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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BLÅKNUTEN 2016 
 

Under klubbens senaste verksamhetsår har medlemmarna erbjudits att delta i ett 20-tal olika 

aktiviteter av sportfiskekaraktär. Liksom tidigare har det väsentligaste redan avrapporterats på 

vår hemsida www.blaknuten.se . Nedan följer en kortfattad sammanfattning av 

verksamhetsåret. 

 

MÖTEN: Det har varit ett klubbmöte i december. Fyra protokollförda styrelsemöten har 

hållits. Årsmötet i mars lockade ett 15-tal medlemmar. 

 

KM-PIMPEL: I januari hölls den uppskjutna KM-tävlingen från 2015. Det fiskades i 

Holmsund och Österfjärden. Herrklassen vanns av Richard Löwall och damklassen av 

Annelie Koljonen. 10 tävlande som vägde in drygt 8 kg fisk. 

I april var det dags för 2016 års KM-pimpel i Strömbäcksfjärden. Då vanns herrklassen av 

Sven Taflin och damklassen av Ulla-Britt Taflin. 13 tävlande vägde in nästan 29 kg. 

 

SM-PIMPEL: Arrangerades av SPÖ i Örträsk den 9-10 april.Inga placeringar av BlåKnutar. 

 

DM-PIMPEL: Skellefteå SFK arrangerade den 3 april på Lycksträsket. Vår herrveteran Sven 

Taflin kom 6:a.  

 

KM-METE: I juli och augusti avgjordes metesserien på Mjösjön, Nydala, Strömpilen och 

Västerfjärden. Ett 15-tal metare har gjort upp om KM-priserna. Bäst lyckades Anders 

Lindmark och på damsidan Kerstin Jonsson.   

  

UMENAPPET: Den 31 upplagan hölls annandag påsk den 28 mars på Nydalasjön mellan kl 

12-14. Det var det bästa deltagarantalet på många år, hela 285 startande. Herrklassen vanns av 

Tommy Ahlenius från Holmsund, damklassen av Lena Hjälm-Lundgren från Vännäs, 

flickklassen av Julia McNamara och pojkklassen av Alexander Mannberg. Och till sist 

barnklassen som vanns av Tom Svanefjord. 101 tävlande vägde in fisk. Vi lottade även ut 

priser på alla startkortsnummer. Ett stort TACK till alla funktionärer och företag och personer 

som skänkt priser till tävlingen. TACK även till vår huvudsponsor Blixt Sport.  

 

FAMILJEDAGAR MJÖSJÖN: Vinterfamiljedagen ställdes in pga. dåligt väder. 

Familjedagen sommar genomfördes söndag 29 maj, lite tidigare än vanligt. Vackert väder 

igen och det var nyutsatt 250 kg regnbåge sedan några dagar tillbaka. Dom var huggvilliga 

och gav fiskeglädje till några damer och juniorer. Ett 40-tal medlemmar hade mött upp och i 

övrigt var det som vanligt fiskestig med Anders kluriga frågor, fiskemackor, korv, kaffe mm 

vid brasan. På kvällen kl.18.00 var det, liksom tidigare år, säsongspremiär i klubbvattnet.   

 

RESOR & UTFYKTER:  Den 2-6 juni var det dags för Norgeresa till Hilstad. Det blev två 

bilar med 8 personer som kom iväg. Trots växlande väder med sol, regn och låg 

lufttemperatur blev det ganska lyckat. Flera hälleflundror och fina torskar landades. Fina båtar 

och stugor var det och en gemensam fisksoppemiddag ordnades. 

 

KLUBBVATTNET MJÖSJÖN, YTTERTAVLE: Under säsongen har vi planterat 950 kg 

regnbåge. Vår leverantör av fisk, Umlax AB , var igång igen efter avbrottet 2015. 

Kortförsäljning till allmänhet något högre än tidigare år. Fisket har av många rapporterats som 

bättre än vanligt. Återrapportering av fångad fisk fungerar dåligt. Kan nu göras via hemsidan. 

I oktober hade vi en jobbardag vid sjön. Viss röjning längs stigen runt sjön samt vedhuggning 

och kapning av pallar utfördes. 8 arbetssugna medlemmar dök upp. Endast några gäddor i 

ryssjan i maj, kanske var vi för sent ute. Vi fortsätter att subventionera fisket i Mjösjön stort 

och hoppas att ni medlemmar tycker det är rätt satsade pengar. 

http://www.blaknuten.se/
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NYDALASJÖN: Vi har förvaltat sjön åt kommunen sedan 1989. Våra åtaganden består av 

fiskeutsättning, kortförsäljning, marknadsföring, fisketillsyn samt städning av toaletter och 

grillplatser. Arbetet utförs till största delen av våra 9 fisketillsynare. Utsatt i år är 2,1 ton 

regnbåge fördelat på fem utsättningar. Kortförsäljningen lägre än tidigare år. 

Klubben tackar alla kortförsäljare samt alla som hjälper till med Nydala arbetet. Ett tack även 

till Umeå Fritid, som är vår partner i Nydala åtagandet. 

 

SKOLKONTAKTER: Under året har vi haft kontakt med ett antal skolor. Vi har hjälpt till 

vid friluftsdagar och utflykter, både vid sommar- och vinterfiske. Det är i huvudsak Alf och 

samt snälla medlemmar som i mån av tid utför dessa hjälptjänster. Du som tycker att det 

verkar vara ett bra sätt att hjälpa klubben på, kan höra av dig till kansliet via mail eller telefon. 

Stort behov finns och vi har inte resurser till alla förfrågningar.  

 

STORFISKEREGISTRERINGEN: Inga inkomna registreringar finns. 

 

KLUBBENS BÅTAR: Du får vid lösande av båtkort, tillgång till fyra av klubbens båtar. På 

Nydala finns tre båtar fördelat på två ställen. Vid älven finns en båt. Vid varje båtplats finns 

en låda med tidbok för bokning, max tre timmar. Båtkortsavgiften går till inköp av åror samt 

reparation av skador. Ev. överskott sparas till nya båtinköp.   

 

KLUBBLOKALER: Klubblokalen, som även inrymmer vårt kansli, ligger på Västra 

Kyrkogatan 8A. Granne med trafikskolan i källaren. Kansliet är öppet för besök måndag och 

torsdag kl 10-12 i mån av tid från ideellt arbetande medlemmar. (Ring gärna före och kolla att 

det är öppet) Det är även alltid kvällsöppet tisdagar 18.30–20.00. För övrigt går det att nå oss 

på tel. 13 42 88 som även har svarare för meddelanden. Vår e-post adress är 

info@blaknuten.se. Du har där som medlem tillgång till ca 160 st. fiskefilmer och ca 310 st. 

fiskeböcker. Där finns även gamla och nya fisketidningar samt en inplastningsmaskin för 

medlems- och fiskekort. Viss kopieringsservice kan vi också erbjuda. Finns även ett rum med 

slipsten och hobbyutrustning för vår kursverksamhet. Titta in och bekanta dig med de saker 

din medlemsavgift går till. För det mesta bjuds det på fika och fiskehistorier vid rundabordet.  

 

ÖVRIG VERKSAMHET: Vi har under året engagerat oss i olika frågor samt varit med eller 

delaktiga i olika typer av verksamhet. Här nämns kortfattat en del av dessa: 

 

• Vi har haft en film & fikakväll i dec. 

• Vi har haft två Öppet Hus söndagar. En välbesökt i jan och en mindre besökt i okt.   

• Vi har under året fortsatt att sälja Bingolotter. Det ger ca 1000 kr till klubbkassan. Köp 

lotterna av oss om du spelar. Från och med aug 2017 har vi endast Sverigelotter. 

• Vi har under året haft klubben ansluten till Svenska Spels sponsororganisation, Svea. 

Anslut ditt spelkort då du betalar något spel till vårt nummer som är 32630. Då får vi 

poäng och kan vinna vid Gräsrotens utlottningar av pengar. I slutet på året kom 1 721 

kr till klubben. 

• Västerbottens SFK fortsätter med sina flugbindningsträffar på måndagskvällar i vår 

klubblokal. Det är ”drop in” även för BlåKnutens medlemmar, ta med dina grejor och 

titta ner för utbyte av flugmönster och fiskevatten med andra fiskeentusiaster. 

• Klubben är ansluten till Sponsorhuset via vår hemsida. Gå dit och titta om du tänkt 

handla på nätet. Vi får olika typer av provision varje gång det blir affär.  

• Ungdomssektionen har under året arrangerat KM-metet. Årets vildmarksläger fick 

ställas in pga. av inga anmälda. Flugbindningskursen också inställd pga. inga anmälda. 

• Tips till hemsidan sänds till Jan Lundberg på klubbens mailadress info@blaknuten.se 

mailto:info@blaknuten.se
mailto:info@blaknuten.se
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IN MEMORIAN. I juli avled hastigt vår medlem och styrelseledamot i ungdomsstyrelsen, 

Ove Andersson. Han var en stor tävlingsfiskare och beivrare till ungdomsfiske. Under många 

år var Ove väldigt engagerad i Umenappet och inte minst i annonsbladet som gavs ut i 

samband med tävlingen i 15 år. Han ordnade även mycket priser genom åren. Under några år 

efter sin hustrus bortgång svek hälsan honom men de sista åren var han på banan igen och vid 

familjedagen i juni hade han redan börjat planera för Umenappet 2017.                                                                                             

STORT TACK för allt du gjort för klubben och vi är många som saknar dig. Din fina 

abborre på 2.1 kg från Trehörningen hänger på klubblokalen som ett fint minne av dig.    

                                   

 

SLUTORD: Vi är nu 390 medlemmar i Umeås största sportfiskeklubb, vilken är öppen för 

alla. Det har varit verksamhet inom många områden som en fiskeklubb normalt har. 

Ledarbristen är dock fortfarande ett stort problem och vi vädjar därför till alla som har 

kunskap att höra av sig.  

 

Ekonomiskt har vi backat ordentligt men det var enligt lagd budget och mest pga. lägre 

fiskekortsförsäljning och fiskevårdsbidrag.  

När det gäller de administrativa och praktiska jobben i föreningen så behövs fler som kan 

hjälpa till som t.ex. jobb vid klubbvattnet, städ vid Nydala och i klubblokalen.  

 

Eftersom det inte verkar vara utbildning som ni medlemmar efterfrågar kommer satsningen på 

fler korta och långa resor att fortsätta.  En förhoppning från klubbledningen är att ni alla 

förnyar ert medlemskap och under året värvar en ny medlem till klubben.  

 

Till sist hoppas det gångna årets styrelse att ni medlemmar är nöjda med det sätt vi förvaltat 

ert förtroende att driva och utveckla föreningen ekonomiskt och aktivitetsmässigt.       

En förening blir aldrig bättre än vad man själv gör den till. 

 

Styrelsen vill även rikta ett stort tack till alla som jobbat med klubbens alla aktiviteter och 

andra göromål. Ett stort tack även till vår ideellt arbetande kanslist. 

 

STYRELSEN 

   

 

Ordförande Jan-Ola Lindman   

v.ordförande Anders Lindmark                 suppl Sven Taflin 

ledamot Rickard Lövall   suppl Sture Lindman 

ledamot Jan Lundberg  suppl Stefan Odell 

ledamot Tomas Berg suppl Tommy Edman                     

ledamot Henrik Strömberg-Croné   

ledamot Vakant   
  

 

 


