Verksamhetsberättelser
Kils SFK verksamhets och förvaltningsberättelse
Under året som gått har nya försök gjorts för att locka våra ungdomar till en vettig fritid genom fiske,
under våren genomfördes en ”trippel” av aktiviteter. Denna bestod i möjligheter att få prova på
flugfiske, mete samt trolling. Tyvärr var deltagarantalet lågt och vi ber alla medlemmar att komma in
med idéer till styrelsen på bra genomförbara aktiviteter som kan locka in ungdomarna till klubben igen.
Det blev ingen föreläsning under 2007 då det är begränsat med bra föreläsare.
Styrelsen har haft flera styrelsemöten, några kombinerade styrelse/gäddfestival-möten samt flera
möten med Nedre Frykens båtsällskap under året. Båtklubben och Sportfiskeklubben har börjat
samarbeta på flera plan och vi har fått större förståelse för varandras verksamheter.
Klubben representeras dessutom vid nedre frykens- och mellanfrykens fiskevårdsområdens respektive
årsstämmor.
Ängområdet har blivit trevligare, båtklubben har satsat mycket energi på att det skall vara snyggt och
de har verkligen lyckats. Om vår gemensamma ansökan om ny iläggningsramp blir beviljad kommer
arbetet med det att påbörjas snarast det är möjligt, ny politisk styrning har däremot inte varit till gagn
för den inlämnade ansökan som har skjutits fram i tiden vid flera tillfällen, årets budget är dock inte helt
klar men just nu finns ca 100 000 för ombyggnad av båtramp vid Äng.
Styrelsen har även detta år satsat på isättning av fisk i klubbtjärnet. En isättning av lite större rödingar
för att ”späda ut” den småväxta stammen. Förhoppningsvis kommer detta att resultera i ett
rödingbestånd av lite större kaliber framgent.
Styrelsen tackar härmed för förtroendet och jobbar vidare under nästkommande år.

Gäddfestivalen 2007
Gäddfestivalen i Fryken lockar fortfarande många tävlande. Arrangemanget blev en återigen en succé.
Vi hade bra mediabevakningen även om den var lite hetare förra året.
Detta år firar festivalen 15 år och det skall vi försöka använda för att göra den bästa festivalen
någonsin. Tävlingen uppvisar även ett stabilt och bra deltagarantal med 181 anmälda team. Om man i
fiskesamanhang någon gång skall använda ordet tur, så får det bli i samband med vädret, som även
detta år var strålande. Den nya regeln med minimimått på 50 cm för gädda möttes med stående
ovationer vid kaptensmötet.
Vann standardklassen gjorde Team Thuresson med en sammanlagd vikt på 26,8 kg, största fisk fick
Team Trassel, den vägde 8,9 kg. även detta år genomfördes catch & release klassen, denna vanns av
Team Fiske för alla med kapten Björn Gladh med en gädda på 104 cm.
Den ganska nya organisationen fick ytterligare jobb då flera tunga namn försvann utav olika
anledningar, trots detta fungerade allt utmärkt och kan nog betraktas som en av de enklaste
festivalerna på länge. Detta tack vare att alla tog ett enormt ansvar och löste sina uppgifter på ett
strålande sätt, ett stort tack till alla som hjälpt till!

Pimpel-km 2007
Årets serie lockade lite deltagare ett snitt på 16 st är inget att stoltsera med. erien genomfördes med 5
tävlingar, Grumsfjorden, Borgvikssjön, Skattkärssviken, Grumsfjorden och avslutningsvis Fryken.
Segrare blev:
Herrklassen: Dan Södersten (Klubbmästare)
Damklassen : Ingen
Yngre Herrjuniorer: Björn Andersson
Äldre Herrjuniorer: Pontus Larsson
Störst Abborre: Sven-Olov Fager 1190gr (grumsfjorden) Äldre Damjuniorer: Anna Larsson
Det hela avslutades vid klubbstugan med korvgrillning och prisutdelning.
En kul serie som vi hoppas skall kunna locka fler ungdomar i framtiden.
Dragan Tesovic.

Trolling-km 2007
Trollingserien genomfördes med fem deltävlingar på Fryken som vanligt. Årets serie var den mest
välbesökta på länge, det var nästan dubbelt så många team som fullföljde serien som ifjol, 23 st detta
år mot fjolårets 12 st.(minimum tre tävlingar). Team Dyp vann årets upplaga knappt före Team Fager
och därefter Team X-itdata. Följande storfiskar fångades under trolling-km:
Gädda: 10670 gr, Team Fishing for life
Gös: 8134 gr, Team Fager

Mete-km 2007
Om pimpel km tappar och trolling km ökar, så står ändå årets mete-km på topp med 50 st
klubbmedlemmar som fullföljt serien och hittat ut till sjöarna med sitt metspö. Detta är även den
tävlingsverksamhet som lockar flest juniorer vilket är oerhört positivt. Efter fem deltävlingar kunde
följande vinnare koras:
Herrsenior: Christer Jansson
Äldre herrjunior: Marcus Jansson
Knatte: Kevin Johansson

Damsenior: Monica Högman
Yngre herrjunior: Björn Andersson
Yngre damjunior: Julia Thvetus

För fullständiga resultatlistor tittar ni in på www.kils-sportfiskeklubb.se

Dags att blicka framåt mot ett ännu bättre fiskeår, nämligen 2008.
Först ut är en föreläsning med Gunnar Westrin den 12 mars klockan 19.00 i Sannerudsskolans AULA.
Föreläsningen heter ”öringen i mitt liv”, mer om denna kan ni läsa på www.westrin.se .
Information finns även på vår hemsida.
Pris: vuxen
Medlem: 60:Icke medlem: 100:Junior (till det år man fyller 18)
Medlem: gratis
Icke medlem: 50:-

Bussresa till sportfiskemässan 12 april
Pris för resa: 100:- för medlem, 200:- för icke medlem. Klubben betalar dessutom juniorernas inträde.
För mer info och bokning, kontakta Stefan Lersten 0554-10717 eller Gunnar Odqvist 0554-311 20.
Avresa 06.30 Järnvägsstationen Kil (grums ca 07.00) Hemresa ca 16.00 (Kil ca 20.30)

Mete-km 2008 kommer att hållas följande datum.
måndag 5 maj, tisdag 13 maj, onsdag 21 maj, onsdag 28 maj, lördag 31 maj.
Startavgifter: Senior 50:-, junior: 30:- och knatte 10:-

Medlemsavgifter:
Inträdesavgift ny medlem 200 kr (engångsavgift)
Juniorer betalar ingen inträdesavgift
Junior (till det år man fyller 18 år) 75 kr / år
Pensionär 75 kr / år
Senior 150 kr / år
Familjemedlemskap 75 kr / person (minst 3 familjemedlemmar)
ex. 1 st senior och 2 juniorer 75 kr / person = 225 kr (inträdesavgiften för seniorer läggs dock på vid
nyanmälan)
Årskort Skitjärn 300 kr
Har ni bytt adress? Glöm inte att meddela detta till någon i styrelsen
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