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Protokoll  2016  Tävlingsmöte 

 

Plats:  Klubblokalen 

 

Tid:  2016-03-15 kl.1830 

 

Närvarande: Robert Åkerström, Jonas Seger, Andreas Anttila, Christer Holmgren, Karl-Erik 

Alaperä, Göran Vuopio, Fredrik Johansson, Joakim Nordberg 

 

Mötet öppnande. 

Tävlingsansvarig Andreas Anttila hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

Tävlingsledare: 

 Dagens huvudfråga, Avlivning av fisk, annat sätt än bryta nacken för att kunna sälja 

fångad fisk vid klubbens tävlingar. Klubben har fått erbjudande att sälja fångad fisk 

till ett företag som med ny maskin kan filea abborre från 90g och uppåt. Klubbens 

medlemmar var eniga att nackbrytning ska fortsätta som vanligt och att vi tackar för 

erbjudandet och avstår erbjudandet. Klubben fortsätter på samma sätt som tidigare att 

hitta intressenter för att ta hand om fisken, eventuellt att köpa från Luleå Renhållning 

hämtning och bortforsling av fångad avlivad fisk. Även sprida ryktet att det finns fisk 

att köpa av klubben efter tävlingarna för en slant per kg. Andreas Anttila kontrollerar 

med skatteverket vad reglerna säger om detta. 

 Lulenappet 2017, anpassas och samarbetet med Luleå Kommun och ”Luleå on ICE” 

genomförs även detta år. Vi ska se över om inte ungdomstävlingen kan genomföras 

mera central där arrangemanget i övrigt sker. Tävlingstiden diskuterades för att 

minska upptaget av fisk, ev. 3 timmar. Mötet diskuterade även om man skulle införa 

en klass till, Amatör för att fånga flera vanliga Luleå bor som också skulle vilja vara 

med. Till den klassen ha en kortare tävlingstid men en gemensam ingång med 

huvudtävlingen. 

 Flera tävlingar? Robert visade upp ett förslag på flera tävlingar som klubben s kulle 

kunna arrangera. Iden går ut på att man har en huvudtävling som man döper till Luleå 

Trippeln (tre deltävlingar) eller Quattro nappet (fyra deltävlingar). Varje deltävling är 

en insats tävling där fiskarens placering ger en placerings poäng som summeras till 

sluttävlingen som i sin tur ska ha ett lockpris på 5000, 3000 och 1000kr eller nått åt 

det hållet. Hela överskottet tillfaller ju klubbkassan och gynna alla medlemmar med 

kanske lägre medlemsavgifter osv. Medlemmar ställer upp och sköter diverse 

uppgifter före och efter tävlingen. Iden verkar god men deltagarna vid mötet ville ge 

det hela lite betänketid för att hitta den perfekta tävlingen. 

 

Tävling: 

 Lulenappet Gråsjälsfjärden prel. den 4/3-2017 kl.1000-1400 i samarbete med Luleå on ICE 

 DM-Mormyshka Mjösjön Svensbyn 3/4-2016 kl.1300-1500 (Minkarna arrangerar) 

 DM-pimpeln Borgarudden den 24/4-2016 kl.1100-1500 (Minkarna arrangerar)  

 KM-pimpel (sluten tävling) Örnabben 15/3-2016 kl.1745-2030 

 DM-Mete 2016-08-13 (Kalix SFK arrangerar). 

 KM-Gädda genomförs i samband med Karatsresan 12-14 augusti 

 KM-Mete återkommer med mera info. 
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Övriga frågor: 
 

 Indelning av lagen till DM-pimpeln har Andreas tittat på och kommit fram till följande. 

 Herr Senior lag 1: Jonas S, Ulf K, Fredrik J, Mattias H. 

 Herr Senior lag 2: Joakim N, Christer H, Karl-Erik A, Viktor N 

 Dam Senior lag 1: Annica S, Nilla N, Anna N 

 Herr Veteran lag 1: Robert Å, Bengt A, Göran V, Kent E. (Samtliga HV tävlar 

individuellt mot varandra om 4 platser i laget om laget tar sig till SM). 

 Dam veteraner lag 1: Eivor H, Allis F, Doris N, Birgitta D 

 

Senaste anmälning 30/3-2016 till Andreas Anttila. 

Kontant till Bengt Anttila på tävlingsdagen individuella junior 30kr/pers, vuxna 120kr/pers, 

lag+indv 150kr/pers. 

 

Nästa möte:  

Andreas återkommer 

 

Avslutning: 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 

 

 

Vid Protokollet: Tävlingsledare: Justeras: 

Robert Åkerström Andreas Antilla X 
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