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Mindre kungsfisk, Sebastes viviparus

SFK Spinnaren

Michael Hammarlund med en flugfiskad havsöring på 3070 g från Vik.

Bo Johnsson med en gädda på 12460 g fångad vid ismete i Lomma.
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Spinnpost nr 1 – April 2017

Ordföranden har ordet
Hej! Ett nytt verksamhetsår ligger framför oss med flera spännande aktiviteter.
Vintern blev ju så kall, att vi kunde avhålla KM i pimpel för första gången på
flera år. När dessa rader skrivs någon vecka före påsk, ligger isen fortfarande
relativt tjock på Sallerupsdammen. Premiären har fått flyttas fram flera veckor,
och kommer troligen inte att kunna genomföras förrän en bit in i april.
Det har rapporterats om stundtals bra fiske från våra kuster efter havsöring. Du
vet väl att vi träffas varje torsdag kl 18 – 20 i Sallerupsstugan. Vi binder flugor
och pratar fiske över en kopp kaffe samt rapporterar om senaste tidens fisketurer. Ni är alla välkomna, det finns plats för fler medlemmar att ta del av gemenskapen.
Vi kommer under 2018 att erbjuda flera fiskeaktiviteter, som du kan läsa om
längre fram i bladet. Vi kommer dock inte att arrangera någon fisketur till
Trollemölla, intresset i fjor var lågt och utfärderna blev inte fullbokade. Vi
kommer att prova några nya hyrvatten, dels ett ställe som heter Brostorp (ej det
tidigare kända stället med samma namn) samt ett vatten i norra Skåne som heter Röena. Vi kommer även att fiska i Danmark samt i Mieån och ytterligare
något flugfiskevatten. Sen får vi se vad medlemmarna tycker om dessa fisken.
Men närmast på programmet är KM i havsfiske den 29 april. Även under detta
år kommer vi att kunna erbjuda medlemmarna båtar i Ringsjön, Vombsjön och
Öresund vid Barsebäck.
Vi har också avhållit vårt årsmöte, där blev inte några större sensationer, styrelsen ser likadan ut som förra året då det blev omval över hela linjen. De stadgeändringar, som föreslagits och tidigare behandlats på höstmötet, fastslogs av
årsmötet. Ändringarna kan du se i medlemsmatrikeln, där stadgarna finns med.
Efter prisutdelningen avslutades mötet och deltagarna lät sig väl smaka av
smörgåstårtan.
Som ni säkert förstår så kommer vi även under 2018 att bedriva verksamhet i
Sallerupsdammen, där vi kommer att sälja fiskekort samt ansvara för skötseln.
Vi kommer även att ha verksamhet för ungdomar under sommarlovet. Här vill
jag redan nu vädja om hjälp från våra medlemmar. Vi behöver folk under sommarlovet på onsdagar och torsdagar mellan kl 9 – 15. Det handlar om att låna
ut utrustning och bistå med lite tips och trix till ungdomarna, kanske reda ut ett
och annat trassel. Dessa aktiviteter betyder mycket för klubben, inte minst genererar detta en hel del ekonomiskt. Men sen är det ju roligt att kunna visa upp
klubben och dammen för allmänheten.
Hoppas vi ses under våren vid någon av våra aktiviteter eller kanske under
sommarens ungdomsfisken. Tills dess, ut och fiska!
Bengt
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Nytt från Sallerupsdammen
Välbesökt grillkväll
Det blev en mycket lyckad grillkväll i Sallerup den 5 april med ett 30-tal medlemmar. Micke och Göran A var de som fixade och donade inför grillkvällen
och Göran var grillmästare. Det serverades grillspett av fläsk, kyckling och lax.
Till detta fanns det potatissallad, grönsallad och några såser samt något att
dricka. Allt blev mycket lyckat och alla åt av god aptit. Vi hade även dragning
av fotona till mångfisken 2017 och där vann Karl Bundy och Bo Johnsson var
sitt presentkort på 500 kr hos Sportfiskegiganten. Vi gratulerar vinnarna till
denna tävling. En grillkväll till hösten är planerad till den 4 oktober som nertrappning från årets fiske, välkomna då.

Inbjudan till städ- och underhållshelg i Sallerup 7-8 juli
Efter att växtligheten har fått härja och ett och annat gått sönder, så skulle vi
behöva lite hjälp ute i Sallerup med att fixa detta. Vi ser fram emot att ni kommer ut och hjälper oss någon eller båda dagarna ett par timmar. Anmäler er
gärna innan till Sallerup att ni kommer på 040-49 40 90. Då vet vi hur många
vi blir och det blir lättare för oss att fixa tilltugget som vi bjuder på, kan bli
grillat eller något annat.

Veteranerna
Vi är nu två personer som hjälps åt att hålla ihop verksamheten för klubbens
veteraner. Det är undertecknade Lasse Persson (0702-769353) och Lennart
Bundy (0706-124990). Vi har planerat några aktiviteter och resterande får vi
diskutera vid onsdagsträffarna.
Till att börja med vill vi att alla veteraner som besöker Sallerupsdammen på
onsdagar deltar i veteranmöte i grillstugan kl 10.00. Till att börja med ska vi då
diskutera årets program med början 4 och/eller 11 april. För övrigt blir mötena
lite fiskesnack till kaffet och efter det förmodligen fiske för en del av oss.
Första planerade fisket blir ädelfiske i Brostorp torsdagen den 26 april och därefter horngädda, förmodligen Falsterbokanalen måndagen den 14 maj.
Torsdagen den 23 augusti testar vi fiske i Helsingborg Västhamnen och torsdagen den 20 september Ekdala, Nya Brostorp eller annat ädelfiske.
Vid alla fisketurerna är det samling i Sallerup kl 08.00 för gemensam avfärd
om inte annat meddelas. Anmälan till Lasse eller Lennart, lista i Sallerup alternativt e-post till mail@bundys.se.
Lasse och Lennart
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Oförändrade priser i Sallerupsdammarna 2018
Kortpriser gäller för upptagande av max. antal angivet fiskar per kort och fiskedag. Vid upptagen fiskekvot skall fisket avslutas!
Dagkort
200:(max 1 extra dagkort per person och dag kan köpas)

2 fiskar

100:-

2 fiskar

Dagkort juniorer ( t.o.m. 16 år)
(max 1 extra dagkort per person kan köpas)

3-timmarskort
100:1 fisk
(max 1 extra 3-timmarskort per person och dag kan köpas)
Familjekort/dag (2 vuxna, 2 barn t.o.m. 16 år) 340:- 3 fiskar/familj
(max1 extra familjedagkort per familj och dag kan köpas)
140:-

Medlemsfiske

Medlemsfiske Juniorer (t.o.m. 19 år)
100:(Juniorer fiskar gratis onsdagar, fram till anläggningen
stänger för dagen och får då ta upp 1 fisk gratis)
Medlemsfiske Veteraner/Pensionärer
Gäller onsdagar kl. 09.00 -14.00.
(Övrig tid gäller ordinarie medlemsfiske)

100:-

2 fiskar
2 fiskar

2 fisk

Uthyrning/abonnering av damm 2
Uthyrning till företag, klubbar, sällskap, privatpersoner etc.
Damm 2
8500:- / dag
Isättning av 100 kg fisk inkl. fiske på befintligt bestånd.

Du kan betala med Swish i Sallerupsdammen!
Du som har ett Swish-konto i din mobiltelefon kan nu använda denna för att
betala fiskekortet. Vårt Swish-nummer är 123 274 14 78.
Visa din mobiltelefon med bekräftelsen på betalningen för personalen i dammen, så skriver de ut fiskekortet åt dig.
Om du kommer efter att personalen gått hem, betala med Swish och visa upp
transaktionen på din telefon för fisketillsynsmannen.
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Våra båtar
När detta skrivs befinner sig klubbens båtar fortfarande på land för underhåll,
men vi hoppas att de kommer i vattnet under april månad. Information om detta kommer på hemsidan och på Facebook.
Priser 2018 för att hyra båtarna:
Barsebäcksbåten kostar 150 kr per dag att hyra inklusive motor. Bensinen står
du själv för.
Vombbåten kostar 120 kr per dag, och då ingår fiskekort för två personer.
Ringsjöbåten kostar 50 kr per dag. Du måste själv lösa fiskekort.
2-hk motorn kostar 100 kr per dag. Oljeblandad bensin ingår inte.

Kust- och flugfiskesektionen
Vi fortsätter med våra träffar i Sallerup nu under våren torsdagar mellan 18-20.
Havsöringsflugor är heta nu så dessa binds för fult men även en och annan
regnbågsfluga hinns med. En extra binddag genomfördes då det skulle ha varit
havsöringsfiske med lite tilltugg, tyvärr blev vi inte så många denna gång men
det kan även ha med vädret att göra 10-15 s/m och snö är inte så skoj. Fler är
välkomna ut till oss på torsdagar, har du/ni inte bundit flugor innan, det gör
inget vi hjälper er att komma igång och vi har verktyg och material på klubben
att låna.

SFK Spinnarens årsmöte
Årsmötet hölls lördag den 24 februari i Sallerupsstugan, där 25 medlemmar
mött upp. Göran Brandt omvaldes som kassör. Inge Ahlberg och Mohamed
Zrewill omvaldes som styrelseledamöter på två år. Tore Nilsson valdes som
styrelseledamot på ett år. Pierre Kask omvaldes som styrelsesuppleant.
De stadgeändringar som var uppe på höstmötet och blev godkända där första
gången, fastställdes nu av årsmötet. SFK Spinnarens stadgar hittar du i Matrikeln.
Vid den efterföljande prisutdelningen erhöll följande priser:
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Mångfisken: Vinnare 2017 Michael Hammarlund (99 p):
Årets största fisk 2017: Bo Johnsson – Harr 1430 g (95 %)
Årets största flugfångade fisk: Bo Johnsson – Harr 1430 g (95 %)
Årets största fisk, juniorer: Philip Nilsson – Näbbgädda 450g (56 %)

Tävlingar och utfärder
Förslag på tävlingar, utfärder och aktiviteter under 2018
5/4
28/4
29/4
5/5
27/5
7-8/7
28/7
4/8
25/8
8/9
16/9
4/10
6/10
14/10
20/10
27/10
10/11
11/11
12-18/11
25/11
10/12

Grillkväll
Grillväll i Sallerup, alla är välkomna
Utfärd skånekusten
Havsöringfiske på skånska kusten
KM i havsfiske
KM i Havsfiske med Tumlaren och Gripen
Utfärd till Danmark
Regnbågsfiske i t ex Simonsø
Flugfiske i Nya Brostorp
Utfärd med övernattning
Underhållshelg i Sallerup
Dags att städa och röja i Sallerup
Utfärd Ringsjön
Gädda, Gös, Abborre i Ringsjön
KM i mete
Mete i Sallerup
Familjedag
Flugfiske i Mieån
Utfärd med övernattning
Gåsafiske
Sillfiske med Gripen, 4-tim tur.
Grillkväll i Sallerup
KM i flugfiske
Plats ej bestämd
Plattfiskmete med Vandia
Tillsammans med Gripen, 6-timmmar
Höstmöte
Flugfiske i Ekdala
Utfärd med övernattning
Abborrfiske Danmark
KM i kustfiske
I någon Malmöhamn
Underhållshelg/vecka i Sallerup
Torskfiske
Med M/S Tumlaren och SFK Gripen
Luciamys i Sallerup

Alla datum och tider är preliminära då många inte är bokade med turbåtar, fiskedammar m m.
Är det någon tävling eller utfärd du vill hålla i så kontakta styrelsen. Risken
finns att de inte blir av, om vi inte har någon som kan ansvara för aktiviteten.
Du kan nu anmäla dig till klubbens tävlingar och utfärder på vår hemsida. I
aktivitetsprogrammet finns en kolumn för anmälningar. Klicka på länken, så
kommer du till ett anmälningsformulär.

Äntligen is för pimpelfiske
Ett par kalla nätter i början av februari gjorde att isen lade sig på flera skånska
sjöar och kallelse ut med kort varsel på hemsidan och facebook att det skulle
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bli pimpel den 11 februari. Trots att dagens datum fanns med i planeringskalendern var det bara två som anmälde sig till tävlingen! Vi valde trots det dåliga deltagandet att genomföra både KM och tävling mot Gripen, då isläget troligen inte skulle bli kvar till nästa helg. Sjön som valdes blev Vaxsjön vid Frostavallen, då det sades att den troligen skulle ha bra is. Då vi samlades vid parkeringen på Frostavallen beslöt vi att fördela folket lite i Spinnaren/Gripen tävlingen så att det skulle bli 4 i varje lag, och då även tre Gripenmedlemmar även
är medlemmar i Spinnaren så blev det Michael och Kurt som fick tävla för
Spinnaren. Det visade sig att sjön höll 8 cm kärnis över hela sjön, så vi beslöt
att hålla tävling då det troligen skulle bli enda chansen detta år. Fisket var
mycket trögt och det blev mycket springande och borrande i jakten på de randiga. Isak hade med sig ett bärbart ekolod som han testade och på det kunde vi se
fisk längs botten men att de var mycket svårflirtade, de steg upp och tittade på
vad som presenterades och gick sedan ner igen. I KM tävlingen vann Maciej
med 760g, Karl-Åke kom på andra plats med sin enda fisk på 510g och Michael på tredje med sina 120g, Isak fick fjärde platsen med sina 100g. Då Isak
återutsatte sina fiskar så fick han en uppskattad vikt. I tävlingen mot Gripen
vann Gripen i år med 1 420g (620+510+190+100) mot våra 980g
(760+120+100+0). Synd på det dåliga deltagandet även om det var på kort varsel så var dagens datum utlyst som tävlingsdag och besked gick ut på hemsida
och facebook tidigare i veckan att fiske troligen blev av så hade vi hoppats på
ett par till skulle anmäla sig.

Inbjudan till kustfiske 28 april
Då fisket den 17 mars blev inställt valde vi denna dag som nytt datum. Vår
förhoppning är att vi får trevligare väder och att temperaturen i vattnet och i
luften har ökat. Chansen är större att vi kan komma i kontakt med några havsöringar vid denna tid. Vi samlas vid Sallerupsdammen vid 06:30 så ser vi vart
vi styr, då det har med väder och vindar att göra. Vi har inte satt någon tid för
hemfärd då vi inte vet hur långt vi behöver köra och hur fisket ev kommer att
vara. Vi vill gärna att ni meddelar om ni kommer och om ni har vadare eller
inte, då det har betydelse på vart vi väljer att åka. Anmälan till Michael Hammarlund 076-7979090, epost styrelsen@sfkspinnaren.se eller via webformulär
på webben. Även en lista kommer att sättas upp i Sallerup som det går att anmäla sig på. Mer info, Michael Hammarlund.

Inbjudan till KM i havsfiske 29 april
Den 29 april tar vi en tur med Tumlaren (som det ser ut vid skrivande stund)
tillsammans med SFK Gripen. Vi fiskar mellan 07:00 -13:00. Samling på kaj
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senast 06:30. Alla platser lottas tillsammans med SFK Gripen. Som alla nu bör
veta så får man endast behålla 5 torskar. Hur denna tävling kommer att se ut
vet vi för tillfället inte då en del nya tävlingssätt har kommit till p g a denna
regel. Vi ber att få återkomma med detta. Tider och båt kan komma att revideras då datumet inte är bokat hos turbåt vid tryckning. Ha en koll på hemsidan
så får ni aktuella uppgifter. Kostnaden kommer att bli 150 kr för seniorer och
50 kr för juniorer. Anmälan till styrelsen@sfkspinnaren.se, på lista i Sallerup,
via webformulär på hemsidan eller telefon till Michael Hammarlund 0767979090 som även kan ge mer upplysningar.

Inbjudan till regnbågsfiske i Danmark 5 maj
Vi funderar på att åka över till vårt grannland Danmark och gästa ett av deras
put-and-take sjöar. Simonsø P & T är den som vi troligen kommer att besöka.
Vad denna tur kommer att kosta är inte fastställt, inte heller vilken tid vi åker.
Anmälan till styrelsen@sfkspinnaren.se, på lista i Sallerup, via webformulär på
hemsidan eller telefon till Mohammed Zrewill 076-345 28 78.

Inbjudan till flugfiske i Nya Brostorp 27 maj
Vi har i år fått en plats i ett av Tommys nyaste vatten, det ligger upp i Linderödstrakten inte alls långt ifrån de välkända dammarna i Brostorp, så detta vatten skall inte förväxlas med dessa. Vi fiskar på lördagen den 27 maj men vi
anländer till campen kvällen innan vid 18-tiden för övernattning och lite samkväm fiskare emellan. Kostnaden kommer att bli 1100 kr för seniorer och 500
kr för juniorer. Glöm inte att ta med sängkläder och något att äta och dricka.
Anmälningarna för detta fiske öppnas den 5/5 och först till kvarn gäller. Anmälan till Michael Hammarlund på 076-7979090.

Inbjudan till fiske i Ringsjön 28 juli
Då provar vi i år igen om vi kan få ett bättre väder än förra året och ett lite bättre fiske efter gädda, abborre och gös. Vi hyr båtar av Björks i Ringsjön. Vi fiskar mellan 9-15 och för er som inte kommer till Sallerup så träffas vi hos
Björks vid 08:30. Vi andra samlas vid Sallerup kl 07:30 och när vi är ompackade i bilarna så ger vi oss iväg. Anmälan till styrelsen@sfkspinnaren.se, eller
webformulär på hemsidan eller lista i Sallerup. Det kommer att kosta 150 kr
för seniorer och 50 kr för juniorer. Vi behöver er anmälan senast den 19 juli för
att veta hur många båtar vi behöver. Mer info, Michael Hammarlund 0767979090.
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Slutställning i Mångfisken 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Michael Hammarlund
Lennart Bundy
Mohamed Zrewill
Bo Johnsson
Karl-Åke Månsson
Karl Bundy
Philip Nilsson
Mattias Holm
Leif Hansson
Tommy Holmlund

99 p
86 p
65 p
49 p
34 p
31 p
24 p
19 p
12 p
10 p

Årets största fisk 2017
Bo Johnsson
Harr
Årets största flugfångade fisk 2017
Bo Johnsson
Harr
Årets största fisk, juniorer 2017
Philip Nilsson
Näbbgädda

1430 g

95 %

1430 g

95 %

450 g

56 %

Klubbtävlingen Mångfisken
Vi kommer att lotta ut en del priser bland de som registrerar sin fångst med
bild i Mångfisken. Du anmäler din fångst antingen direkt på hemsidan eller via
pappersblanketten. När du skapar ett konto anger du Spinnarens lösenord som
är sfks. Vi vill också att du dokumenterar din fångst med en bild. Har du inte
tillgång till Internet känner du säkert någon som kan hjälpa dig att lägga upp
bilden på hemsidan. Vid årets slut kommer vi att lotta ut priser, där dina bilder
är dina lottsedlar. Har du registrerat 10 bilder, har du alltså tio gånger större
chans att vinna, än om du bara lagt upp en bild.
Mångfisken är en tävling för alla medlemmar, som går ut på att ta så många
fiskarter som möjligt. Fiskarna får gärna vara stora, men behöver inte vara det alla fiskar räknas. Mer om reglerna för Mångfisken kan du läsa i matrikeln eller på hemsidan.
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Äntligen premiärfiske i Sallerupsdammen
Efter en lång och kall vinter, så gav isen med sig till slut. Den av många emotsedda premiär kunde gå av stapeln, solen sken men vinden var ganska ettrig
och inte helt varm. Det stod många premiärlejon på stränderna runt våra dammar, och när startskottet gick på morgonen dröjde det inte länge förrän de första spöna stod i vackra bågar. Kanske var det lite mer trögfiskat än vanligt,
men till slut var det rätt mycket fisk som kunde håvas. Storleken var det inget
fel på, den största fisken för dagen vägde 5,2 kg och det var åtskilliga runt 4
kilosstrecket. Många av sportfiskarna berömde också kvalitén på fisken, samt
påtalade den goda kampviljan. Även dagen efter på söndagen kom det upp stor
och fin fisk, och på måndagen landades en på 5,3 kg. Har ni inte provat än, så
ge er ut och fiska för det kan löna sig.

Andreas och Lukas med varsin fin regnbåge från sallerupspremiären dag 2.
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Sportfiskeklubben Spinnaren
Särslövsvägen 38
212 91 Malmö

Plusgiro: 53 48 15-6
Plusgiro anmälningsavgifter: 70 86 60-6
Swish: 123 274 14 78
Telefon Sallerupsdammen: 040-49 40 90
Hemsida: www.sfkspinnaren.se
e-post: styrelsen@sfkspinnaren.se
Telefonlista styrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Bengt Larsson
Michael Hammarlund
Göran Brandt
Mohamed Zrewill
Lennart Bundy
Tore Nilsson
Inge Ahlberg
Alban Bunyak
Lennart Bundy
Pierre Kask

070-309 51 57
076-797 90 90
0768-210 638
0763-452 878
0706-124990
0708-840 451
0708-470 374
0723-280 871
040-21 09 90
0735-914 607

Aktivitetsansvariga
Veteranerna
Sallerupsdammen
PR & Information
Båtar
Tävling & Utfärd
Ungdomar
Kust- och flugfiske

Lennart Bundy
Inge Ahlberg
Mohamed Zrewill
Pierre Kask
Michael Hammarlund
Göran Brandt
Michael Hammarlund
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0706-124990
0708-470 374
0763-452 878
0735-914 607
076-797 90 90
0768-210 638
076-797 90 90

