
Verksamhetsberättelse för 2020

Styrelsen för Sportfiskarna i Kronoberg vill härmed avlägga verksamhetsberättelse för 2020.

Styrelsen har bestått av: Johan Lihné, Anders Karlsson, Ingemar Svensson, Roger Dahlfors, 
Tobias Håkansson, Martin Nilsson, Daniel Petersson samt suppleanterna Dan Pettersson, Magnus
Andersson och Patrick Buzas.
Vi har haft 2 sammanträden 21/1 & 24/3.
Årsmötet hölls på Växjö Träningsfabrik i Växjö den 24 mars 2020.
Vi har 8 anslutna klubbar till förbundet.

Pga. av Convid-19 så har träffar och möten varit begränsade under året. Distriktsstyrelsens och 
medlemmar har under året deltagit i.

- Anordnat 1 dagars Höstlovsfiske för barn och ungdomar ute vid Sundet i Södra Bergundasjön.
- Då vi inte kunde ha någon återträff på Höstlovsfisket så gjorde vi en digital utlottning av skänkt 
utrustning från olika företag. 
- Fiskat med Östergårdsskolan.

Styrelsen har varit aktiv inom olika fiskefrågor och framfört åsikter till kommun, myndigheter, 
fiskevårdsområden och vårt förbund. 
- Fiskekorts regler och bestämmelser.
- Medverkat vid iordningställandet av nya båtrampen i sjön Åsnen, vid Grimsvik.
- Medlemsfrågor Sportfiskarna.
- Våra rinnande fiskevatten. Bland annat med  påverkan vid utformandet av och invigningen av 
Hanefors området.

Tävlingsverksamheten 
Pimpelsäsongen 2020 blev tyvärr inställd i Kronobergslän då vi inte hade någon is.
SM-pimpel hölls i Arvika där vi bidrog både i Lag och individuellt.
DM-Mete i Torsjön den 13 september med 16 seniorer och glädjande 4 deltagande juniorer.
Artjakten anordnades med stor hjälp av Roger Dahlfors. Ungdomar upp till och med 15år skulle 
fånga och dokumentera olika arter där vikten eller längden inte hade någon betydelse.
Under Sportlovet så anordnade Ingelstad Sportfiskeklubb aktivitet för barn och ungdomar, tanken 
var att prova isen men pga. av isbrist så blev det på land. Casting och tipspromenad var några 
saker som erbjöds.

Internet och sociala medier.
Vår hemsida hålls aktuell och av Erik Sandell. Klubbar och Distriktet kan här lägga in 
information som gäller vårt distrikt. Skicka material till Erik.
Vi har även en Facebookgrupp där distriktet och medlemmarna kan informera varandra om vad 
som är på gång och tipsa om andra aktiviteter.  Vi har nu 330 medlemmar i gruppen.
Många av klubbarna har mycket fina och informativa hemsidor som ger besökaren information 
och tips på aktiviteter.

Ekonomi. 
Året visar ett överskott på 3867:04 vilket kan förklaras i mindre utgifter för bland annat höstlovsfisket,
då vi endast bjöd deltagarna på dricka och korv som de grillade själva. (pandemin gjorde att vi inte ville ha 
matvaror framme).
SM resan till Värmland gick lite minus pga att tävlingsvattnet flyttades långt (16 mil) från förläggningen i 
Karlstad vilket gjorde resan dyrare. Vi samlade dock in extra avgifter under resan.



Vid årsskiftet hade Distriktet 46119:79 kronor i Kassan.
Vid årsskiftet 20/21 byter vi från Plusgirot till Bankkonto med Bankgiro och eget Swishnummer.
Redan 2021 sparar vi över 600 kr på detta.

Ungdomsverksamhet
Under höstlovet arrangerade distriktet 1 dagar med höstlovsfiske i Bergundasjön för barn och 
ungdomar. Vi hade ca 40st fiskare som kom och provade lyckan.
Gädda och Abborre lyckades luras upp. Metoderna vi använde oss av var pimpel, jiggfiske, 
spinnfiske efter gädda, och flötesmete.
Sportfiskarna bjöd på att prova på medlemskap fram till mars 2021 för samtliga deltagare.
Vi bjöd på korv och dryck till ungdomarna samt färdigbredda frallor till funktionärerna.

Genomförandet av Artjakten 2020. Fiskeaktivitet för barn och ungdomar upp till och med 15 år.
2020 deltog 25 barn och ungdomar som alla erhöll något pris. Presentkort eller fiskeutrustning.

Vi fick sponsring från, ABU Svängsta, City Fiske Växjö Normark. CWC. Daiwa Skandinavien
Vi tackar även Växjökommun och Växjösjöarnas FVO för bidragit med båtar.
Tack till alla som deltog och hjälpte till med höstlovsfisket, utan frivilliga insatser går det ej att 
genomföra aktiviteter av detta slag. Totalt var vi 10 personer och 8 båtar som gjorde detta möjligt.

Ungdomsverksamhet bedrivs aktivt av SFK Spöfolket, SFK Firren, Ingelstad SFK och SFK Spinn. 
Trots pandemin så har det lyckats att genomföra fiskträffar.  
Några klubbar arrangerade även Klassdraget.
Vi hoppas och tror ungdomsverksamheten i klubbarna kommer att öka ännu mer, samt att fler 
klubbar kan följa efter.

Vi ser gärna att fler medlemmar och klubbar engagerar sig i Distriktets verksamhet och välkomnar
idéer och förslag. Vissa delar av distriktet har ännu inga anslutna klubbar, vilket vi hoppas det kan
bli framöver.

Vi känner oss nöjda med sportfiskeåret 2020  
Sportfiskarnas Kronobergs distrikt.
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