
  L i t e  om 2017  L i te  om 2017
  
Redan direkt efter nyår var fisken i sjöarna huggvilliga och Redan direkt efter nyår var fisken i sjöarna huggvilliga och 
flera ivriga pimpelfiskare fick snabbt sin ranson på tre fiskar flera ivriga pimpelfiskare fick snabbt sin ranson på tre fiskar 
för dagen.  Sjöarna var välbesökta under hela isfiskesäsongen för dagen.  Sjöarna var välbesökta under hela isfiskesäsongen 
med allra flest när det årliga porsimästerskapet i pimpelfiske med allra flest när det årliga porsimästerskapet i pimpelfiske 
hölls. Vädret  på  tävlingsdagen var strålande och de drygt 170hölls. Vädret  på  tävlingsdagen var strålande och de drygt 170  
startande fångade många abborrar av varierande storlek.startande fångade många abborrar av varierande storlek.
  
Skoterlederna var även detta år i mycket bra skick tack vare Skoterlederna var även detta år i mycket bra skick tack vare 
alla frivilliga som sladdar dem både med egna och med byns alla frivilliga som sladdar dem både med egna och med byns 
skotersladdar.skotersladdar.

På midsommarafton var det fiskepremiär i Pajkajaur, ett 50-talPå midsommarafton var det fiskepremiär i Pajkajaur, ett 50-tal  
fiskare samlades vid bakvalen före klockan tolv, det bjöds på fiskare samlades vid bakvalen före klockan tolv, det bjöds på 
kaffe och varmkorv. Oturligt nog var fisken måttligt huggvilligkaffe och varmkorv. Oturligt nog var fisken måttligt huggvillig  
den dagen men de fångades senare under sommaren. den dagen men de fångades senare under sommaren. 

            

  

        2018        2018
Under 2018 kommer Under 2018 kommer vi att anordna pimpeltävlingen som vi att anordna pimpeltävlingen som 
vanligt, i år blir det i Pellokis1:an. Vi kommer även att vanligt, i år blir det i Pellokis1:an. Vi kommer även att 
plantera regnbåge i Pajkajaur och börja fiska där på plantera regnbåge i Pajkajaur och börja fiska där på 
midsommarafton klockan 12:00.midsommarafton klockan 12:00.
Under hösten 2017 planterades som vanligt ut fisk i sjöarna, Under hösten 2017 planterades som vanligt ut fisk i sjöarna, 

Ett tips är att titta på vår hemsida och på facebook för att se deEtt tips är att titta på vår hemsida och på facebook för att se de  
senaste nyheterna.senaste nyheterna.

Pors imäs terskape tPors imäs terskape t
Porsimästerskapet i Porsimästerskapet i pimpelfiske kommer att hållas på          pimpelfiske kommer att hållas på          
Pellokis 1:an den 24 Mars, med start klockan 12:00.Pellokis 1:an den 24 Mars, med start klockan 12:00.

 Startavgift 100:- och giltigt fiskekort erfordras för deltagare. Startavgift 100:- och giltigt fiskekort erfordras för deltagare.
 Barn och ungdom yngre än 15 år fiskar gratis. Barn och ungdom yngre än 15 år fiskar gratis.
 Efter tävlingen bjuder byalaget på enklare förtäring. Efter tävlingen bjuder byalaget på enklare förtäring.

      S tugorna      S tugorna
Stuguthyrning:  Den mindre ”BStuguthyrning:  Den mindre ”Byhålan” har en våningssäng yhålan” har en våningssäng 
och är därmed lämplig för två personer, den större och är därmed lämplig för två personer, den större 
”Porsilångan” har tre stycken våningssängar alltså 6 bäddar ”Porsilångan” har tre stycken våningssängar alltså 6 bäddar 
som är cirka 120 cm breda.som är cirka 120 cm breda.

Priser för stugorna:Priser för stugorna:

1 dag1 dag 3 dagar3 dagar   7 dagar  7 dagar
Byhålan               200 krByhålan               200 kr 500 kr500 kr   1000 kr  1000 kr
PorsilånganPorsilångan 500 kr500 kr 1250 kr1250 kr   2500 kr  2500 kr

  För att hyra stuga kontaktaFör att hyra stuga kontakta
 Lars  Lindström                   tel: 076-818 6931 Lars  Lindström                   tel: 076-818 6931

Övrig  in format ionÖvr ig  in format ion
Byaålderman: Lars LindströmByaålderman: Lars Lindström
Avaudden 19Avaudden 19
96030 Vuollerim 96030 Vuollerim        Mail:           Mail:    l.l@bahnhof.sel.l@bahnhof.se

 Porsi skifteslag Bankgiro:   5674-1010 Porsi skifteslag Bankgiro:   5674-1010
       Swish:                                        Swish:                                 123 421 13 14123 421 13 14

 Hemsida:     www.porsisjoarna.se Hemsida:     www.porsisjoarna.se
 Facebook:   www.facebook.com/porsisjoarna Facebook:   www.facebook.com/porsisjoarna

Fiskenytt
2018

mailto:l.l@bahnhof.se


                  Pajkajaur        
       Fiskeförbud från 2018-05-16 till 2018-06-22
       klockan 12:00  (midsommarafton)
      
       Fiske i Pajkajaur tillåtet efter det generella fiskeför-
       budet (2018-10-01) och året ut.

     Pellokis 1:an
     Förbud fram till 2018-03-24 klockan 12:00 (pimpeltävlingen)

            Sigurdssjön
    Fiskeförbud fram till lördag 3 mars klockan 12:00

Fiskekortspriser 2018
Familj/år             600:-
Person/år             350:-
Person/dygn        80:-


