
Verksamhetsberättelse 2010 
 

Åsele sportfiskeklubb har under 2010 gjort följande. 
 

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

beståndet av gädda.  

Årets fångst av gädda blev ca 35 stycken. 

 

Klubbresa 5-8  augusti till Kraddsele, 8 st. medlemmar var det som följde med denna gång. 

Detta år var det högt vatten i Vindelälven dom första dagarna och ett fint väder med sol och 

värme. Öringen som fångades detta året blev 4.7 kilo som topp och som det var Elvis D 

fångade. Heratch slog till med en Harr på 52 cm och även andra fick stora Harrar på runt 50 

cm. Bildspel från årets resa finns på klubbens hemsida. 

 

 Klubben hjälpte kommunen med att ordna Abborrar från Bomsjön för tester av bequerel och 

kvicksilver, resultaten finns i separat lista. 

 

Klubben hyrde ut Storbaksjön till ett filmteam som skulle filma Öringen som tar storslända 

(rocken) men dom hade otur med vädret. 

 

Utsättning av fisk har gorts detta året. 

(detaljer om detta har Tomas K) 

 

Klubben har fortsatt med länsstyrelsen arbete från 2009 med lekbottnar, vi har kört ut 

lekgrus och krattat till det i bäcksystemet. 

Bilder från arbetet finns att titta på klubbens hemsida. 

 

Klubben har införskaffat en ny båt till Storbaksjön som tillgång för medlemmarna och att 

användas till Gädddecimeringsfisket. 

 

Lars har spelat in film på leköring i Stensjöbäcken och fick ganska många Öringar på filmen. 

Den finns som DVD att låna och titta på. 

 

Pimpeltävlingen 2010 hölls detta året på Trillviken och det var ganska bra väder och 

uppslutningen var ungefär samma antal som det brukar vara. 

Det var väldigt bra fiske detta år med Peder Jonsson som vinnare med 3638 gr men dom 

flesta fick bra med fisk och även barntävlingen som genomfördes samtidigt fick höga resultat 

med Jakob Adolfsson som vinnare med 1628gr 

 

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.  

 


