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Möte på förbundet
Innan mötet erhåller jag ett paket från Janne Åkerlind, en kotlettrad från vildsvin. Jag vågar
inte ens berätta att den förra såg god ut men hur den smakade vet bara David den spjuvern
som utan minsta tvekan satte i sig rubbet.
Vi var ca 20 personer på mötet på huvudkontoret i Minneberg som i huvudsak hade som
fokus att sätta prioriteringar för Sportfiskarnas arbete de närmaste 5 åren. Den timme som var
avsedd för mötet blev 3.5 timme, det var jättebra diskussioner och det var tydligt vart
distriktets medlemmar hade sina prioriteringsområden. Tävling var utan tvekan det som var i
fokus och det ska bli intressant att följa fortsättningen då jag som nyanställd på just tävling
fått höra att övriga distriktsmöten haft samma prioriteringar. Jag kände innan min anställning
att tävling engagerar och att tävlingsfiskarna oavsett gren har lyft just faktum att tävling varit
inte nog i framkant. Jag känner att vi är på rätt väg och att förbundet verkligen lyssnar kan ni
vara säkra på. Samtidigt kan man inte ducka för att vi har andra viktiga frågor som förbundet
måste fokusera på.
Att se cirkus 20 medlemmar från drygt tio klubbar från Sthlms distriktet på var väldigt
positivt. Sportfiskarna i Sthlm kommer att verka för att vi har en sammankomst en gång per år
i samma goda anda i syfte att få med medlemmar och klubbar i engagemanget. Det var en
tydlig signal från de närvarande och vi på Sportfiskarna ser inga hinder för detta, tvärtom.
Sportfiskarna jobbar just nu fram en vision mot 2023. Sten Frohm, Sportfiskarnas
generalsekreterare höll i mötet tillsammans med styrelsens representant Tony Söderblom. Vi
satte klisterlappar på de områden de närvarande ansåg var prioriterade för det arbetet. Dessa
övningar genomförs nu över hela Sverige på flera distrikt och ut mynnar prioriterade områden
för Sportfiskarnas fokus de kommande åren. Det innebär i praktiken att det demokratiska
arbetet får fotfäste från klubbarna och att förbundet får vägledning från medlemmarna.
Möjligheter och hot och utmaningar av olika slag konstaterades. Klart är att Sportfiskarna gör
och har gjort mycket bra men att vi inom vissa områden behöver göra mer. Att på ett så
tydligt sätt se att tävling är ett fokusområde för de närvarande inspirerar mig och jag kan inte
annat än säga att jag ser fram emot gryningen för att få sätta tänderna i framtiden. Det finns
massor av idéer och förslag men samtidigt måste man ta allt i rätt ordning och att inte springa
på allt. Jag hoppas och tror att ni har lite tålamod för tid och resurser är inget man snyter ur
näven.
Snö, stöp och tveksamma isar
Vintern har varit väldigt speciell. Det har varit snudd på flyttat SM till succé på SM i pimpel.
Det har varit krångel med isar i distriktet till att som nu vara de bästa på många år. Medan
man på vissa delar i norra Sverige tvingas ställa in tävlingar så har man på ett helt annat sätt
kunnat öppna upp för nya i mellan och södra Sverige. Vi som äter ägg till frukost i

mellansverige har nu helt plötsligt en chans att pimpelfiska upp kvällsmaten. Gnesta SFK
erbjuder tävling hela påsken.
NM i pimpel
Vi hoppas givetvis på svenska framgångar på NM i Luleå, på samma vatten där vi nästa år
tävlar i SM i pimpel. En unik plats för SM, väldigt publikt i närheten av kajen som gränsar
mot stadens gator. Jag tackar Er alla för pimpelåret som gått och ett speciellt tack till Leif o
Calle, vapendragarna i distriktet, som alltid är PÅ när det gäller.
Slutligen önskar jag Er alla ett bra avslut på pimpelsäsongen och att vi ses igen nästa vinter!
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