor: 
 

Rekord för Mört (Rutilus rutilus) i Sverige är 1,726 kg. 

 

 

Nästa möte:  

 

Avslutning: 

Tävlingsledaren tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 

 

 

Vid Protokollet: Ordförande: Justeras: 

Robert Åkerström Pekka Ruonala                                                                      
     
                                                                                        
 

 

 

 

 


