SPINNPOSTEN
Nr 3-2017

Blåfenad tonfisk, Thunnus thynnus

SFK Spinnaren

Bo Johnsson med en gös på 4020 g från Ralången.

Birgitta med en gös från Ringsjön.
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Ordföranden har ordet
Hej alla!
Så har då en sommar utan alltför vackert väder passerat, och vi ser fram mot
hösten, som vi hoppas blir spännande på fiskefronten. Om vi ser tillbaka på
sommaren, så kan vi inte undgå att nämna vårt stora projekt, samarbetet med
Fritid Malmö gällande Sommarkul. Vi bedrev prova-på-fiske för skollovslediga ungdomar i Sallerupsdammen varje onsdag och torsdag under hela sommarlovet. Och här kan vi tala om succé, vi hade över 700 besökare under dessa
veckor. Vid flera tillfällen kom grupper om upp till 30 barn med ledare till
dammen med buss, och nästan ingen hade någon erfarenhet av att ha fiskat tidigare. Detta var givetvis en stor utmaning för oss, men med hjälp av medlemmar som ställde upp ideellt som handledare fungerade det förvånansvärt väl.
Visst blev det trassel, ja till och med mycket trassel, men det gick att reda ut.
Tyvärr var fisket mycket trögt, men en del fick trots allt fisk och då var lyckan
stor. Jag vill här rikta ett stort tack till de medlemmar som ställt upp och hjälpt
till - utan er insats hade detta inte varit möjligt.
I början av sommaren var vi i Trollemölla och flugfiskade regnbåge. För första
gången lyckades vi inte fylla turen helt, och tur var kanske det, då endast den
ena av dammarna var fiskbar. Det togs en del fin fisk och som vanligt var dom
rejält stridbara. Det blir en tur till i november, och då brukar det vara riktigt
stor fisk. Det går bra att anmäla sig då det finns platser kvar. I slutet av juli
fiskade vi från hyrda båtar i Västra Ringsjön, och det var med viss spänning vi
gav oss ut, då vi inte hade någon erfarenhet av att fiska i den delen av sjön.
Tyvärr var inte sommarvädret på vår sida denna dag. Redan efter en timma
började det att regna och vinden tog i. Men det togs ändå lite fisk, ett par gösar
samt några abborrar och en liten gädda nappade. I början på september begav
sig ett gäng upp till Mieån där man utmanade campens regnbågar. En del hade
bra fiske medan andra tyckte det var lite trögare. Vi har även varit ute på Öresund och fiskat efter sill och andra fiskarter, där ingick även gåsafisket.
Senare i höst väntar KM i flugfiske som avhålls i Sallerup den 7/10, plattfisketur i Helsingborg den 22/10, abborrfiske i Danmark, KM i kustfiske 11/11,
flugfiske i Trollemölla 17/11 samt en torskfisketur på Öresund 19/11 Hoppas
att någon av turerna känns lockande och att anmälningslistorna blir fulla.
Den 21 oktober kl 10.00 är det Höstmöte i Sallerupsstugan, här kan du påverka
avgifter, nomineringar till styrelseuppdrag och inte minst ha synpunkter på
våra aktiviteter som tävlingar och utfärder m.m. Efter mötet bjuder vi på smörgåstårta och fiske i dammen.
Väl mött på våra aktiviteter i höst!
Bengt
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Nytt från Sallerupsdammen
Sommarlovsfisket för ungdomar i åldrar 7 - 16 år var mycket populärt och välbesökt, det blev nytt besöksrekord med 766 ungdomar. Onsdagar och torsdagar
mellan kl 9 och 15 under veckorna 24 t.o.m. 32 var sommarlovsaktiviteterna
igång. Hyrda bussar från olika fritidshem i Malmö och kranskommuner kunde
anlända med ett 20-tal barn för att fiska, samtidigt som andra föräldrar anlände
med sina barn. Ingen lätt uppgift att lösa för personalen, då det endast finns 36
spön för utlåning. Intresserade föräldrar fiskade också ibland på inköpta 3timmarskort. Medlemmar i SFK Spinnaren lade ner 616 timmar på 18 dagar
för att hjälpa till med sommarlovsfisket.
Det trista med sommarlovsfisket detta år var att vädret var mycket ombytligt
med sol ibland och regn ibland. Ett sådant väder har inverkan på fisken, samtidigt som vattentemperaturen varierade mellan 17-20 grader, en för hög temperatur för att fisken ska vara aktiv. Fisken blir slö och håller sig längre ned i djupet där vattentemperaturen är lägre.
Bryggor i både damm 1 och damm 2 har renoverats. I damm 2 testar vi kompositmaterial som vi tror skall underlätta underhållsarbetet för oss.
Tjuvfisket är fortfarande ett problem för oss. Vi har bilnummer på några av de
nattliga besökarna, men att kunna bevisa fisket är svårt. Den 22 augusti togs
sju tjuvfiskande ungdomar i damm 2 på bar gärning .
Vi hade ett möte med kommunens fritidsförvaltning och lantbruksenhet den 4
september, där vi diskuterade en del problem med förvaltningen av Sallerupsdammarna. De lovade att återkomma med förhoppningsvis positiva besked om
åtgärder.
Inge Ahlberg

Fiskekortspriser i Sallerupsdammarna 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)
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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.

Veteranerna
Vi har träffats i Sallerup onsdagar och lördagar kl 10 och det har blivit en del
fiskande i Sallerup.
En del av oss har också medverkat vid sommarens skolungdomsfiske. Rekordmånga barn och ungdomar besökte oss, men mer om detta på annan plats i tidningen.
Nu ser vi fram mot att medverka vid nästa skolungdomsfiske, som blir på höstlovet i månadsskiftet oktober-november.
Lennart
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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 Barsebäcksbåten kommer att befinna sig i vattnet ytterliga en bit in på hösten. Kontrollera info på hemsidan eller ring Sallerup om du är osäker på om båtarna går
att hyra.

Kust- och flugfiskesektionen
Vi har krupit in i Sallerupstugan igen efter den härliga sommar som vi haft. Vi
träffas som vanligt torsdagar mellan 18:00 – 20:00. Du behöver inte binda flugor, det går bra att bara komma dit och snacka lite. Har du kanske en fluga som
du vill lära dig binda, kom ut så hjälper vi dig. Har du inget bindstäd m m, inga
problem vi har att låna ut. Vi hjälper även er att komma igång med flugkastandet, vi har inga kurser men hjälper gärna till och lär ut det vi kan.
Uppstart Kust- & flugfiskesektionen med grillkväll
Alla medlemmar, både nya och gamla, är välkomna att delta i vår uppstartsträff
onsdag den 18 oktober, där vi träffas, grillar något och bara umgås, lär känna
varandra och kollar vad som är på gång i klubben. För att vi skall kunna planera inköp så vore det bra om ni kunde tala om ifall ni kommer och hur många
som kommer. Vi träffas som vanligt mellan 18:00 – 20:00 och under denna tid
grillar vi, umgås och bara har det mysigt. Anmäl er på flugfiskesektionen@sfkspinnaren.se eller på telefon till Michael Hammarlund 076-7979090.
Luciamys med Kust- & flugfiskesektionen
Vi tänkte fira in den annalkande lucian och julen med lite glögg och tilltugg i
Sallerup torsdag den 7 december. Alla medlemmar och respektive är välkomna mellan 18:00 – 20:00. Det enda ni behöver ta med er är er själva och ett
glatt humör.
Välkomna
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Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna:
Janni Dahl
Lukas Thell, junior
Fredrik Mårtensson
Per Sjöström
Boguslaw Rogaczewski
Linnéa Dahlström, junior

Julian Bewarp, junior
Dick Thell, junior
Kiril Trenchevski
Anders Lagesson
Bo Tjörnhagen
Simon Deblond, junior

Resterande tävlings- och utfärdsprogram för 2017
Datum

Fiske

Plats / Info

Avgift (preliminär)

7 okt
21 okt
22 okt
28 okt
11 nov
17 nov
19 nov

KM i flugfiske
Höstmöte + fiske
Plattfiskmete
Abborrfiske
KM i kustfiske
Flugfiske
Torskfiske

Sallerupsdammen
Sallerupsdammen
Vandia, Helsingborg
Danmark
Malmös hamnar
Trollemölla
Tumlaren, Limhamn

Gratis
150 kr/jun 50 kr
OBS nytt datum!
Gratis
1000 kr/jun 500kr
150 kr/jun 50 kr

En havsöring på 2,3 kg fångad av Michael Hammarlund vid flugfiske vid
Engelska bryggan i augusti.
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Inbjudan till SFK Spinnarens Höstmöte
Lördagen den 21 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 Höstmötet rätt forum för att framföra dessa.
Höstmötet fungerar också som nomineringsmöte för kandidater till styrelseposter och andra förtroendeposter. Klubbens medlemmar kan lämna
sina förslag, antingen direkt vid höstmötet, eller senare under tiden fram
till årsmötet i början av 2018.
Förslag till stadgeändringar rörande bland annat medlemskap och klubbens förvaltning kommer att presenteras och diskuteras. Förslaget i sin
helhet kommer att publiceras på hemsidan samt finnas tillgängligt i Sallerupsdammen i god tid innan höstmötet.
Ändring av klubbens stadgar är reglerat genom följande paragraf:
”Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra
följande möten, varav ett skall vara årsmöte och därvid skall föreligga
2/3-dels majoritet på vardera mötet. Mellan dessa beslut skall minst en
månad förflyta.”
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 18 oktober på e-post styrelsen@sfkspinnaren.se eller på lista i Sallerupsdammen (040-49 40 90).
Under eftermiddagen är det sedan gratis fiske i Sallerupsdammen (max
1 fisk).

Välkomna!
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Tävlingar och utfärder
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.

Gös och abborre i Ringsjön
Vi blev 11 medlemmar som mötte upp till båtfisket i Ringsjön den 29 juli. Vi
hade uppehåll och fint när vi lade ut ifrån bryggorna vid Björks Fisk, där vi
fick en del information om var man kunde hitta gös, gädda, abborre och braxen
i västra delen. Tre båtar drog direkt ut mot "göshålan", men dessa skingrades
snabbt och snart var det 5 ensamma båtar lite här och där på Ringsjöns vatten,
några av oss gick även över till östra delen och testade. Dit gick även Göran
och Birgitta och de tog turens enda två gösar (en i västra och en i östra) där en
inte höll minimimått och fick simma tillbaka och äta upp sig, Birgittas som de
behöll vägde 1,2 kg. Birgitta lyckades även med att få en fin abborre på 500 g.
Göran Brandt och Bengt fick var sin abborre och Göran A fick även en liten
gädda. Kurt hade en bra fisk på som böjde hans torskspö duktigt men innan vi
fick se vad det var så släppte den efter en stunds fajt. Det var vad som hände
denna dag förutom att regnet kom som utlovat och vinden tog i så drifterna
blev snabba. Vi tackar alla som var med idag och hoppas att nästa gång har vi
bättre tur med vädret och fisket.
Micke

Flugfiskeutfärden till Mieån
Utfärden till Mieån den 9 september bjöd på idel regn och rusk, speciellt på
eftermiddagen då regnet tilltog. På förmiddagen var det uppehåll, och det var
också då som de flesta tog sina fiskar. Nymfer fungerade bäst på morgonen,
speciellt i dova färger. Fisken verkade hugga ganska ytligt och efter att ha sett
flera fiskar ta insekter på ytan beslöt sig några för att sätta på flytlina och flytande geting. Fiskarna blev som tokiga av detta och satte efter getingarna som
besatta. Karl, Lennart och Christian stod i samma pool och fick här ett fantastiskt fiske med getingar. Vid 12 var det dags för lunch, grillad korv. Mätta och
nöjda städades stugan som gänget sovit över i, och klockan 13 var det dags att
börja fiska igen. Regnet kom och fisken verkade gå ner på botten. Men trägen
vinner, och med sjunklina och nymfer gick det att lura fisken till hugg. Fiskarna var i genomsnitt ganska små denna gång, de flesta långt under 2 kg, och
vissa t.o.m. så små som 1 kg eller mindre. Till nästa år kommer vi kräva att
fiskarnas vikt håller ett högre genomsnitt.
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Tomt på sill på Gåsafisket
Den 17 september var det dags för årets gåsafiske. Eftersom vi haft problem att
få ihop deltagare till detta fiske de senaste åren sa vi ja till en förfrågan från
SFK Gripen om att dela båt med dem och samtidigt ha en artfisketävling. Planen var att fiska sill i 2 timmar, räkna in den, och sen börja fisket efter arter.
Den fisk som vi fick under sillfisket skulle även få räknas in i arttävlingen. Vi
bestämde att max 10 fiskar per art räknades förutom torsk, eftersom man endast får ta 5 godkända av dem. Även minimimåtten fastställdes till 25 cm för
sandskädda och skrubba, 30 cm för övrig plattfisk, 45 cm för torsk. Fjärsing
räknades inte i tävlingen och inte heller havsöring och lax, då dessa är fredade
nu.
Skepparen Mohamed kom ett par minuter försenad till Barsebäck med Amigo,
då han kört upp ifrån Malmö och bad om ursäkt för det. Vi drog sedan ut på
sundet och började leta efter sill, vi letade på det djupa, det grunda och mellandjup men ingen sill syntes till på ekolodet. Endast en sill kom upp på hela dagen! I arttävlingen kom det upp 10 arter - makrill (Lennart fick en fin makrill
på 735g), torsk, sandskädda, skrubba, rödspätta (Micke fick en fin spätta på
725g), knot, sill, sej, vitling och bleka.
I vår gåsafiske-tävling kunde vi inte utse någon vinnare då ingen av Spinnarens
deltagare fick någon sill, Conny vann Gripens silltävling. I arttävlingen mellan
klubbarna, som vi hoppas kan bli ett återkommande inslag i framtiden, vann
Gripen med 194 poäng mot våra 92. Endast de 4 bästa i varje klubb räknades.
En separat prisutdelning hölls för artfisketävlingen. Vann gjorde Therese Lahti,
som fick ihop 5 arter och 57 poäng, och fick ett presentkort på Giganten. På
andra plats kom Michael Hammarlund med 4 arter och 47 poäng. På delad
tredje plats kom Conny Lindqvist och Lennart Bundy med även de 4 arter men
45 poäng.
Denna tävling kommer att gå till historien som den sämsta silltävlingen någonsin, och att man kan vinna en silltävling med 1 sill har nog aldrig hänt förr!!!
Jag lider lite med Mohamed, som är ny som fiskekapten, och trots att han försökte hitta fisk, så fanns det inte mycket att hitta. Fisken var inte på hugget,
och det kan bero på de två åskoväder som kom upp på vardera sida om sundet.
Det åskade och blixtrade inne på fastlandet och regnet öste ner, men vi hade
fint väder ute mitt i sundet.
Vi åkte sedan tillbaka till Sallerup där Olle och ärtsoppan väntade, gott som
vanligt. Efter ärtsoppan hade vi gåsalotteriet och där vann Göran Andersson
gåsen, Michael Fallahi ankan och György Hegedüs kycklingen. Vi får se hur vi
lägger upp fisket nästa år.
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Inbjudan till KM i flugfiske 7 oktober
Vi testar hemmavattnet Sallerupsdammen i år och ser om det kan locka fler
deltagare. Vi kommer att fiska enbart i damm 2 mellan kl 08:00 – 12:00, därefter är det invägning och eventuellt korvgrillning. Under denna tid är det förbjudet för allmänheten att fiska i damm 2, men efter tävling är det fritt fram även
för dem. Reglerna är enkla, största fisk vinner, näst största tvåa o s v. Endast
två fiskar ingår i det kort som vi kommer att få lösa. Vi kommer att ha lottade
platser. Efter 15 min får man byta plats om det finns någon ledig plats att gå
till. Vid fångst lämnar man sin plats och förflyttar sig till någon ledig plats om
det finns. Fisk får inte återutsättas under tävling. Vi samlas i Sallerup vid 07:00
för utlottning av platserna och utgångsordning. Kl 07:30 har vi en snabb
genomgång och därefter utgång till fiskeplatserna. Kostnaden för tävlingen
kommer att bli 100 kr för seniorer och 50 kr för juniorer. Anmälan senast den 5
oktober på lista i Sallerup, via anmälningsformulär på hemsidan, mail till styrelsen@sfkspinnaren.se eller telefon till Michael Hammarlund 076-7979090,
som även kan ge er mer info.

Inbjudan till plattfiskmete med Vandia 22 oktober
Än en gång åker vi iväg tillsammans med SFK Gripen på en 6-timmarstur och
fiskar plattfisk med Vandia. Vi fiskar mellan 08:00 – 14:00. Detta har blivit ett
mycket populärt fiske, så anmäl er så fort ni kan för det är begränsat antal platser, 12 st. När ni anmäler er så tala gärna om hur många burkar borstmask ni
vill ha. Tala gärna om ifall ni åker direkt eller kommer till Sallerup för samåkning. Avfärd ifrån Sallerup är 06:45. Kostnaden är 150 kr för seniorer och 50
kr för juniorer. Till detta tillkommer kostnaden för borstmask som är 45-50 kr/
burk och bensinpeng till den som kör. Vi behöver er anmälan senast den 15
oktober för att hinna beställa borstmask. Anmäl er på lista i Sallerup, via anmälningsformulär på hemsidan, mail till styrelsen@sfkspinnaren.se eller telefon till Lennart Bundy 070-612 49 90, som även kan ge er mer info.

Inbjudan till abborrfiske i Danmark 28 oktober
Vi tänkte besöka vårt grannland och se om det stämmer att de har så stor abborre i sina vatten. Då det finns ett par ställen som kan vara värt ett besök och
då det kan vara fullt på en del sträckor så låter vi det vara osagt var i Danmark
det blir. Vi tänkte dock samlas i Sallerup för samåkning över och ni som kör,
glöm inte brobizzen. Vi samlas 06:30 i Sallerup för avfärd. Vi kommer att be11

höva anmälan till detta fiske då det skall ordnas med ”fisketegn” för fiske i
Danmark. Att notera är att i Danmark har man minimimått på 20 cm för abborre, kanske något som Sverige skulle införa. Anmälan senast den 23 oktober så
vi hinner med att fixa och dona lite. Anmäl er på lista i Sallerup, via anmälningsformulär på hemsidan, mail till styrelsen@sfkspinnaren.se eller telefon
tillMichael Hammarlund 076-7979090, som även kan ge er mer info.

Inbjudan till KM i kustfiske 11 november
Samling vid Sallerup för gemensam avfärd vid 08:30 till någon av hamnarna i
Malmö. Ingen föranmälan behövs. Bottenmete efter plattfisk är förmodligen
den effektivaste metoden, men även spinnfiske efter t ex torsk kan fungera bra.
Det är totalvikten som räknas. Upplysningar: Bengt Larsson 070- 309 51 57.

Inbjudan till Trollemölla 17 november
Fredag den 17:e november har klubben hyrt natursköna Trollemölla, som består av två dammar som ligger vid Degeberga i en gammal handelsträdgård,
omgivet av en lummig skog. Trollemölla är känt för sina stridbara och stora
regnbågar. T.ex. fångades här, 2010 en monsterbåge på 13,4 Kg. Sådana stora
fiskar är ovanliga, men vi brukar få någon eller några fiskar på över 5-6
Kg. Fisket kostar 1000:- för senior, och 500:- för junior. Vi har 12 platser som
lottas bland de anmälda. Junior lottas tillsammans med sin målsman. Anmälan
görs till Christian genom att maila namn, e-postadress & telefonnummer till
carlsson.c@gmail.com. Anmälan vill vi ha senast den 17:e oktober. Lottning
av platser sker den 20:e oktober. Kommer du med vill vi ha betalning senast
den 30:e oktober.

Inbjudan till torskfiske 19 november
Vi tar oss ut med M/S Tumlaren II och ger oss i kast med sundets torskar den
19 november. Kl 07:00-13:00 fiskar vi, så Uffe har en chans att ta oss till de
heta platserna. Vi delar båt med SFK Gripen så antalet är begränsat till 18 st.
Anmälan senast den 16 november på lista i Sallerup, via anmälningsformulär
på hemsidan, mail till styrelsen@sfkspinnaren.se eller telefon till Michael
Hammarlund 076-7979090 som även kan ge er mer info. Avgiften kommer att
bli 150 kr för seniorer och 50 kr för juniorer.
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Mångfisken 2017
Vädret har ju inte inbjudit till fiske många dagar denna sommar, och det är inte
lika många fångster som har rapporterats till Mångfisken som vanligt. En som
dock varit ute och tagit en del fina fiskar är som vanligt Bo Johnsson. En harr
på 1430 g fångad på fluga i Tännäs den 1 juli toppar nu ställningen i årets
största fisk. Han har också dragit upp en gös på 4020 g vid fiske i Ralången i
juni och en sutare på 2510 g tagen på mete i en damm i Svedala i juli. Makrillen är en typisk sommarfisk och Bo har tagit en på 630 g på mete i Limhamn.
Lennart Bundy tog en makrill på 735 g utanför Barsebäck. Mattias Holm har
fångat en rödspätta på 1030 g i Öresund, där han också tog en sandskädda på
360 g. Michael Hammarlund krokade en rödspätta på 725 g utanför Barsebäck,
och värt att notera är också en vacker havsöring på 2,3 kg som han fick på
flugfiske vid Engelska bryggan utanför Ystad i augusti.

Ställningen i Mångfisken 2017-09-18
1
2
3
4
5
6
7
8
8

Michael Hammarlund
Lennart Bundy
Mohamed Zrewill
Bo Johnsson
Karl Bundy
Philip Nilsson
Mattias Holm
Tommy Holmlund
Claes Lindberg

72 p
70 p
64 p
39 p
34 p
26 p
20 p
10 p
10 p

Ställningen i årets största fisk
Bo Johnsson
Harr
Bo Johnsson
Sutare
Mattias Holm
Rödspätta

1430 g
2510 g
1030 g

95 %
78 %
74 %

Ställningen i årets största flugfångade fisk
Bo Johnsson
Harr
1430 g

95 %

Ställningen i årets största fisk, juniorer
Philip Nilsson
Näbbgädda

13

450 g

56 %

Bo Johnsson med en harr på 1430 g fångad på fluga i Tännäs.

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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En makrill på 735 g fångad av Lennart Bundy utanför Barsebäck.

I väntan på att skepparen skall hitta sillstimmet vid Gåsafisket.
15

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

