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Kontroll

SM-fi.nal

i Åreskutarus köhatten

Årets SM-finalister blev säkert åtskilligt
övcrraskade, när de fick veta, att finalen
inte skulle gå i grannskapet av Brunflo, som
man trott med anlcdning av att Brunflo
SLK var lokal *rrangör. Det blev en sjö i
rakt motsatt riktning från Ostersund räkn;t, nimligen Alsensiön, cirka t'c mirnordväst ut. Dir var en siö mcd Åreskutans rira
silhuett i bakgrundJn, en vacker sjö med
hoimar och vikar, stora grundbottnar och
ctt par marke'ade djuphilor. Fn sjö med
gorr o.n aLborrc, mest.mitt men dock inte
så

litet av de större, och dessutom rikligt

med sik, en del harr, lake och enstaka gäd-

dor och laröring. Men det var flera

deci-

mcrer snö. o.h så tjocl< is, att man fi.\ liqea på knä tör ått nå igenom med borret.
Detta giorde, att de som hade kondition
och kralter Llarade sig bärrre Jn de, sum

var o!ar.r v;d

sådana pålrertningar.

lall

slnrerher som.rbborren var gansLa nappfrisk, och man behövde bycr hål ofta.

?å

a
srör

söndagsmbrgonen

stod

extratåget

"Pimplaren' på Oster"und. cenrral och vintade på strömmen av ivriga pimplare från
stade'r' hotell och pcn"ionat. Själr.r loLet
hade av SJ försett. med cn sror skylt. och
trevligr skyltal hingde ilön.rren. Sådan.r
extratig sir litet nu och då i denna fiskin.
tresserade Iandsända.

Firdcn gick allr'å

nordvisr rrr. och från Vapl.rns hållplats
vandrade man ner till sjön, där eldarna spraRiktprir

ars utrustningen.

kade, medan man förberedde starten. TävIingsledaren Folke Hallberg tog miken och
dirigerade deltagarna ut på isen i tr.å led,
där de fick lägga ner sina utrustningar för

kontroll.

Bestämmelserna genomgicks, och
till väders, vädja{e

innan startraketen gick

Iörbund.ordföranden om sporrmannåmä6-

sigt uppträdande och pimpling huvudsakligen under isen.
Med ledning av utdelade kartskisser med
hade de tlest.r red"Ln i fönäg besr.imt sig för. var de skulle börja fi.ket. och
man spred sig målmedvetet mot uddar, hol-

djup.iffror

mar och srrinder runr sjön med utnyttjrnde i möjligaste mån av de plogade vägarna,
Väglager gjorde att de flesra höll sig inom
den närmaste halvan av tävlingsområdet,
där man nog också räknade med att den
nirbelägna;iven skulle ha samlat fisk. De
som började allr[ör nära Iand hade dock in

te riknar med isens tjocklek. Dir

fanns

knappr något vatten mellan is och botten.
Mesta abborren tycktes gå. där mellanrum
mer var omkrine merern, och de srörsra
gick i allmänhet på tre meters djup. Där
gick också siken, som de flesta inte märkte
något av, men som man kunde se i många
hå1. om man skuggale örer. SiLen vill i
rll.rTinher ha mindre pirkar ;n som användes av de tävlande på detta djup. Det blev
några skapliga stensikar och några små blåsikar. Der blev oclså lake. cn liren gädda
och nigra harrar. De sisrnämnda gick så

grunt, art endasr norrljnningrrna sjllra hade begrepp om atr hitta dem. Invid land, på

ert par decimeters fritt vatten, gick de. Någon specialist påstods ha fått sex mindre
harrar i ert enda hål. Men abborren var Iör
drgen så pa.s villig. att har.metarnr irte
kunde klara sig i konkurrcnsen. Man hadc

ilrigr tippat, huruvida norrlänningarna

el-

ler sci.lJnninearn.t skulle r.r l:em speler denn.r ;ån;. Mcn norrlJnningalna hade t.rhr:"kr
sirLrarionen emot sig. I(ikmetet efter sik och
hrrr gick inLe si brr med den mvckna snön
och ier rjo.kr i.en. Hade cäviingen gått
tre veckor senare, så hade utgången kanske
blivit en annan, men nu vann sörlänningarna srorr. Kikmetarna rull:de rätt snart ihop
sina renhudar och metade blint.
Abborren högg som sagt rätt villigt. Försra halvrin'men toq den cnergislr. sen Id jde
err pau' på haltannan rimme. men frampå
rci.Åidd"\qen högS, de ipå nytt. och den
mesta fishen torde ha tagits då. I allt togs
det under de fyra tinmarna cirka 3.000 fiskar av de 286 tivlande. Alltid ett bidrag
r

ill galTrineen;v

tusenbrödernr.

NJr de fyr.r rimmrrna r.rr tjll Jndd. .kul
Ie dclLagarn,: var: irnå1. o.h konrrollrnrer
.tod vid mil injen lör art ra h.rnd om tiirl:ne'korten Iör dem, son. Lom för sent.
Sru-rraLeren gick på klock.lrset. Derra Iör'
anledde en prorest frå,r några delt:gare,
som skulle ha diskvali{icerats. De hade tagir tidel vid utgången och beräknat god tid

årergången, men då hade isen på de plogade vägarna körts totalt sönder av ]:ilar,
så det var svårt att komma fram. Protesten
man
Eodklirdes au rlr linr' ednrnsen.
dctra rar
Lorrsr;rcrrr trkrum och runnit. att'edan
e,I sak, som deltagarna varken kunnat för
utse eller förhindra. I praktiken hade utslager Lrcrydel'e cn.l'r.t f<;' någr,:, som belann
iis nJra måler. Om rävlin;.led,rreu kJnt rill
lörhillander, hade ocLså slut'akercn gått
några miruter senrre. Såväl protesten som
Lrrslager var välmoriverade.
lrviigningerr gick raslr undan vid r.ennc
Undir rj,ljn*en hade å.kidarn.r inte
'åq:r.
fårr nåeot inrrycL .r' goda iingsrer. ty alla

iar

Fördubblo nöiei...
och fångsten
Den spunno nylonlitdn blir
olltmer spinnfisko.nds fovorirlind - den ser lånqo pre

.isiohskost, är såkrdre mot
bo.ksloq o.h kink ån n69or
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trdffod. Kori och qott för Er.

Nu när Ni srår i besrepp
dlr komplettero Er urrusrnins inför den stundonde
fiskesnson-en köe då hem
er Holqrens li.o - förer
dö är Ni rikt'st.ustod f5r
en ly.kod fisket!r me.l fi.o
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Line

KIi{G
Bait Ca*itg

HOFGRENS
ÖREBRO

höll r»t orr rlcn s.rken och rön-de 'ina

firrar väl för att inte locka fram konkur-

renter. Men som vanligt så bullades det upp
c,r.rrna fång.,cr. nIr clet hele väl vår ö\er.
Fisken vägdes och placerades i påsar med
del,aerreni nummer'. så arr Ii'ken Lunde av'
h;-r".r'.+cnlurad inlign ing. Under tiden
läste Folke Hallberg upp resultaten i hög
talaren, och korten sorterades, så att man
hadc segrarna klara redrn när den sista firO.h"sesraren l,efar,ns vara Olle Andersson från'irolkare SFK, Krylbo. Med 36 fislar och to,o poin; Lilarade h.Ln 'r; förbi
r,årr. Henrr Lr:tsio,', I rril: I'r.. .om ha
.le 5o ti,L.r- rrcn cncla'r 18.4 p. T-crn Lrik

lvf., hade ännu fler
iiskar,59 stycken, raen de stannade ljd 34,3

Erihsson, Dalbarkens
poäng.

si:iiv duktig fiskare och pristagarc. Brunfioorten och Brunflo damcr hade, liksom
,

JrdklubLerr

\jll\. .känkt ta.kra hedenpri

ser, och siälva den fiskevårdsförening man
gästat hade satt upp ett värdefullt pris. För
åvrict hadc landets fabrikanter och bokför-

las m. ll..k.irrLt er mJngd iinr pri'er.
f'ar alJr-r året i följd h.rde mrn en rJskild damklass, vilken vanns :rv obetvingliga
och oIörtröttligr Asta Grell trån Karlskoga,
Sveriges vid det hlr laget mest kända fiskande dam. Hon hade hittat en plats med
rbborrar, son var "ctt nummer större",

och den gick hon inte ifrån. I)et blev

irr:" och

7

poin;,. T'å.rn oLh t-e.rn. Jenny Mårtcnsson och Bertha \Tennersren, båai från rlugar i Bollnns, fick resp.9 och 3
R,8

Bästa dam på plan var annars Svea I(ar
ström lrån Byberget, som blev fyra i DMarrangörstäviingen med 29 abborrar och
r8.6 poing. Hon .lrrlle ha blivit nr 24 i
Broder Folke

i full

ahtion.

Olle" kallades frarn och bjöds
upp'rig.r på ,e;e'paller. dlr han t r'rod otr'
rion.rrrroc h1 lningrr och foro5r.rrerade,
"I(ry1bo

:,*:::
j'..'il"illl I
I
:,;i"- I

lruv rdr i

få

v'inscr och.lagit flertalet herrar'.
ett annat år.

se, r.ad som händer

\rrJrqör.rivlireer,

tieasre Iiskarna, sorn

o.h rilmade' .rr.rll.r linLr-u. Frr sJtt Ilirke-

l#å"',å::'.ä'*'1',,rTii;ti,"1:u5$i
i,,. Yt"rit.;ii - och ",, ännu va'nare
l<ran,. och så siöngs en för dagen komponc
rad

segrarvisa.

lhi.

som

I
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chans i
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r,uld rill segrarcni Tri:n o.h tt'ear

ii.L r.'p. .il'e. r-,ri L,ron. Uet-'irder.rl
lacre p-i'eL var gir ctr i. den a" Ärer Runt
uppsaita fiskcresan till Nordkalotten och

fått offra cn
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Del eqe rrli;r pri'urJelr'n;c ' tl edJc
;
a".[ i ."'-"'J.-Lonad miljö,'nämligcn
Scadstillaren i Ostersund, där deltagarna
.amladc. på e, r'. kring körrglvrornr- lri"
uldelnrnien lL'r'Jrr.r.les ir\ {nårorrl<Karnrc
Rikslörbunds ordför'andc, Lapten Curt Lin-

nu höll' lör

viintat belrgg på,
ör'ra sin;cn, sai som'onrLL DM lunkrion.rrcrna oftr hör rill de duk

knutsäkro
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SM-uppgörelsen och därför bör belönas med
en exrra liren uppgö-cl.c 'in.emellan. Ltt.r :
,lenna tivlins blev Ollc Sundelin från Tor-

K mcd 4l r;.kdr och ll.2 poJrt
'lvåa blcv "Ekorrn" och fabrikören av
åkers Al

Krylbo pirken m. m. K. E. Johansson, Folkarc SFK, med 40 abborrar och en grann
sik. Trea blev Nils Magnusson, S. Sundsjö
lyf., med 10 fiskar av för dagen ovanligt
..:od

vikt.
- I frcr
prisuLdelningcn

kontrollrägdes SM

Med progrån -ner h.rde nimligen
töljr en tip"kupons rörrnde segraren. IJrmodade bruttovikr, och dessa kuponger hade samlats in i en speciell brevlåda på star*
"egraren.

placsen.

Så

avtackader arrarsörcrna, och inte

'1rlnst Iolke Hallberg, som legär h:rt r se.
len allt sedan i hitstas för att ordna med allt
och alla {ör att få till stånd denna fullträff,
kunde dra en lärrnadens suck. (Han var
dock redan i full fart.med nästa DM, två
veckor senare). Deltagarna, riksförbundet
och Året Runt tackar vännen lolke för all
ospard möda. Vi uckar hela världklubben
rned ordföranden I. Årnlind i spetsen Iör en
lyckad tävling och hoppas att de inte skall

Iiskelexikon, ÄR

ett år,

diverse fisk-

redskap.

9. Johån Hjorr. D.rlbarkcns fvf.. 48 27.5.
Norline.'koindu.rri. lrp-. ccllsummisrövlar, ÅR etr år, diverse fiskrcdskap.
9. Martin Södcrnrant Katrineholmsortens
Sor-vf.,28-26,8. Spinnrullc, ÅR ett år,
diverse fiskredskap.

lC. Henry Eriksscn, Tibro SFK, 32-25,5.
Linköpines AFK hpr. solvisare, chokl,:da.k. ÅR ett å.. d'.cr.c rcd"Lap.
11. Iv:rr Johansson, vistens fvf., 24-25,0.
Eshilstunaortcns

Solvf spr. graverad

bricka, chokladask, ÄR ett år, diverse
redskau.

lt. Vikto; Enevall, Hofors fvi,, l2 -25,0.
S[l V. L;ds hpr. brickr. ÄR ett år,
.hokl,rdask, dJverse redsk.rp.

13. Svante Karlsson, Runns AFF., 40-25,0.

Rökt renstek, ÅR ett år, diverse iish'redskap.
14. Siman Ottosson, Sommens SFK, 3424,2. Vadsrena SFK hpr. fågelgryta, ÅR
err .ir. choklad.r.k. dilcr.e redsLap.

lörtröttas iarbercr på aLL orqrni.era upp
rivlrnder i sin ti.keinrres,erad"e land,:inä,i.

Prislistan
1. OIle Andersson, Folkare SFK, Krylbo,
36 fiskar 40,6 poäng. Äret Runts hpr.
en fiskeresa till ishavsklsten, AFR:s
guldplakctt, 2-hands spinnspö m, has-

pelrulle, ÅR

ett år, "tvåhandspimpelspö'. Jiversc li,k red'kap. hlornrnor.
2. Henry Eriksson, Färila fvf,, 56 fishar
38,4 p. Brunflobygdcns hpr. ctt årsur,
Al R:" 'ilverplalerr, 'pinnrulle, bårspö,

ÅR ett år, diverse fishredskap.
3. Erik Eriksson, Dalbarkens fvi.,59 fiskar
34,3 p. Vaplans Mek. Verkstads hpr.
f ikare. AI R:s Lro rspl 11.etr. gl.rsliber.pö.
båtspö, ÅR

ett år,

diverse redshap.

4. Ivar Sundbcrg, Hofors fvf., 43 fiskar

32,8 p. AIR:s hpr. silverbricka, fiskebok, chokladask, divcrsc redskap, ÅR

ctt

år.

5. Elis Ostlin, Grums SFK,30 fiskar 30,3
p. Brunflo SFK hpr. en Jämrälg, fiskebok, chokladask, ÅR ett år, diverse red*"

6. SteÅ Andersson, Rommen-Billingens fvf.,
42-28,q. Srockholms AI 1.,:s hpr. jirrcspargris. fi'kebok. chokhdask. ÅR ctt
år, diverse redskap.

7. Hitding Värmstedt, Långens fvf.,

52-

27,6. AB Nordiska Uppslagsböckers hpr,

§

I

I
" Krylbo-Olle"

på hederpal

ffi

15. Göte Boman, Folkare SFK., 39-22,8.
Isborr, ÅR ett år, choklad, diverse red-

+0.

Erland Pettersson, Folkare SFK. 25-

skap.
16

Herbert Rohm, Degerfors AFK..:722,4. Pimpelsrol. ÅR crr å-. {i.1reboL.

iiskekorg. diverse rcdskrP.
t7. Per Haglund, Kiipings AFF, 28-21,4.
Håv, Åii- ett år, fisk;lrok, diverse red-

15,2. Redskap.

+) Helmer Arv6n, AFK Flugan, 14-15,1
Redskap.

+l Stig Johansson, LinBbo

19.

Lenrart Bromann, Morx FVK., 3221,1. Isbill, ÅR ett år, diverse redskap.
Bireer Nordstriim, Ho[ors fvf.. ]t
20,;. f;.lcbo\, Knng Li5ereldcn err

ir'

Axel Gryth, Asphyttans l!1,, 17-14,4.
Redsl<ap.
45
+6

diverse fiskrcdskaP.
10.

Erik Höök,

Niutåogersfjäderns SFK.,

35-20.2. Fiskebok, Kring

21. Cösta Lindlvist, Torsålers AFK. 2119,3. Iiskebok, Kring Lägerelden crt år,
diverse redskap.

22. Anton Sandin, Gästriklantls SKF,3518,8. Iiskebok, divcrse redskaP.
23. Gunnar lorsmark, Bergby f'tt.' 3718,7. Iiskebok, diverse redskaP.
24. Mattias Bratters, Sollerö fvf., 32-18,2Iiskcbok, diverse redskaP.
25- Holscr Valdner, SIK V. Lund, :4 -17 9

Boki clivcrse redskaP.
Erik Olsson, Njutångersfjäderns SFK,
29-17,8. Bok, redskap.
27. Åke Johansson, lärbo |vl., 29-17'4.
Bok, redshap
28. Sven Strid, AFK Flugan, Bollnäs, 2526.

16,7. Bok, redskap.
29. Eber Nor6n, Grums SFK, 27-16,7 Bok,

Damklassen:

l.

30. Levi Grundström, Amscle fvf., 33-16,7.

Bok, redsk:p.

31. Sten Andersson, AFK Flugan, 6-16,4.

Bok, redsk'rp.
H. Erikssofl, Erkens SFK, 23-16,4

Chohladask, redskap.
33. Svcn Holmgrcn, Surahammars PK Stjär-

16

i6,1. Redskap.
34. Arne Ehdal, Flensortens SoFvI.,
nan,

16,0. Redskap.

35. Felix Ktarg, Malmjärns

2i-

fvf.,2i-16,0.

Redskap.

36.

Kalle Frank, Folkare SFK, 15-16,0.
Redskap.

17.

R. Maie. Upplands-Vä\by Softt..

16

16,0. Rcdshap.

33.

Bertil Jonrson. fiirila fvi.. l5-15.n.

Redskap.
39. Edo Svensson, Trollhättans SoFvt.'
15,5. Redskap.
38

7-

A\ta Grell, Karlskoga AFF. 7 rhr'. 8.c p.
B unrlo d,rner. \pr. r,r.r,e'rd brickJ
fiskeböcher, båtspö, "tvåhands pimpel-

spo', dilerse redskrp.

.'.

Jenny !lårtens<on, AFK FlugJn. Bollnäs.

c abb.

5,4 p. Cloerta choklad.

hjort

I'ur\, komplerr pimpelspö, di"erse

.1.

on

red-

'kao.

Be*hr Vennersten, AFK ftugrn. Bollnäs. J abb. 1,7 p KomPl. PimPelsPö.
choklad, hjortronburk, divcrsc rcdskap.
DM-årrångörstäYlingcn:

t.

Olle Sundelin, Torsåkeru AFK, ,{1-31,2.
Ekman 8r Brundins hpr. Barracudany-

lonnät, spinnrulle, ÅR

ctt år,

diverse

redskap.

2.

K. E.

Johansson 1"Ekorrn"1 FolLate

SFK, Krylbo,

al-12,8.

Alsenssjöns fvt.

hpr. .ov'.ick. fi.kebok, ÄR etr år, diver-

redskap.

32.

lngemar T,rllberg. Nyhammar-Grangärde fvf., 23-14,4. Rcdskap.
Pcr Eurenius, Ostersunds fvf., 7-14,2.
Kric\.unJs Ivt. hpr' rill bl.te ö.rersundare, isborr. RedskaP.

Lägerelden

err år, diverse {iskredskaP.

lvf.. li-11,Ä.

Redskap.

skap.

18.

Per Andersson, Rengsiö fvf', 28-15,3.
Redshap.

l.

se redskap.

Nils Mrgnusson. S. Sundsiö tvt., Grimnäs, Io-?0,6. S"edberes Culd.m. atf..
Oster"urd, hpr. [rJga.e, {i"kebok. chokladask, Krirq Lägerclden ert år, diverse rcdskap.

.1. Svea

harström. Bybergels SFK.2q-18.6.

Kor.L. -yg3riicL o. pinrcl.tol. bok. di'

verse fiskredskap.

5. Birser Cultåvsson. Grums SlK, 25l,:.7. Spinn.pö. bok. divcrse red'kap.
6. Olle Carlsson, N. Hörk€ns fvi., 2111,7. Håv, bok, diverse redskaP.
7. Bertil Andersson, Köpings AFF, 1510,5. Spinnspö, bok, diverse redskap.
8. A. Frank, Folkare SFK. 17 -q.6. SPinn'
spö, bok, diverse redskap.

9. Gösta Skoog, orsa fvf., 17-9,4. KomPl.
pimpelspö, bok, diverse redskaP,
Forts. å sid.50

15.

i.:.

Göte Bomrn, Folkare SFK.. J9-.12 8.
lsborr, ÅR ett år, choklad, direrse red-

+c. Pcr Anderssor, Rcngsiö

skap.

41.

Irland Pe.tcrsson. Folk:r: : r'-

42.

Hclnrer Arr,ön.

16. Herbert Rohm, Degerlors AFK., 2722,4. Pimpclstol, ÅR ett år, fiskebok,
f iskekorg, diverse redskaP.
17. Per Haglund, Köpings AFF, 28-21,1.
Hå", ÄIl. ctt ir, fiskabok, diverse rcdskap.

18. Lennart Bromann, Mora FVK.' 3121,1. Isbiil, ÅR ett år, diverse redskrp

Norditröm, Hofors lri.. lJ20.i. fi'\eboL, I'r:nr. Lii;c-elJen cLt ir.

19. Bireer

Re dsh.rp.
L

.+1.

liX,

Ilugrr. '-

St;g Johanssorl, Lingbo
ReJshrp.

.+1.

A).cl Cryth' -dsphyttans

i1i.. :frt.. --

lieJsliap.
'15. Ingemar Tallberg,

Nyhammar-&

dc fvI., 23-14,4. RedskaP.
46. Per Eurenius, Ostersunds fvf, 7

Kvjcksunds fvt. lrpr. rill bä*c
sundrre. isborr. RedskaP

Lägereldcn

ett år, diverse fiskredskaP.

A

It:Jrl.tp.

divcrse iiskredskap.
20. Erih Höök, Njutångersfjäderns SFK,

35-20,2. Iriskebok, Kring

5,2. I(cdshrp.

Damklassen:

Asta Grell, Kirishogr ÄFF.7 :

21- Gösta Lindkvist, Tor§åkers AFI(, 2119,3. Iiskebok, Kring Lägerelden ett år',
diverse redskap.

1.

22. Anton Sandin, Gästriklaflds SKF,
18,8. Iiskebok, diversc redskaP
23. Gunnar Forsmark, Bergby fvf.'

2. Tenny Mårtensson, AFK Flugan, L
-'
9 i'oL). 5,4 p. Clocrr.r chokl:i,
burk, komplett pimpelspö, divers

]5-

37-

18,7. Iiskebok, diverse redskaP.

24. Mattias Brätters, Sollerö f\1,, 32-18'2

Iiskebok, diverse redskaP.
25. Holger Valdner, SFK V' Lund' 24-17,9.
Bok, diverse redskaP.

26.

Erik Olsson, Njutångersfjäderns

Åke Johansson, Järbo fvl., 29-17,4.

skap.

3. Bertha I/ennersten, ÅFK Flugaq
näs. 3 abb. 1,7 p. Kompl. PioP
choklad, hjortronburk, divcrsc ra

t.

DM-arran görstäYlintcn:
Olle Sundelin, Torsåkerr AFK, '{1F.km:n & Brundins hor. Barra

lonniit.

Bok, redskap.

28. Sven Strid, AFK Flugan, Bollnäs.25-

redskap

16,7. Bok, redskaP.
29. Eber Nor6n, Grums SFK,27-16,7. Bok,

sFK.

redskap.

30. Levi Grundström, Amsele

fvf.,3l-16,7.

Bok, redskap
31. Sten Andersson, AFK Flugan,6-16,4.
32.

Chokladask, redshap.

år,

Tohansson t'Ekorrn") F
K;lbo, *r-3),s. Alsenisfior

fiskebok, ÄR ect år,

hpr.

l.

I

&{

'o,iäck,
se redshap.
Nils Magnusson, S. Sundsjö fvf.,
räs, 10-20,5. Svedbergs GuldsmDågare, fiskebok'
tlsKeoof,, a
Ostersund, hpr. bägare,
ustersund,
kJrdask, Krlnq Lägerelden ett år, fi
se redshap.

4.

Svea

Kårström, Bybergets SFK,29-l

Komb. ryggsäck o. pimelstoi, bol,
verse fiskredskap.

Redskap.

9.

I'tt.,2l-16,a.

Redskap.

Kalle Frank, Folkare SFK, 25-16,0.
Redskap.

37. R. Maxe, Upplands-Väsby

39.

ÅR.tt

16,0. Redskap.

35. Felix Klang, Malmjärns

38.

nrulle.

5. Birgcr Gustavsson, Grums SFK. 15
14.7. Spinn'pö, bok, diverse redsb;|
6. Olle iarlsson. N. Hörkens fvf- {
I1,7. Håv, bol, divene redskaP l
7. Bertil Andersson, Köpings AFF, I
10,5. Spinnspö, bok, diverse redst4
8. Ä. Frank, Folkare SFK, 17-9,6. Se

16,0. Redskap.

36.

spin

K. E.

Bok, redskap.
H. Eriksson, Erkens sFK, 2l-16,4.

33. Sven Holmgrcn, Surahammars PK Stjärnan, 16-16,1. Redskap.
34. Arne Ekdal, Flensortens SoFvf, 21-

-

spö", diverse redskap.

SFK,

29-17,8. Bok, redskap.
27.

IlrLrnllo Lirn,r:rs hpr. grrvr::
ii.Lct,ilckcr, l.irspil."t'ih:::-'

SoFvI.,26-

Bertil Jonsson, Färila lvf., 15-15,6F.lo svcnsson. Trollhättans SoFrt.,
15,5. Redskap.

7-

spö. bok. diverse redskaP
Gösta Skoog, Orsr fvf., 17-9,4. Ko
pimpelspö, bok, diverse redskaP.

Fotts.
10.

Ifin 'id. JS
§flall, Västerås FK, 19-9,4.

Albin

Kompl. pimpelspö. bok, diverse red'kap

Hiortline, AFK Fluean, Bollnäs.258,0. Kompl. pimpelspö, bok, diverse

11. S.

.edskao.
'Eriksson, AFK Flugan. Bollnäs.
12. Rune
7.9. Kompl. pimpelspö. bok. diverse
redskap.

ll

fiske

Skänkta priser:
Året llunt. Fiskercsa till Nordkalotten,

n lina

med en

20

årsorenumerrrioner'

Åmarörtislrrnas Rik'förbund. Silverbric-

kr, euld-, silver- och bronsPlikert.
Biunttobvgdens hpr' Ärsur'
Veolans Mck. Verksrrd. Kikarc

Brunllo Soorrii"kcklubb. l.imrilg
format, 2 as-k{at, blommor.

i

stort

Stockholms Amatörfiskeklubb. Jättespareris-

Ati köpo fiskelinq är

' AB

en

förlroendesqk
Vrrför skulle Ni nöja Er mcd annat

än

dct absolut bisra, när det gäller fiskelina?
Ovcrelk där der spinnliskas och fackfolk
är mcd linns det brra en lina, som håller
minct
NYLON RHODIÄ GREEN

att

uppskatta NYLON
RHODIA GREEN IISH. Dct visar intc
minsr dct faktum atr 9i 9o av aila världs
rckord i tivlingsfiske slagirs med NYLON
RHODIA GREEN FISH.
Knutcn till etr gorr fiskercsuitet ligger
knutcn. Hiir är NYLON
ofte jLrsr i

RHODIA GREEN FISH oöverträffrd i
hå1lfnsthet.
Se

till att Ni lår

SvensLc

E.kil'i,niortens Sport & Fvl.

Cravcrad

irricka.

SIK V. Lund, Motala Verkstad. Gravcrad
bricka.
Vadstcna Sportfiskeklubb. Fågelgryta.
Nisse Magnusson, Gällö. 2 "jättePimpel-

-

FiSH!
Fackfolkct vcr

Nordisha Uppslag'böcker.

Iiskelexikon.
Norlings Skoindustri, Ostergraninge' Cellcummistövhr.
- LinköDines A mrtörliskrreförening. Solur.

soöl'.

' Näldens Ullspinneri. Yllefjlt.

I

Nilsrons slakteri. Brrrnflo. Rökt ren-

stek.

Rrunflo damer. Graverad bricka.
Svedbergs guldsm. aff., Ostersund. Bägare

Alsensiöns iirkevårdt[<jrening. Sovsick.

Kvickiunds fiskev. Iören. lsborr.
AB Ekman [r Brundin, Stockholm. Barracudanät.
Kring Lägerelden, Stockholm. 4-årspren.
AB Urfabriken, Svängsta. Haspelrulle
ABU 444, spinnrulle Rccord 2.200. sPinnrulle Rainbow 888, slå.liberspö. 2 stålspön,
2 Perfecr håtar, 3 pimpel"pön. 4 dr.r8'orri-

mcnr. z tvllda plrstetu:er.4 drag.ortiment.
AB Arjär, Mllurg. Tuåh*nd. .pinnspö, 2
nimnelsobn.

'
som garantcrlr en hel-

originaln,ärket,
-dragen
NYLON-lina av yppersta kvaiitet.
Linan tillt,erbas i srol)lehar lrån a,lo till
t,2A och tAljet i alla uäl:orretade ai[ärer

i

brantchen,

tirma Krvlbopirken, Krylbo. 2 pirketuier'

10 Krylbospön, 12

pikar,24

satser Argus-

"Iirm.' Bertil AI'tröm. Trollhittan. 3
"Snapp".
-pimpelrullar
Oklnd. Fiskekorq.

Falu Industri AB, Korsnäs. Isbill.
AB Ideal Lädervarufabrik, Anderstorp.
Pimpelstol "Ideal".

METARTAVLINGAR
som vanligt på

Nyheter uppsart en ny och linfin I
som första pris

"förstametaredagen"
Vi kan nu omtala, att Amatörfiskarnas
Riks{örbund även i år utlyser det s. k. Riksmetet tillsammans med Dagens Nyheter.
Det blir för övrigt även Rihsspinn till sommaren, och liksom ddigare år har Dagens
Firm.r lla.t & Merrll. Osterlor"e. Ly"räkor o.h pirkar rill samr'i:a pri.rr"rre.
Pauls Sportdepot, Simlångsdalen.

3 lyx-

askar Myrspinnare.

AB Cloetta, Ljungsbro. 12 kalt.

mjö11<-

choklad.

Fiskcfrämjandet, Stockholm. 5 årsböckcr.

Malte Blohms Fabriks AB,

Götcborg.

Spinnrulle President.
AB Bröderna Tysklind, Insjön.6 hompl.
pimpelspön, 12 Finess-blänken.

AB ltrflahlström & \flidstrand, Stockholm.

l1

fiskeböcker.

Hj.

Hofgrens

AB, 0rebro. 5 Hofolon

spinnlinor.
H. G. Larsson Mek. Verkstad, Karlskoga.
Kompl. hopskjutbort pimpekpö, l rulle till
E. Jegcndahl, Kallhäll. 3 pimpelspön "Stäb.rlanspirken

ker", 17 sarser lyskrok. t8

Frin'r;.6.ilve*Lin-

met. 42 Kror-nan-spinn.rre. 2+ Ljungr-spinDare, 20 satser lysmasker.
Firma Fiskman, Uttran. 12 Byrspinnare,
12 Fishmanlinor.
Benno Larsson, Göteborg. 10 spolar Peryllina.

Ryds Industri AB, Ryd. Spinnspö,

2

pimpelspön.

Åke Nclson, Kalmar. 3 svirvlar.
Jernbolager. Fsk ilsrunr. l.borr "Sjöf.rl
ken . 24 srrser "Stubbma.k', I2
Ankarlina.

'polrr

7 kompl.
pimpelspön. 3 pimpelspön. 3 pimpelrLrllar.
Fisk red"kapsind

u'tri.

Cnosjö.

Ålmqvist & Viksell, Gebers !örlag, Stock-

[olm.

15 fiske- och naturböcker.

Bröd. Gustin, Ostersund.2 burkar Hjort-

toppen.

tävlingsbroschyren, tävlingskort och plakct-

ter. Tävlingsbroschyren utsänds {rån förbundssckretariatet, så snart dcn är tryckt,
rill a'a kända Jrlubbrr. Ovrig.r [år rekvjrera den från förbundsordföranden, box

181,

Linköping. Deltagarekort och plaketter rek-

rireras Irån DN på sir.kild.r rekrisition..
kort, som medföljer inbjudan.
Just i år bör vi kunna rikna med rekord
delragrnde. errersom våren ir så tidlg och
rcra'edrgen.i <en.,rrr r. o. m. råra allrr
nordligaste föreningar bör hinna fä lritt vatLcn rr1 meLå i. Förrr årer kunde iu bara dcn

södra trcdjcdelen av Iander vara mcd. Gör
dagen till en fest- och utflyktsdag för {örcningens medlemmar, fruar och barn.

Det är inte bar: uranför Salrsjöbaden, sorn
det mctas strömming på rårisen. Detta folknöje har minst samma omfatrning på Bråviken, där i"en de senasre åren varit Iull-

ständigt svart av folk, män, kvinnor och
barn, ofta hel: familien i sällskap.

Felet med detra srrönmingsmere har bar:r

varir. att flertaler av de fi.kande varir tjuv-

liskare i lagens bcmärkelsc. Varren.igarn.r
och yrkesfiskarn.r har vi<serliqen srgr"; en
del fall, .rrr de inre ansås si; lidå iå
'är.
'Lilt stor skada av der, men yrke.tiskrre
Irin andr.r håll hrr ansert arL der min)Lrr
deras avsättningsmöjlighcter. Och i varr
l.r'1, det har jnte v.rrit i
ordning. i
'in rirr.r
all synncrhet som det stora
llertalet använt
ett pimpel i änden på linan, vilket fordrar
licens

i

dessa warren.

Iör att få

rätsida på saken tog AFR,
Norrköpings Sportfiskeförening och Norrköpings {riddsstyrelse upp saken med vattenägarna

KåVe-Sport, Kälarne. Pimpelspö m. rulle.
Gösta Forsberg, Ångsta. Dolk.
K. M. Lövgren, Eskilsg.49. Eskilstuna. 10
st. borrrillsarser.

i

För föreningarna gäl1er det alltså i första
hand att förbereda sina tävlingar, beställa

Bråviksströmming

ICA-förlaget, Västerås. 5 fiskeböcker.

Skalin et C:o K B,

båda tävlingarna.

dem, som ligger närmast

d:o.

"GII'.

i

Mettävlingen sker klubbvis pä
himmelfärsdag den 30 maj. I varjc
lokal tävling får segraren DN:s vack
kett, och de bästa resultaten anmäls
neralprotokollet, där fiskebåten är
priset och följs av fina redskapspri

igod rid före

årers sä,ong. och

man lyckades nå en överenrkommelse, som
omfattar en stor del av vattnen ifråga. Fiskekort tillhandahålls nu sedan den 26 jan.
och gäller den tid, vattnet är isbelagt. Det
51

