
Verksamhetsberättelse 2009 
 

Åsele sportfiskeklubb har under 2009 gjort följande. 
 

Vårfisket på gädda har vi utfört som vanligt med nät och ryssja på Storbaksjön för att fortsätta minska 

beståndet av gädda.  

Årets fångst av gädda blev mellan 60-70 stycken. 

 

Klubbresa 6-9 augusti till Kraddsele, 8 st. medlemmar var det som följde med denna gång. Detta året var det 

bra med vatten i Vindelälven och ett nästan för fint väder med sol och värme men snittvikten på Öringarna 

som fångades detta året blev 2.5 kilo med en topp på 3.6 kilo som Heratch fångade. Bildspel från årets resa 

finns på klubbens hemsida. 

  

Klubben har haft två stycken medlemmar som jobbat med att byta ut spängerna i baksjöområdet som har 

varit dåliga, nya spänger ner till Baksjöbäcken och nya sittplatser vid grillringarna mm. Dom gjorde även en 

ny bro över bäcken på väg till klubbstugan. Bosse och Björn är dom två hårt arbetande medlemmarna vi kan 

tacka för det fina jobbet. Bilder  från deras arbete finns på klubbens hemsida. 

  

Klubben ställde upp med medlemmar när skolan hade en ”fiskets dag” för eleverna, det blev en lyckad dag 

med många trassliga linor men glada små fiskare som fick en del abborre. Vidare ställde klubben upp med 

medlemmar när skolan hade en ”Sport Camp Dag” i september, vi visade både flugfiske och spinnfiske och 

eleverna fick prova på att kasta och få information om dom olika fiskesätten och etik inom fisket. 

 

 

 

 

 

 

Klubben har fortsatt med länsstyrelsen 

arbete från 2008 med lekbottnar, vi har 

kört ut lekgrus och krattat till det i 

bäcksystemet och även grävt en del nya 

vandringsvägar för Öringen. Bilder från 

arbetet finns att titta på klubbens hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pimpeltävlingen 2009 hölls detta året på Prästviken igen och det  

var ganska bra väder och uppslutningen var ungefär samma antal som det brukar vara. 

Det var lite trögt fiske detta år men vinnaren Martin Larsson  

lyckades dra upp en Sik som räckte till detta års seger 

 

Arbetsdagar har genomförts med iordningställande av båtar för både sommarens fiske och inför vintervila. 

Fisketräffar har hållits med fiske och korvgrillning, hoppas på fortsatta trevliga träffar nästa sommar.  

 


