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Pelle Hansson fick en överraskande fångst vid flugfiskeutfärden till Camp 
Mayfly Brostorp, nämligen en sutare. 
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Spinnpost nr 2 –  Juni 2018 

Ordföranden har ordet 
 
Hej! Då vi nu går in i sommarlov och semestertider hoppas jag att ni får många 
tillfällen till fiske. Skulle det sen vara så att fiskelyckan är god, får ni gärna 
höra av er till klubben och dela med er av framgångarna. Som ni vet har vi en 
tävling som heter mångfisken, men även tävlingar om största fisk för såväl se-
niorer som juniorer och även största flugfångade fisk. Gå in på vår hemsida 
www.sfkspinnaren.se >medlemsinformation >mångfisken och anmäl din 
fångst. För varje bild man skickar in får man ett lottnummer, och på årsmötet 
dras dessa och du kan vinna ett presentkort. 
Verksamheten vid Sallerupsdammen fortskrider, och vi har trots mycket sol 
och värme fortfarande en hel del besökare. Det har tagits stor och fin fisk här 
under våren, inte sällan fiskar på 3 – 4 kg! Nu är tyvärr inte allt frid och fröjd. 
Precis som många andra fiskevatten har vi problem med folk som tjuvfiskar, 
skräpar ner och bär sig illa åt. Vid flera tillfällen har polisen kontaktats, men de 
har inte haft resurser att rycka ut, vilket kan kännas tröstlöst då problemen ten-
derar fortsätta. 
Under veckorna 25 – 32 bedriver vi sommarlovsfiske för barn och ungdomar 
på onsdagar och torsdagar mellan klockan 9 – 15. Det är en prova-på verksam-
het, där vi tillhandahåller utrustning för de som inte har egna grejor. Det brukar 
vara en populär aktivitet, med tidvis mycket folk. Kan det sen komma upp nå-
gon fisk, ja då är lyckan stor. Vi behöver hjälp av medlemmarna för att få detta 
projekt i hamn, du som är intresserad kan höra av dig eller komma ut till dam-
men någon onsdag eller torsdag. Hela dagar eller några timmar, alla bidrag till 
hjälp uppskattas. 
Nu är alla våra båtar i vattnet, och det går bra att hyra dem i Sallerup. Det finns 
folk på plats varje dag mellan 8 – 15. Det brukar vara bra torskfiske utanför 
Barsebäckshamn nu på sommaren. Ringsjön kan periodvis vara bra, framför 
allt gösfisket är populärt, men även fisket efter gädda och abborre kan vara 
roligt. Sen har vi ju även en båt i Vombsjön, bra fiske efter stor abborre är ju 
välkänt, även om de kan vara svåra att hitta. Så ta chansen att hyra någon av 
vårar båtar i sommar. 
Vi har under våren haft en del utfärder och arrangemang, intresset för dessa har 
delvis varit ganska svalt. Vi är ju rätt många medlemmar, så man kan tycka att 
fler skulle visa intresse. Men vi får hoppas att det blir bättre fart på er under 
höstens aktiviteter. Om dessa kan du läsa längre fram i bladet. 
 
Till sist vill jag önska er en trevlig sommar med många fina fisketillfällen! 
 
Bengt 
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Nytt från Sallerupsdammen 
 
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 kom-
mer 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. 
 
 
Sommarlovsfiske 
 
Under veckorna 25 – 32 bedriver vi i samarbete med Malmö stad sommarlovs-
fiske i Sallerupsdammen på onsdagar och torsdagar mellan klockan 9 – 15. 
Ungdomar i åldern 8 – 16 år får då möjlighet att prova på att fiska. Fisket är 
gratis och man får ta en regnbåge. Ungdomarna får fiska med spinn och fluga, 
och under dessa dagar får de även meta. Sommarlovsfisket brukar vara mycket 
uppskattat, och vi får många besökare. Vi behöver därför hjälp av våra med-
lemmar att på plats förklara och hjälpa ungdomarna, visa hur man kastar med 
en haspelutrustning men även reda ut ett och annat trassel. 
Du som är intresserad kan höra av dig till Inge Ahlberg på telefon 070 – 847 
03 74 eller helt enkelt komma ut till Sallerup någon av dagarna och anmäla er. 
Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få – ju fler vi är desto bättre går det! 
 
 
 

 
Klubben har nåtts av ett sorgebud.  

ALF NELLHOV  
har gått bort. 

 
Alf var medlem i många år, och visade ett stort engagemang för klub-
ben. Vi har mist en god fiskekamrat och saknaden kommer att bli 
mycket stor. 
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Veteranerna 
 
Måndagen den 14 maj samlades fyra veteraner vid Lernacken för horngädde-
fiske. Det var en varm dag, så vi nöjde oss med 2 timmars fiske och drygt 30 
horngäddor tog vi, de allra flesta kring halvkilot. Inte ofta man får så många 
och så stora. 
Torsdagen den 23 augusti testar vi fiske i Helsingborg Västhamnen och torsda-
gen den 20 september Ekdala, Nya Brostorp eller annat ädelfiske. 
Samling i Sallerup kl 0800 för gemensam avfärd vid alla fisketurerna om inte 
annat meddelas. Anmälan till Lasse eller Lennart på lista i Sallerup, alternativt 
e-post till mail@bundys.se. 
 

Lasse och Lennart 

 

 

Gråhaj 
 
Veckan före midsommar kunde vi läsa i tidningen att två stycken gråhajar hade 
fångats i nät i Öresund, en utanför Ålabodarna och en utanför Gilleleje. Gråha-
jen är mycket sällsynt i svenska vatten och har förmodligen tryckts in i Öre-
sund av ihållande nordvästliga vindar. I Nationalnyckeln till Sveriges Flora 
och Fauna kan man läsa: Gråhaj påträffas mycket sällsynt i svenska vatten, 
huvudsakligen i Skagerrack, men den har även fångats i norra Kattegatt utan-
för Göteborg och 1852 i Öresund. 

 
 
Kust- och flugfiskesektionen 
 
Vi har för närvarande sommarlov inom sektionen och kommer att köra igång 
igen med torsdagsträffarna någon gång i augusti. Vilken torsdag det blir är 
ännu inte bestämt. Vi önskar er alla en trevlig sommar och skitfiske på er alla.  
 
◘ 
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Välkommen till SFK Spinnarens Familjedag 2018 

Sallerupsdammarna lördagen den 25 augusti kl 10-14 
 
Till familjedagen välkomnar vi alla, vuxna som barn, medlemmar som 
alla andra, för trevlig samvaro i sportfiskets tecken. 
 
Vi erbjuder bl.a. 
• Lotteri med fina vinster 
• Loppis, med både fiskegrejor och annat. Passa på att fynda nya fiske-

grejor. 
• För 50:- får du ställa upp ditt medhavda bord och börja sälja av dina 

övertaliga fiskegrejor (eller vadsomhelst) 
• Servering med bl.a. grillad korv, läsk, kaffe och kaka 
• Erfarna fiskeguider som kan visa både flugfiske, spinnfiske och mete 
• Flugfiskesektionen visar vilka flugor som fungerar bra i Sallerup, och 

visar samtidigt hur det går till att binda dom 
• Gratis fiske (max 1 fisk/person) för alla som anmäler sig i Fiskekon-

toret. Ungdomar till och med 16 år äger under familjedagen rätt att 
meta i damm 1 med räka som bete. Fiskeutrustningar finns att låna. 

• Medlemmar fiskar gratis HELA DAGEN och får fånga EN fisk utan 
kostnad. 

• Mörtmete (obegränsad fångst). Metspö finns att låna och vi bjuder på 
majs att agna med. 

• Samt naturligtvis en massa ”fiskesnack” och tips o trix med klubbens 
medlemmar 

 

Våra båtar 
 
Klubbens båtar är sjösatta och redo för uthyrning. 
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. 
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Tävlingar och utfärder 
 
Förslag på tävlingar, utfärder och aktiviteter under 2018  
 
7-8/7 Underhållshelg i Sallerup Dags att städa och röja i Sallerup 
28/7 Utfärd Ringsjön Gädda, Gös, Abborre i Ringsjön  
4/8 KM i mete Mete i Sallerup 
25/8 Familjedag Sallerup 
8/9 Flugfiske i Mieån Utfärd med övernattning 
16/9 Gåsafiske Sillfiske med Gripen, 4-tim tur. 
4/10 Grillkväll i Sallerup  
6/10 KM i flugfiske Plats ej bestämd 
14/10 Plattfiskmete med Vandia Tillsammans med Gripen, 6-timmmar 
20/10 Höstmöte 
27/10 Flugfiske i Ekdala Utfärd med övernattning 
10/11 Abborrfiske Danmark 
11/11 KM i kustfiske  I någon Malmöhamn 
12-18/11 Underhållshelg/vecka i Sallerup   
25/11 Torskfiske  Med M/S Tumlaren och SFK Gripen  
10/12 Luciamys i Sallerup 

 
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. 
 
 
Trevligt KM i havsfiske 29 april 
 
Vi fick en mycket trevlig dag, även om den började lite dimmigt. På grund av 
dimman valde Uffe att gå till Dragörsidan för att se hur fisket skulle vara där, 
och för att vi inte skulle vara i vägen för de större båtarna. Dragörsidan gav 
inte mycket utan istället tuffade vi vidare upp mot vindmöllorna. I detta områ-
de låg vi sedan och gjorde en del drivor, men torsken stod inte tätt denna dag. 
Fick vi fisk på en driva och lade oss för ny, så var det ingen fisk kvar. Vi fick 
trots allt en fin dag och 90 torskar fångades på 27 man ifrån klubbarna SFK 
Spinnaren och SFK Gripen, som vi delade båt med. Med rådande begränsning-
ar om antal fisk som man får behålla under perioden jan-mars (3 fiskar) och 
mars-dec (5 fiskar), så valde vi att räkna antalet godkända fiskar och vid lika 
antal de behållna fiskarnas totala vikt. Tyvärr var det en del som rensat innan 
invägning och jag misstänker att det är några som inte kom och vägde in eller 
antecknade sin fisk trots att vi gick ut med detta. En sak som var rolig var att 
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fem juniorer var med och fiskade och fyra fick fisk, så även juniorpris kunde 
delas ut. 
 
Resultat seniorer Resultat juniorer 
 Namn Antal Vikt (g)  Namn Antal Vikt (g) 
1 Leif Hansson 9 11 700 1 Rasmus Brännlund 5 9 100 
2 Kurt Grip 8 10 600 2 Willy Strömberg 3 5 000 
3 Lennart Bundy 7 10 300  
4 Joan Parioll 6 11 800   
5 Jan Lysell 6 9 700   
6 Mats Nilsson 5 9 700   
7 Göran Brandt 5 6 590  

Förflyttning i jakt på torsken vid KM i havsfiske. 
 
Tappade regnbågar i Danmark  
 
Vi ville testa lite regnbågsfiske i Danmark den 5 maj och hörde många trevliga 
kommentarer om detta, men tyvärr blev det inte många anmälda. Sex st träffa-
des på parkeringen i Sallerup och färden gick mot Simons put-and-take i Vek-
sö en liten bit utanför Köpenhamn. Vi blev lite privilegierade, då de helt plöts-
ligt stängde dammen för fiske, men vi fick fiska och fick hela dammen för oss 
själva. På morgonen hade man haft en tävling och till den hade man satt i extra 
mycket stor fisk mellan 5-9 kg. Men vad hjälpte det, vi fiskade med spinn, po-
werbait och fluga. På spinn och fluga hade vi hugg men på powerbait kände vi 
inget alls. Niels tappade en fisk, som tog på spinnfiskad booby-fluga, när den 
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gick in i vassen. Micke tappade en på fluga då knuten gick upp!? Mohamed 
tappade en stor fisk då han inte hade håven med sig, och när han skulle försöka 
dra upp fisken gick hans knut upp på kroken!? Trots allt hade vi en mycket 
trevlig dag med vackert väder där vi mest fick ”hygge” oss. 

Soligt och fint väder vid Simons put-and take, Danmark. 
 
 
Flugfiske i Camp Mayfly Brostorp 27 maj 
 
Tyvärr blev vi bara fem st till detta evenemang. Ni som inte var med får gärna 
tala om för oss varför detta fiske inte lockade er att delta. 
Vi som åkte till Brostorp fick i alla fall en mycket trevligt kort helg med gott 
kamratskap och många skratt. Tyvärr var inte fisket lika bra, men med tanke på 
rådande väderläge så visste vi redan från början att det skulle bli svårt. Inget 
regn på över tre veckor och medelhavsvärme i minst två veckor sätter sina 
spår. Pelle fick en överraskande fångst på fluga, nämligen en sutare. Små svar-
ta flugor och orange mask fungerade rätt bra, snacka om differenser. Campen 
var trevlig med fyra pooler och två dammar, varav den nedre stängdes och fisk 
flyttades till den övre innan vi kom, eftersom vi inte blev fler. Campen ligger 
mycket vackert och boendet är mycket bra med stora utrymmen så man får lätt 
plats utan att det blir för trångt. 
Vi hoppas att höstens fiske i Camp Mayfly Norrefors och Ekdala lockar fler 
deltagare. 
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Ett knippe regnbågar från Camp Mayfly Brostorp. 
 
 
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 bätt-
re fiske efter gädda, abborre och gös. Vi hyr båtar av Björks i Ringsjön. Vi fis-
kar 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 ompacka-
de 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 076-
7979090. 
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Inbjudan till KM i mete i Sallerup 4 augusti 
 
Den 4 augusti kommer vi att ha en metetävling där vi skall dra upp lite mört i 
Sallerupsdammen. Vi behöver anmälan senast den 23 juli så vi hinner beställa 
mäsk, maggot och mask som klubben står för. Endast mask, majs, maggot och 
mäsk som erhålls av klubben får användas. Tävlingstid kl 09:00 –13:00. An-
tingen bottenmete eller flötmete med en krok får användas. All ädelfisk skall 
återutsättas. Keepnet är tillåtet. Lottade platser. Tävlingen är gratis för alla 
medlemmar. Anmälan till styrelsen@sfkspinnaren.se, lista i Sallerup eller web-
formulär på hemsidan. 
 
 
Inbjudan till flugfiske i Mieån/Norrefors 8 september 
 
Klubben har bokat fisket i natursköna Norrefors vid Mieån lördag den 8 sep-
tember, där vi kan fiska efter stridbara regnbågar i både strömmande vatten och 
i dammar. Vi åker upp på fredagskvällen och övernattar i det fina huset på 
campen. Vi fiskar sedan hela lördagen. För mer information om fiskeanlägg-
ningen se http://www.campmayfly.se/norrefors 
Priset är 1100 kr per person och för juniorer 550 kr. Detta inkluderar fiske och 
övernattning, max 12 personer. Glöm inte att ta med sängkläder och något att 
äta och dricka. Anmälningarna för detta fiske öppnas den 16 juli och först till 
kvarn gäller. Anmälan och mer information, Inge Ahlberg på 070-8470374 
 
 
Inbjudan till Gåsafiske 16 september 
 
Vi ger oss ut tillsammans med SFK Gripen på sillfiske. Det blir en 4-timmars 
tur som avslutas med ärtsoppa och lottdragning i Sallerup, Det kostar 150 kr 
för seniorer och 50 kr för juniorer. Anmälan senast den 7 september 2018. An-
mälan på lista i Sallerup, webformulär på hemsidan, eller mail till styrel-
sen@sfkspinnaren.se. För mer information ring Michael Hammarlund på 076-
7979090. 
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Inbjudan till grillkväll vid Sallerupsdammen 4 oktober 
 
Vi hoppas att vädret tillåter lite grillning men räkna med att det blir till att äta 
inne. Vad vi grillar blir lite beroende på antalet anmälda. Vi startar grillen strax 
innan kl 18 och håller på till 20:00. Vi behöver et anmälan senast den 26 sep-
tember så vi vet hur många vi skall fixa grill till. Anmälan på lista i Sallerup, 
webformulär på hemsidan, mail till styrelsen@sfkspinnaren.se. För mer infor-
mation ring Michael Hammarlund på 076-7979090. 
 
 
Inbjudan till KM i flugfiske 6 oktober 

Vi kommer att hålla ett KM i flugfiske i en hyrdamm, men vilken damm är inte 
fastställt än. Vi behöver er anmälan senast den 3 oktober. Kostnaden kommer 
att bli 150 kr för seniorer och 50 kr för juniorer. Anmälan på lista i Sallerup, 
webformulär på hemsidan, eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se. För mer 
information ring Michael Hammarlund på 076-7979090. 
 
 
Inbjudan till flug- och spinnfiske i Ekdala 27 oktober 
 
Vi har bokat plats i Ekdala som är en av Camp Mayflys anläggningar. Även  
spinnfiskare är välkomna att anmäla sitt intresse. Vi fiskar på lördagen den 27 
oktober men anländer till campen kvällen innan vid 18-tiden för övernattning 
och lite samkväm fiskare emellan. För mer information om fiskeanläggningen 
se http://www.campmayfly.se/ekdala Priset är 1100 kr per person och för juni-
orer 550 kr. Detta inkluderar fiske och övernattning, max 12 personer. Glöm 
inte att ta med sängkläder och något att äta och dricka. Anmälningarna för det-
ta fiske öppnas den 10 september och först till kvarn gäller. Anmälan och mer 
information, Mohamed Zrewill på 076-3452878. 
 
 
Inbjudan till plattfiskmete med Vandia 14 oktober 

 

Än en gång delar vi båt med SFK Gripen på detta spännande fiske efter platt-
fisk ifrån turbåt. Platserna är begränsade så anmäl er i tid och glöm inte att 
ange hur många burkar borstmask ni önskar. Anmälan på lista i Sallerup, web-
formulär på hemsidan, mail till styrelsen@sfkspinnaren.se. För mer informa-
tion ring Michael Hammarlund på 076-7979090. Kostnad är 150 kr för senio-
rer och 50 kr för juniorer. Kostnaden för mask tillkommer. 
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 Ställningen i Mångfisken 2018-06-23 
 
1. Bo Johnsson 39 p 
2. Mohamed Zrewill 38 p 
3. Karl – Åke Månsson 30 p 
4. Michael Hammarlund 27 p 
5. Lennart Bundy 18 p 
5. Leif Hansson 18 p 
 
 
Mångfisken 
 
Vi kommer att lotta ut en del priser bland de som registrerar sin fångst med 
bild till mångfisken. 
Gå in på vår hemsida www.sfkspinnaren.se > Medlemsinfo > Mångfisken och 
registrera dig. Vid årets slut kommer vi att lotta ut priser, där dina bilder är 
dina lottsedlar. Ju fler bilder, desto större chans till vinst. 
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, 
 
Fångster i årets mångfisken 
 
Bo Johnsson tog en fin gädda på 12,44 kg vid isfiske i en damm vid Lomma i 
vintras. Vidare tog han en tjusig gös på 3010 g i Sövdesjön, samt en abborre på 
310 g i Vombsjön, innan han också metade upp en makrill på 830 g i Lim-
hamns hamn under juni månad. 
Karl-Åke Månsson har också varit flitig med fiske och anmälningar. Vid bot-
tenmete i hamnen blev resultatet en sandskädda på 255 g, vid pimpelfiske i 
Vaxsjön blev resultatet en abborre som tyngde vågen till 510 g, och i Sallerup 
blev det en regnbåge på 2370 g. 
Mohamed Zrewill har fiskat i Västhamnen uppe i Helsingborg. Inte utan fram-
gång ty en knot på 300 g och en sill på 250 g blev resultatet. Även en regnbåge 
på 2 kg har han hunnit med under vårens fiske. 
Michael Hammarlund har varit en flitig flugfiskare utmed skånekusten. Vid 
Vik blev det en havsöring på 3070 g och vid fiske vid Hammarsbackar blev det 
en annorlunda fångst, då en piggvar på 200 g fattade tycke för hans fluga. Sen 
var Micke även med vid fisketuren till Nya Brostorp, där han fick en regnbåge 
på 1620 g. 
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Mohamed Zrewill fångade en knot på 300 g  i Västhamnen i Helsingborg.  
 
 
Lennart Bundy har anmält en näbbgädda på 540 g och en abborre på 305 g som 
togs i Bjärlången. 
Leif Hansson tog vid KM i havsfiske en torsk på fina 3860 g. Vid en tur till 
Mieån blev det en båge på 1840 g. 
Det har säkert tagits många fler fiskar av våra medlemmar under våren, och vi 
vill uppmana er att gå in och anmäla dessa. Delge oss andra era framgångar, 
och ni kan vinna fina priser vid bildlotteriet! 
 
 
 
Ställningen i årets största fisk  
Bo Johnsson Gädda 12460 g 104 % 
 

Ställningen i årets största flugfångade fisk  
Michael Hammarlund Havsöring 3070 g 44 % 
 
Inga juniorer har anmält fisk ännu. Här finns mycket att göra pojkar och flick-
or! 
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En riktigt fin bild av flugspö med en dagslända. 

 
Skolklass från Arlöv tar en paus från fisket med korvgrillning  

vid klubbstugan. 
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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 Bengt Larsson  070-309 51 57 
Vice ordförande Michael Hammarlund 076-797 90 90 
Kassör Göran Brandt   0768-210 638   
Sekreterare Mohamed Zrewill 0763-452 878 
Vice sekreterare Lennart Bundy 0706-124990   
Ledamot Tore Nilsson 0708-840 451  
Ledamot Inge Ahlberg 0708-470 374 
Ledamot Alban Bunyak 0723-280 871 
Suppleant Lennart Bundy 040-21 09 90 
Suppleant Pierre Kask 0735-914 607 

 
Aktivitetsansvariga 

 
Veteranerna Lennart Bundy 0706-124990  
Sallerupsdammen Inge Ahlberg 0708-470 374  
PR & Information Mohamed Zrewill 0763-452 878 
Båtar Pierre Kask  0735-914 607  
Tävling & Utfärd Michael Hammarlund 076-797 90 90 
Ungdomar Göran Brandt 0768-210 638  
Kust- och flugfiske Michael Hammarlund 076-797 90 90 

 


