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Havsmus, Chimaera monstrosa

SFK Spinnaren

Tommy Holmlund med en havsöring på 3,42 kg.

Andreas Brandt med en fin regnbåge från Sallerupspremiären.
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Spinnpost nr 1 – Mars 2017

Ordföranden har ordet
Hej! Jag hälsar er alla välkomna till vårt 61:a verksamhetsår! Ett år som vi
hoppas skall bjuda på många och roliga fiskeäventyr. Precis som de senaste
årens vintrar var även årets vinter kort och nyckfull, vilket innebar att vårt KM
i pimpelfiske inte kunde genomföras på ett helt säkert sätt. Därför valde vi att
ställa in evenemanget, eller om det blir möjligt flyttas det till december!
Nu stundar klubbmästerskapen i mete och havsfiske i april, och i maj skall vi
fiska efter flera arter i Västhamnen i Helsingborg samt utöva flugfiske i Trollemölla i början av juni.
Under sportlovet i februari hade vi tillsammans med fritid Malmö prova-påfiske för sportlovslediga ungdomar. Detta arrangemang blev mycket lyckat då
uppslutningen var stor och det togs dessutom bra med fisk. Vill här passa på att
tacka de medlemmar som ställde upp som handledare. Det var er insats som
möjliggjorde den här succén. TACK ALLA!
Den 4:e mars var det så dags för premiärfisket i Sallerupsdammarna, god uppslutning och bra fiske med flera riktigt stora och fina regnbågar gjorde att alla
verkade trivas och vädret var dessutom bra. Att fisket var uppskattat har vi förstått då vi haft många fiskande gäster i dammen veckorna efter premiären, vilket lovar gott inför framtiden. Som vanligt så behövs det intresserade medlemmar som hjälper till med underhåll, fiskekortsförsäljning och viss bevakning.
Alla som känner ett intresse för detta kan höra av sig till styrelsen eller direkt
ute vid dammen till vår personal. Ju fler vi blir ju roligare och lättare blir det
att driva verksamheten.
Våren kommer nu med stormsteg, och det börjar bli dags att få våra båtar på
plats vid bryggorna. Ni som är intresserade av fisket från våra båtar och har lite
tid över, kan väl höra av er det kan behövas ett handtag här och där för att få
allt på plats. Sen hoppas vi på att fler upptäcker våra båtar och vilket fint fiske
det kan vara i de vatten där vi har båt.
Du vet väl att vi träffas i Sallerupsstugan på torsdagskvällar klockan 18 – 20
för att prata lite fiske och kanske binda någon fluga. Vi brukar också bjuda på
fika. Det finns plats för fler så titta gärna ut en torsdagskväll i vår.
Det har kommit en del rapporter om bra fiske från våra kuster, vissa dagar har
det kommit upp en hel del fin havsöring. Från hamnarna runt om i staden så
har fisket efter plattfisk börjat komma igång så smått. April brukar vara en bra
månad för plattfisk, så ut och fiska med er! Och glöm inte anmäla era fångster
till våra tävlingar. Om dessa kan du läsa på vår hemsida.
Hälsningar Bengt
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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 2017 för att hyra båtarna:
Barsebäcksbåten kostar 150 kr per dag att hyra inklusive motor. Bensinen står
du själv för.
Vombbåten kostar i år 120 kr per dag, och då ingår fiskekort för två personer.
Ringsjöbåten kostar 50 kr per dag. Du måste själv lösa fiskekort. Vi planerar
att sjösätta Ringsjöbåten den 9 april.
2-hk motorn kostar 100 kr per dag. Höstmötet beslöt att bensin till motorn inte
längre är inkluderat i priset utan säljs separat.

SFK Spinnarens årsmöte
Årsmötet hölls lördag den 25 februari i Sallerupsstugan, där 35 medlemmar
mött upp. Glädjande att se så många mötesdeltagare, även om det blev trångt
med sittplatserna. Bengt Larsson omvaldes som ordförande och Michael Hammarlund omvaldes som styrelseledamot. Alban Bunyak invaldes som ny styrelseledamot efter Christian Carlsson, som hade avsagt sig omval. Mohamed Zrewil invaldes som styrelseledamot på ett år i ett fyllnadsval efter Tommy Nilsson, som avsagt sig uppdraget på grund av hälsoskäl. Lennart Bundy omvaldes
som styrelsesuppleant.
Vid den efterföljande prisutdelningen erhöll följande priser:
Mångfisken:Vinnare 2017 (97p): Michael Hammarlund
Bildutlottning bland Mångfiskbidragen: 1) Lennart Bundy, 2) Michael Hammarlund, 3) Claes Lindberg
Störst fisk 2017: Mattias Holm – Lax 21800g (156%)
Årets största flugfångade fisk: Lars Persson – Lax 7300g (52%)
Årets största fisk, juniorer: Philip Nilsson – Näbbgädda 750g (94%)
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Nytt från Sallerupsdammen
Premiären i Sallerupsdammen var otroligt fin. Vädrets makter var denna gången med oss. Alla fiskande tog sina två premiärfiskar. Det var mycket stor fisk
som krokades. Många 4-5 kilos fiskar lyftes upp, men flera stora vägde över 6
kilo. Totalt i båda dammarna sattes det i 600 kg fisk till premiären.
Innan premiären hade vi det återkommande populära sportlovsfisket för
skolungdom. Några dagar före sportlovsveckan sattes det 250 kg regnbåge i
damm 1. Sportlovsveckans väder var inte det bästa, men 167 skolungdomar
kom till Sallerupsdammen och utövade fiskets konst under veckan. Fisken var
också på hugget flera av dagarna, och många av ungdomarna kunde lyckliga gå
därifrån med en fångad regnbåge.
Verksamheten är nu i full gång med öppet för fiskande från kl. 08.00 till stängning. Tid för stängning finns på anslagstavlorna vid parkering och vid kortautomaten. För vidare info om öppethållande, se vår hemsida. Renoveringen av
bryggorna är fortskridande. Just nu är det brygga 2 som renoveras.
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Sallerupsdammarna
Fiskekortspriser 2017
Kortpriser gäller för upptagande av max. antal angivet fiskar per kort och fiskedag. Prislistan gäller från den 1 mars 2017.

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)

2 fiskar
2 fiskar

Medlemsfiske Veteraner/Pensionärer
Gäller onsdagar kl. 09.00 -14.00.
(Övrig tid gäller ordinarie medlemsfiske)

100:-

2 fisk

Pimpelfiske (isfiske)
Premiärfiske Damm 2
(max 32 deltagare)

80:- /fisk 3 fiskar
300:2 fiskar

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.
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Fiskeregler för Sallerupsdammarna
Fiskekort skall alltid medföras vid fiske och bäras synligt.
På begäran av medlem i SFK Spinnaren eller fisketillsynsman ska fiskekortet
uppvisas. Efter avslutat fiske ska Du på fiskekortet ange antalet upptagna fiskar och lämna kortet till personalen eller lägga det i brevlådan vid parkeringsplatsen.
För damm 1 gäller:
Spinn/haspelfiske med alla typer av drag och jiggar med en krok
(3-krok eller enkelkrok).
En fluga med enkelkrok fiskad med flugspö eller spinnspö
(metallsänke är tillåtet).
Fisk får inte återutsättas.
För damm 2 gäller:
Endast flugfiske med en fluga med enkelkrok fiskad med flugspö.
Felkrokad fisk får inte återutsättas.
Övrigt för fiske i Sallerupsdammarna gäller:
Flöten/kastdobb/plastkulor är inte tillåtet.
Agn (t.ex. mask/maggot/majs/powerbite/räka) är inte tillåtet.
(undantagsregler finns vid olika arrangemangsfisken samt
för skolungdom vid reglerat sommarlovs- och höstlovsfiske ).
Du får inte ställa eller lägga ifrån dig spöet efter utkast, och det gäller både
flugspö och spinnspö.
Det är den enskilde fiskarens ansvar att vid varje fisketillfälle förvissa sig om
vilka regler som gäller för det fiskevatten han/hon besöker. Är du osäker om
reglerna vid Sallerupsdammen, fråga personalen eller läs anslag vid boden/
kortautomaten. Regelbrott resulterar i indragning av fiskekortet. Har Du inget
fiskekort polisanmäler vi dig för tjuvfiske, beslagtar din utrustning och Du får
betala en fiskekontrollavgift på 300 kr + fiskekortsavgift .
Sallerupsdammarna ägs av Malmö stad och drivs SFK Spinnaren.
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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.

Veteranerna
Fortsatt har vi träffats i Sallerup onsdagar och lördagar kl 10, och efter premiären har det blivit en hel del fiskande i Sallerup.
Horngäddefiske måndag 8 maj (samling Sallerup kl 8). Preliminärt blir det
Falsterbokanalen, men vi bestämmer närmare när vi träffas. Vi har tidigare inte
haft någon föranmälan, men i år har vi det via lista i Sallerup, eftersom det två
år i rad inte kommit någon, och vi alltså fått ställa in fisket.
Eventuella ändringar/kompletteringar efter diskussioner på träffarna.
Lennart
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Tävlings- och utfärdsprogram för 2017
Datum

Fiske

Plats / Info

Avgift (preliminär)

8 april
30 april
27 maj
4 juni
29 juli
6 aug
26 aug
9 sept
17 sept
7 okt
21 okt
22 okt
4 nov
11 nov
17 nov
19 nov

KM i mete
KM i Havsfiske
Artfiske, poängräkning
Flugfiske
Insjöfiske från båt
Mete
Familjedag
Flugfiske
Gåsafiske, artfiske
KM i flugfiske
Höstmöte + fiske
Plattfiskmete
Abborrfiske
KM i kustfiske
Flugfiske
Torskfiske

Sege å
Tumlaren, Limhamn
Västhamnspiren, Hbg
Trollemölla
Ringsjön
Sallerupsdammen
Sallerupsdammen
Mieån
Helsingborg
Sallerupsdammen
Sallerupsdammen
Vandia, Helsingborg
Ishöj, Danmark
Malmös hamnar
Trollemölla
Tumlaren, Limhamn

Gratis
150 kr/jun 50 kr
Gratis
1000kr/jun 500kr
150 kr/jun 50 kr
Gratis
Gratis
1100 kr/jun 550kr
150 kr/jun 50 kr
Gratis
150 kr/jun 50 kr
Gratis
1000 kr/jun 500kr
150 kr/jun 50 kr

Inställt KM i pimpel

Tyvärr så töade våra pimpelturer bort även i år. Vi får hoppas att vintern håller
i sig lite längre nästa år.

Inbjudan till KM i mete 8 april
Nu skall vi testa om fisken i Segeå är på hugget. Den 8 april är datumet som
tävlingen går av stapeln. Fisketid 09:00-13:00 och mäskning får påbörjas 15
min innan tävlingens början. Utrustningen är valfri, flötmete eller bottenmete.
Mäskning är tillåten. Keepnet rekommenderas. Endast ett spö åt gången. All
fisk räknas. Samling 08:00 bakom brandkårens övningsplats. För er som vill
samåka, meddela detta vid anmälan. Vi planerar att samlas kl 07:30 för samåkning ifrån Sallerup. Endast mask, majs, maggot och mäsk erhållen av klubben
får användas. Lottade platser. Tävlingen är gratis för alla medlemmar. Anmälan till styrelsen@sfkspinnaren.se eller på lista i Sallerup. För mer information:
Christian Carlsson070-738 86 65.
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Inbjudan till KM i havsfiske 30 april
Den 30 april ger vi oss ut på sundet med M/S Tumlaren II tillsammans med
SFK Gripen. Fisketid 07:00-13.00 (ev 08:00 – 14:00). Samling på kajen senast
06:30. Lottade platser tillsammans med SFK Gripen. All fisk över minimimått
räknas utom sill. Då endast 5 torskar får behållas, enligt nya direktiv som även
gäller sportfiskare i Öresund, kommer catch and release att tillämpas, men vi
ser helst då att fisk som skall återutsättas inte tas med huggkrok utan lyfts eller
håvas ombord. Endast fisk som tagits upp och avlivats kommer att räknas i
tävlingen. Detta kan komma att revideras innan tävling men senaste informationen kommer att finnas på hemsidan. Kostnad 150 kr för seniorer och 50 kr
för juniorer. Anmälan till styrelsen@sfkspinnaren.se eller på lista i Sallerup.
För mer information: Michael Hammarlund 076-7979090.

Inbjudan till artfiske 27 maj
Den 27 maj tänkte vi besöka Västhamnen i Helsingborg och där prova på fisket. För att göra det hela lite mer intressant så tänkte vi arrangera det som en
artfisketävling där vi fiskar efter olika fiskarter och får poäng beroende på antal arter. Högst antal poäng vinner tävlingen. Vi håller för tillfället på med hur
poänglistan skall se ut så den kan vi inte redogöra för. Fisketid är mellan 09:00
– 13:00. Vi samlas för samåkning i Sallerupsdammen 07:45, och för er som
kör direkt samlas vi 08:30 på parkeringen vid Västhamnsfisket på Pirgatan 1 i
Helsingborg. Denna tur är gratis för alla medlemmar.
Anmälan till styrelsen@sfkspinnaren.se eller på lista i Sallerup. För mer information: Michael Hammarlund 076-7979090 eller Bengt Larsson på 070-309 51
57.

Inbjudan till gös/gädda/abborrfiske i Ringsjön 29 juli
Den 29 juli beger vi oss ut på Ringsjön för att se om vi kan jaga upp någon av
sjöns predatorer över minimimått. Vi tänkte fiska från hyrda båtar mellan kl
09:00 och 15:00. Vi träffas i Sallerup 07:45 för samåkning eller senast 08:30
vid Björk’s Ringsjön som ligger vid Råröd Sjögården 133 vid Västra Ringsjön.
Kostnad 150 kr för seniorer och 50 kr för juniorer. Anmälan till styrelsen@sfkspinnaren.se eller på lista i Sallerup. För mer information: Michael
Hammarlund 076-7979090 eller Bengt Larsson på 070-309 51 57.
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Inbjudan till mete i Sallerup 6 augusti
Den 6 augusti kommer vi att ha en liten extra metetävling där vi skall dra upp
lite mört i Sallerupsdammen. Vi behöver anmälan senast den 31 juli så vi hinner beställa mäsk, maggot och mask som klubben står för. Endast mask, majs,
maggot och mäsk erhållen av klubben får användas. Tävlingstid kl 09:00 –
13:00. Antingen 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 eller på lista i
Sallerup. För mer information: Christian Carlsson 070-738 86 65.
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Mångfisken 2016
Det blev en ganska klar seger för Michael Hammarlund i Mångfisken 2016
med 97 poäng och 16 anmälda fiskar. Bo Johnsson, som alltid placerar sig
bland de bästa, blev 2:a med 74 poäng och Lennart Bundy hamnade på 3:e
plats med 69 poäng.
Vid lottdragningen i samband med årsmötet bland de inskickade bilderna från
Mångfisken vann Lennart Bundy första pris, ett presentkort från Sportfiskegiganten. Andra pris i lottningen tillföll Michael Hammarlund och 3:e pris fick
Claes Lindberg.

Slutställning i Mångfisken 2016
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12

Michael Hammarlund
Bo Johnsson
Lennart Bundy
Philip Nilsson
Bengt Larsson
Mattias Holm
Victor Paldanius
Claes Lindberg
Maciej Dziatkiewicz
Lars Persson
Bengt Gustavsson
Lothar Niebuhr
Christian Carlsson

97 p
74 p
69 p
67 p
53 p
37 p
27 p
27 p
10 p
9p
8p
5p
2p

Årets största fisk 2016

I tävlingen om årets största fisk vann Mattias Holm med jättelax på 21,8 kg.
Den blev också den största lax som fångats i Sverige 2016 och anmälts till
Sportfiskarnas storfiskregistrering.

Mattias Holm

Lax

21800 g

156 %

Årets största flugfångade fisk 2016
Lars Persson
Lax

7300 g

52 %

Årets största fisk, juniorer 2015
Philip Nilsson
Näbbgädda

750 g

94 %
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Klubbtävlingen Mångfisken
Även under 2017 kommer vi 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.

Kust- och flugfiskesektionen
Vi kommer att fortsätta träffas ute vid Sallerupsdammen om torsdagarna mellan kl 18:00-20:00. Många av oss binder flugor, det är inget måste men vi lär
gärna ut. Det finns utrustning att låna, så man behöver inte ha egen och det
finns även fjädrar, hår och annat att binda med så allt finns att låna. Kom annars ut och hälsa på och ta en kopp kaffe och snacka lite fiske med likasinnade.
Det planeras ibland in spontana fisken som inte finns med i spinnarprogrammet. Vi har även funderingar på att låta ett par av medlemmarna som har varit
ute på fiskeäventyr berätta om dessa och visa en del bilder. Välkomna ut en
torsdag.

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna:
Maria Ramirez
Niclas Nilsson
Ola Ågren
Sarah Gustavsson
Kristian Nilsson
Zainab Ali Khalaf
Vladimir Miladinovic
Poul Brandt
John Carlsson
Joan Parioll
Linus Allerstål
Alin Damian
Mirsad Popaja
Elvedin Selimovic
Jörgen Jarl
Rrahman Syla
Marie, Ulf, Felicia, Philip och Simon Perell
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Flugfiskeutfärder till Trollemölla och Mieån 2017
Du måste ha betalt medlemsavgiften för 2017 för att anmäla dig till
dessa utfärder!
Din anmälan till Trollemölla och Mieån är bindande! Om du får
förhinder sätter vi första hand in en reserv, om sådan finns, annars
måste du själv hitta en ersättare.

Trollemölla söndag 4 juni
Den 4:e juni har klubben hyrt Trollemölla för att fiska efter dammarnas
stridbara regnbågar. Förra våren bjöd på ett mycket behagligt väder och
stora fiskar. I år tillämpar vi lottning för både vår och höstturen. Lottning till turen i juni kommer att ske den 4:e maj, så din anmälan vill vi
ha senast den 1:a maj. Pris för utfärden är 1000:- för seniorer och 500:för juniorer. Skicka namn, telefonnummer och e-postadress till Christian
på e-post carlsson.c@gmail.com, eller telefon 070-738 86 65.
Trollemölla Sportfiske är en anläggning med anor som sträcker sig decennier tillbaka. Sportfisket invigdes 1967 och har sedan dess etablerat
sig som en av Sveriges förnämsta sportfiskeanläggningar och ett flertal
rekordfångster har landats på dom natursköna stränderna. Själva fisket
ligger inbäddat i en vacker dal med lövskog som utgör en naturlig ram
kring dom fiskrika dammarna och anläggningen gränsar till Forsakar
naturreservat.
Läs mer på http://www.trollemölla.nu

Information om när och hur du anmäler dig till utfärderna till Mieån den 9 september och till Trollemölla den 18
november kommer senare i år i ett annat nummer av
Spinnposten.
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Vesa Paldanius med en regnbåge på 6,2 kg från Sallerupspremiären 2017.

Esad Sarac med en torsk på 5,2 kg från december 2016.
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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
040-21 09 90
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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040-21 09 90
0708-470 374
0763-452 878
0735-914 607
076-797 90 90
0768-210 638
076-797 90 90

