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Bo Johnsson med en abborre på 1030 g fångad på jigg i Vombsjön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isak Lundbladh Polimac med en abborre på 600 g fångad i Malmö kanal. 



3 

Spinnpost nr 3 – September 2018 

Ordföranden har ordet 
 
Hej alla! Vi kan nu summera årets sommar som den varmaste och torraste i 
mannaminne. Detta har väl medfört att fisket varit lite trögare än normalt, men 
någon har trots detta säkert lyckats bra vid några tillfällen.  
Liksom de senaste åren har vi bedrivit sommarkul i Sallerup för sommarlovsle-
diga skolbarn på onsdagar och torsdagar. Man har kunnat låna utrustning och 
prova på sportfiske, och entusiasmen har det inte varit något fel på, trots att 
fisken inte ville nappa i sommarhettan. Men glädjen var stor om man fick en 
mört eller abborre, oftast togs dom med hem för att bli till dagens middag! Vi 
hade i år lite svårare att få medlemmar att hjälpa till, men vill rikta ett stort tack 
till er som ställde upp. Er hjälp var helt avgörande för att detta projekt skulle 
kunna ros i hamn! 
 
När nu hösten så smått gör sig påmind, är det dags för en hel del spännande 
fisketurer. Vi skall fiska sill från båt i Råå, vi har KM i Sallerup och regnbågs-
fiske i Ekdala, där vi både kan flugfiska och spinnfiska. Vi skall meta plattfisk 
från båt i Helsingborg, vi skall utmana de stora abborrarna i Danmark, vi skall 
ha KM i kustfiske i någon av Malmös hamnar samt fiska torsk från M/S Tum-
laren från Limhamn. Hoppas någon av alla dessa turer passar dig och lockar till 
deltagande. 
Jag vill också påminna om Höstmötet den 20 oktober. Det är på detta möte 
som vi bestämmer om avgifter, föreningens aktiviteter samt nominerar kandi-
dater till olika förtroendeposter i klubben. Så det är ett viktigt möte, där du kan 
påverka klubbens verksamhet. 
 
Som du säkert vet vid detta laget så har vi båtar till utlåning vid Barsebäcks-
hamn, Ringsjön och Vombsjön. När nu hösten kommer med svalare väder, kan 
det säkert löna sig att prova fisket i dessa vatten. Kontakta Sallerupsdammen 
och boka. 
Ett annat trevligt inslag i vår verksamhet är sammankomsterna vi har varje 
torsdagskväll kl 18.00 – 20.00 i Sallerupsstugan. Man träffas för att under 
gemytliga former binda flugor och prata fiske över en kopp kaffe och en kaka. 
Man behöver inte binda flugor utan kan mycket väl bara umgås samt dela med 
sig av sina erfarenheter från fisketurer, både lyckade och mindre framgångsrika 
sådana. Dessutom lär man känna duktiga fiskare och kan få bra tips. Man kan 
också komma överens om spontana fisketurer tillsammans. Det finns plats för 
fler medlemmar att besöka dessa träffar, alla är välkomna! 
 
Bengt 
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Nytt från Sallerupsdammen 
 
Sommarlovsfisket 
Som vanligt arrangerade vi sommarlovsfiske tillsammans med Malmö Fritid 
varje onsdag och torsdag i Sallerupsdammen under sommarlovet. Uppslutning-
en var vissa dagar riktigt bra trots sommarhettan, men totalt sett var det nog lite 
färre ungdomar än vanligt. Vädret lockade nog till andra aktiviteter än fiske. 
Fisket var också trögt, trots rejäla fiskutsläpp. Ett fåtal regnbågar, men en hel 
del mört och abborre drogs upp. Intresset från våra medlemmar att hjälpa till 
var väl också lite mindre, men det löste sig till slut.  
 
Bra kortförsäljning 
Trots sommarvärme och trögt fiske, så har vi haft en bra försäljning av fiske-
kort under sommar och sensommar. Detta är ju mycket glädjande, och vi hop-
pas på en ökning när hösten kommer med svalare väder. Då lär fisken också bli 
mer villig att nappa. 
 
Ny brygga 
Brygga 1 håller på att ersättas av en ny flytbrygga. Den gamla är borttagen, 
och vi har i nuläget tre offerter på flytbryggor att ta ställning till. Vi hoppas få 
en ny brygga på plats under hösten. 
 
Höstlovsfiske 
Under skolornas höstlov 23/10 – 4/11 kommer vi att bedriva prova på fiske för 
alla skollediga ungdomar i Sallerup, detta i samarbete med Fritid Malmö. Un-
der höstlovsveckan sker detta varje dag mellan kl 9 – 15, och vi behöver hjälp 
från medlemmarna med att instruera och kanske reda ut något trassel. Alltid 
roligt att träffa unga entusiastiska sportfiskare. Så ställ gärna upp, vi behöver 
all hjälp vi kan få. 
 
 
Veteranerna 
 
Vi hade annonserat om fiske i Helsingborg, Västhamnen och ädelfiske i förra 
numret av Spinnposten men fick inga anmälda. Nu försöker vi med regnbågs-
fiske 11 oktober. Det är samling vid Sallerupsdammen kl 0800 för gemensam 
avfärd vid alla fisketurerna, om inte annat meddelas. Anmälan till Lasse eller 
Lennart, lista i Sallerup, alternativt e-post till mail@bundys.se senast 9 okto-
ber.  
 
Lasse och Lennart  
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Inbjudan till SFK Spinnarens Höstmöte 
 

Lördagen den 20 oktober, kl 10.00 
Plats: Sallerupsstugan 

 
Höstmötets uppgift är att fastställa avgifter och verksamhetsplaner inför 
det kommande året. Kom och gör din stämma hörd angående klubbens 
verksamhet! Har du idéer om tävlingar, utfärder och båtar, så är Höst-
mötet rätt forum för att framföra dessa.  
 
Höstmötet fungerar också som nomineringsmöte för kandidater till sty-
relseposter och andra förtroendeposter. Klubbens medlemmar kan lämna 
sina förslag, antingen direkt vid höstmötet, eller senare under tiden fram 
till årsmötet i början av 2019. 
 
Efter mötet bjuder vi deltagarna på smörgåstårta. För att kunna beräkna 
hur mycket smörgåstårta vi skall beställa vill vi att du anmäler om du 
kommer till Höstmötet senast onsdag 17 oktober på e-post styrel-
sen@sfkspinnaren.se eller på lista i Sallerupsdammen (040-49 40 90). 
 
Under eftermiddagen är det sedan gratis fiske i Sallerupsdammen (max 
1 fisk). 
 
Välkomna! 

 
 
 
Våra båtar 
 
Båtarna hyres genom Sallerupsdammen på 040-49 40 90, och nyckel hämtas 
och lämnas i Sallerup.  
 
Ringsjöbåten tas upp på land i slutet av september. Vombbåten och Barse-
bäcksbåten kommer att befinna sig i vattnet ytterliga en bit in på hösten. Kon-
trollera info på hemsidan eller ring Sallerup om du är osäker på om båtarna går 
att hyra. 
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Kust- och flugfiskesektionen 
 
Vi har kört igång verksamheten efter sommaren och träffas som tidigare ute i 
Sallerupsdammen på torsdagar mellan kl 18-20. För tillfället är det regnbågs-
flugor som binds, men vi skall även testa att binda lite laxflugor längre fram. 
Välkomna.  
 
Tävlingar och utfärder 
 
Återstående tävlingar, utfärder och aktiviteter under 2018  
 
30/9 Gåsafiske  
4/10 Grillkväll i Sallerup  
6/10 KM i flugfiske Sallerup damm 2 
14/10 Plattfiskmete med Vandia Tillsammans med Gripen, 6-timmmar 
20/10 Höstmöte 
27/10 Flug– och spinnfiske i Ekdala Utfärd med övernattning 
17/11 Abborrfiske Danmark 
18/11 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 

 
Michael efterlyser medlemmar som kan hjälpa till att hålla i utfärder och 
KM. Får han inte hjälp med detta kan en del fisken bli inställda eftersom 
han inte själv hinner hålla i alla fisken under året. 
Är det någon tävling eller utfärd du vill hålla i så kontakta styrelsen.  
 
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. 
 
Blåsigt på Ringsjön 28 juli 
 
Vi nio som var anmälda till detta fiske fick en varm (30 grader) och solig dag 
till skillnad mot fjolårets fiske, som var kall, regnig och blåsig. Ja, blåsten fick 
vi även i år och t o m lite mer än i fjor mot slutet, så det var lite gropigt på vä-
gen tillbaka. Vattennivån var mycket under det normala, så vi fick staka oss ut 
en bit i våra hyrda båtar innan motorerna kunde sänkas ner i vattnet och startas. 
Två av båtarna drog iväg över till östra Ringsjön men de kom snart tillbaka då 
där gick högre sjö än på västra sidan. Micke lyckades hitta en sten med sin pro-
peller, men som tur var hände det inget allvarligt. Runt detta rev fans det en hel 
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del abborre, men ingen i någon större storlek. En effektiv metod förutom mete 
med drop-shot var att jiggfiska in drop-shot tacklet. Småabborrarna var på hug-
get och högg på det mesta, vilket märktes när jiggen var söndertuggad och inte 
hade någon bakkropp så högg de för fullt på den ändå. Birgitta var även den i 
år som fick största fisk, en abborre på 390 g, som hon fick på en stor röd/vit 
vobbler. Goja tappade en precis när de skulle håva den och även Karl-Åke fick 

någon godkänd fisk. Kurt och Micke skrämde upp några småabborrar, men 
dessa fick simma tillbaka. De som blev utan fisk kunde ordna ersättning för 
detta genom att handla hos Björks.  
 
 
KM i mete i Sallerupsdammen 4 augusti 
 
Det var sex personer som hade anmält sig, men vi blev åtta fiskare. Vi vill upp-
mana folk att anmäla sig i god tid, så att de som håller i fisket vet hur många 
som kommer och kan planera efter detta. Mängder av småmört blev fångad 
men även några mellan 300 – 350 g. Det fångades även en abborre runt 250 hg. 
Vi fick en trevlig dag tillsammans. 
 
Resultat 
1 György Hegedüs 2900 g 
2 Christian Carlsson 2300 g 
3 Mohamed Zrewill 1640 g 
4 Kurt Grip 1490 g 
5 Bernad Budna 1350 g 
6 Göran Brandt 1340 g 
7 Karl-Åke Månsson 80 g 
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 Inbjudan till grillkväll vid Sallerupsdammen 4 oktober 
 
Vi hoppas att vädret tillåter att vi grillar den här dagen, men det blir nog till att 
äta inne. Vi sätter igång kl 18:00 och håller på till 20:00 ungefär. 
För att beräkna mat så vill vi ha er anmälan senast den 1 oktober, gärna innan 
dess. Grillkvällen är till för alla medlemmar. 
Är ni nya medlemmar så passa på och kom ut och bekanta er lite med oss och 
så får ni reda på lite vad vi håller på med.  
 
 
 
Inbjudan till KM i flugfiske 6 oktober 

Det blir klubbmästerskap i flugfiske i Sallerup damm 2 den 6 oktober. 
Regler som gäller under KM: 
Endast fiske i damm 2. Priset för deltagande är 150 kr senior / 50 kr junior. 
Max 3 fångade fiskar per deltagare. Tyngsta fisk för seger. 
Ingen återutsättning av fisk under tävling. 
Max 30 deltagare. Fisketid 08:00-12:00 
Samling och utlottning av platser 07:00. Utgång 07:30 
Vid fångad fisk skall man byta plats eller lämna sin fiskeplats så någon annan 
kan komma dit. Man får inte fiska på sin gamla plats förrän 15 min efter lan-
dad fisk ifall ingen kommer och tar platsen. 
Ingen får byta plats förrän 15 min efter startsignal, då kan man flytta till ev 
ledig plats. 
Invägning kl 12:15 – 12:45 vid Sallerupsstugan. Därefter prisutdelning. Inläm-
nad fisk efter 12:45 räknas inte. 
Klubben bjuder på korv efter fisket. 
 
Vi behöver er anmälan 
senast den 3 oktober. An-
mälan på lista i Sallerup, 
webformulär på hemsidan 
eller mail till styrel-
sen@sfkspinnaren.se. För 
mer information ring Mi-
chael Hammarlund på 076-
7979090. 
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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. 
 
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 abborrfiske i Danmark 17 november 
(OBS!! Nytt datum!!) 
 
Vi gör en ny utfärd till vårt grannland för att se om vi kan hitta några av deras 
stora abborrar. Vart vi åker är inte fastställt än, men det blir till något av de 
berömda ställena i trakten av Köge, som det går så stora rykten om. Vi behöver 
er anmälan den 2 november så vi kan planera in antalet bilar. Tala gärna om 
ifall ni kan köra och om ni har brobizz vid anmälan.  Anmälan på lista i Salle-
rup, webformulär på hemsidan eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se. För 
mer information ring Michael Hammarlund på 076-7979090. 
 
Inbjudan till KM i kustfiske 18 november (OBS!! Nytt datum!!) 
 
Vi ger oss ut till någon av hamnplatserna i Malmö för att fiska. Nästan all sorts 
fisk räknas, så kan det vara smart att satsa på andra arter än plattfisk. Vi fiskar 
kl 09:00 – 13:00, men tiden kan bli nerkortad beroende på väder. Då vi vill 
försöka få ut så mycket vi kan av detta fiske, så kommer vi inte att kunna tala 
om vilken plats det blir förrän tidigast dagen innan, då det beror på väder och 
vind. Vi samlas för avfärd ifrån Sallerupsdammen kl 08:00. För mer informa-
tion ring Michael Hammarlund på 076-7979090. 
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Inbjudan till torskfiske 25 november 
 
Vi tar en tur med Tumlaren från Limhamn tillsammans med SFK Gripen. Vi 
fiskar mellan 08:00 -15:00. Samling på kaj senast 07:30. Alla platser lottas till-
sammans 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. Kostnaden kommer att bli 150 kr för seniorer och 50 kr för juniorer. För 
mer upplysningar ring Michael Hammarlund 076-7979090. 
 
Ställningen i Mångfisken 2018-09-24 
 
1. Mohamed Zrewill 62 p 
2. Michael Hammarlund 42 p 
3. Bo Johnsson 40 p 
4. Isak Lundbladh Polimac 37 p 
5. Karl – Åke Månsson 28 p 
6. Leif Hansson 18 p 
7. Lennart Bundy 17 p 
5. Göran Andersson 10 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 > Medlemsin-
fo > 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, 
 
Ställningen i årets största fisk  
Bo Johnsson Gädda 12460 g 104 % 
 

Ställningen i årets största flugfångade fisk  
Göran Andersson Havsöring 4640 g 66 % 
 
Ställningen i årets största fisk juniorer 
Isak Lundbladh Polimac Abborre 600 g 38 % 
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Göran Andersson med en praktfull havsöring på 4640 g fångad vid  
flugfiske utanför Hammars backar. 
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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 

 


