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Simon Deblond med en torsk på 3260 g fångad vid utfärden med Tumlaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segraren vid KM i kustfiske, Anders Sonesson, med sin fångst. 



3 

Spinnpost nr 4 – December 2018 
 

Ordföranden har ordet 
 
Hej alla! Så har ännu ett år avverkats, återstår blott veteranernas julbord och 
Luciamys med kust- och flugfiskesektionen. När man ser tillbaka på året som 
gått, så är det väl den rekordvarma sommaren man minns bäst. Den påverkade 
troligen fisket, som blev trögare än vanligt, även om en del säkert lyckades bra 
ändå.  
En tydlig trend är att intresset och uppslutningen till klubbens utfärder och ar-
rangemang har varit vikande. Varför det blivit så vet vi inte, men kanske är det 
en allmän trend att folk är mer upptagna och inte ger sig tid att avvara en hel 
dag för en fisketur. Eller är det så att vi måste hitta på ännu attraktivare fisketu-
rer? Alla som har idéer om detta är välkomna att höra av sig till styrelsen.  
 
Trots värmen så har vi haft många besökare i Sallerupsdammen under året. En 
ny flytbrygga till damm 1 har levererats och finns nu på plats. Våra båtar är nu 
upptagna på land och kan således inte bokas längre. Det är riktigt tråkigt att 
dessa inte lånats ut mer än ett fåtal gånger under året. Man kan fråga sig om vi 
skall ha några båtar till utlåning om intresset är så svalt. Det är trots allt en del 
jobb med sjösättning, upptagning och tillsyn. 
 
Klubbens höstmöte beslöt att årsavgifter och båtavgifter förblir oförändrade 
nästa år. Verksamhetsplanen för 2019 genomgicks och godkändes. 
 
Då jag nu efter 20 år på posten som ordförande väljer att inte kandidera till 
omval så nominerades Michael Hammarlund till ordförandeposten. Vidare no-
minerades Göran Andersson, Tore Nilsson och Lennart Bundy till styrelseleda-
möter samt jag själv, Bengt, som styrelsesuppleant. Det går fortfarande bra för 
varje medlem att nominera kandidater fram till årsmötet. Kom bara ihåg att 
försäkra dig om att personen är villig att ställa upp på uppdraget.  
 
Så vill jag då till slut tacka för mig som ordförande. Det har varit 20 spännande 
och intressanta år där mycket har hänt i föreningen. Det är nu dags för nya fris-
ka krafter att ta över och föra klubben vidare mot ny mål. 
Jag kommer dock, om årsmötet och nya styrelsen så önskar, fortsätta vara be-
hjälplig med främst medlemsfrågor som styrelsesuppleant. 
 
Bengt 
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Nytt från Sallerupsdammen 
 
Med bidrag från Malmö fritidsförvaltning har vi köpt en ny brygga, som nu 
ligger på plats där gamla brygga 1 låg.  Flytbryggan är 12 meter lång och lig-
ger på tvärs i vattnet med en landgång mot backen. Vi lyckades få bryggan helt 
klar till barnens höstlovsfiske. Den stabila och säkra nya bryggan blev väldigt 
populär och omtyckt av barn, föräldrar och kompisgäng att fiska ifrån. Fler 
bryggor kommer att renoveras under nästa år. 
Många fiskare har undrat varför brygga 2 inte längre ligger rakt ut. Bryggan 
slet sig i den tidiga stormen trots förankringar i land. Problemet är det vindfång 
som bryggan utgör, och klubben har inte de resurser som krävs för att förankra 
bryggan i betongfundament i botten.   
 
Under vecka 46 var det underhållsdagar i Sallerupsdammen. Bl a fixades en 
del bryggor till och en brygga i damm 2 fick en totalrenovering då brädorna på 
durk och spång var mycket murkna, ett nytt rastergolv och en spång med kom-
positbrädor fixades till. Även de andra bryggorna som innan var gjorda med 
dessa kompositbrädor fixades till så att linor nu inte ska komma in mellan dem 
och fastna. Även långhuset städades ur och mycket bråte åkte på tippen. Vi 
tackar de medlemmar som tog sig tid att hjälpa till med detta. 

Vi har under sommaren och hösten haft bevakning av Örestad Bevakning som 
varje eftermiddag och kväll gått rundor vid båda dammarna. Resultatet har bli-
vit mindre tjuvfiske och mindre grillande på bord och bryggor. 
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Höstlovsfisket vecka 44 för ungdomar 8-16 år besöktes av 145 ungdomar. Fis-
kelyckan var betydligt bättre nu än vid de varma dagarna under sommarlovsfis-
ket. 
Den extrema sommarvärmen och torkan ställde till det för fiskodlarna som le-
vererar fisk till Sallerup. Flera ton regnbågar och öringar rapporteras ha dött i 
odlingarna. Detta har medfört att våra fiskleverantörer inte kunnat leverera fisk 
i den storlek som vi önskat. Sallerupsdammarna med sina stora djup klarade 
värmeböljan bra och drabbades inte av den fiskdöd som flera andra sportfiske-
anläggningar utsattes för. 
På grund av de stora problemen i fiskodlingarna i somras har fiskleverantörer-
na aviserat att de kommer att höja sina priser. När vi vet hur stor prishöjningen 
blir, kommer vi att ta ställning till om fiskekortspriserna i Sallerupsdammen 
eventuellt också måste höjas. 
 
För Sallerupsdammen  
Inge Ahlberg 
 
 
Veteranerna 
 
Vi hade ett regnbågsfiske den 11 oktober i Björkadammen, som är ett trivsamt 
vatten att fiska i. Dock lyckades vi inte lura någon regnbåge under förmidda-
gen, så vi fortsatte i Sallerup på eftermiddagen med något bättre resultat. Fyra 
veteraner deltog. 
Nästa arrangemang för veteraner är julbordet 5 december i Sallerup. Förhopp-
ningsvis har alla redan nåtts av denna information. 
Vi har skickat epost om julbordet till de som har meddelat sin epost-adress till 
Spinnaren. Har du epost och inte fått denna information, så meddela gärna din 
epost-adress till styrelsen@sfkspinnaren.se, så kommer vi att skicka epost om 
veteranaktiviteter. 
 
Lasse och Lennart 

 
 
Våra båtar 
 
Klubbens båtar är nu upptagna på land för vinterförvaring och underhåll. När 
de åter är sjösatta till våren meddelas detta på hemsidan och i Spinnposten.  
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Dags att betala medlemsavgiften !!!! 
 
Nu är det snart ett nytt år. Dags att erlägga årsavgiften för 2019. 
Enligt klubbens stadgar skall årsavgiften vara betald senast 28 februari.  
Du som är hedersmedlem, eller betalt medlemsavgiften sent under 2018 
och fått besked om att den gäller även för 2019, kan bortse från inbetal-
ningskortet. 
 
Medlemsavgifter för 2019 
Senior: 350 kr 
Junior: 100 kr (t.o.m. det år man fyller 19 år) 
Pensionär: 250 kr 
Familj: 450 kr (2 vuxna och barn t.o.m. 19 år) 
  
Avgiften insättes på klubbens plusgiro 53 48 15-6. Det går även bra att 
betala medlemsavgiften via Swish till nummer 123 274 14 78. 
Glöm inte att ange ditt namn och att inbetalningen gäller medlemsavgift 
för 2019. 
 
 
Kust- och flugfiskesektionen 
 
Vi är i full gång med att lära oss binda tubflugor för laxfiske. Lars Kristensen 
är vår lärare, och vi har lärt oss många fina tips. Ofta sitter vi också och binder 
andra flugor eller bara snackar. Om du är intresserad av att se vad vi håller på 
med så titta in en torsdag mellan kl 18-20. Kaffet är alltid på. En workshop för 
flugbindning planeras den 15 december kl 14-17 i Sallerupsstugan. Fyra dukti-
ga flugbindare skall demonstrera hur de binder flugor, och vi får chansen att 
ställa frågor om hur och varför. Inga frågor är för dumma. 
 
En mycket lyckad och välbesökt grillkväll anordnades av kust och flugfiske-
sektionen den 4 oktober där alla medlemmar var inbjudna. Det bjöds på korv, 
grillspett, potatissallad m m. Göran Andersson var som vanligt grillmästare 
och skötte detta med bravur. Vi avser att hålla en grillkväll på våren och en på 
hösten nästa år, där vi bjuder in alla medlemmar på en träff för att lära känna 
varandra lite mer och bara ha skoj tillsammans. 
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Kallelse till SFK Spinnarens Årsmöte 
Lördag den 23 februari 2019 

 
Härmed kallas alla klubbmedlemmar till ordinarie årsmöte  
lördag den 23 februari 2019, kl 10.00 
Plats: Sallerupsstugan 
 
Efter årsmötet bjuder klubben på kaffe och smörgåstårta. För att kunna 
beräkna hur mycket smörgåstårta vi skall beställa vill vi att du anmäler 
om du kommer till årsmötet senast onsdag den 20 februari på e-post  
styrelsen@sfkspinnaren.se eller på lista i Sallerup (040-49 40 90). 
 
Dagordning enligt stadgan samt prisutdelningar för  2018-års tävlingar : 
• Mångfisken  Årets största fisk 
• Årets största fisk juniorer Årets största flugfångade fisk 
 
Nomineringar till årsmötet 
 
Följande kandidater har nominerats till styrelseposter och andra förtro-
endeuppdrag:  
Ordförande:  Michael Hammarlund 
Styrelseledamöter:  Göran Andersson 
    Tore Nilsson 
    Lennart Bundy 
Styrelsesuppleant: Bengt Larsson 
Revisorer:   Ulf Regnell 
    Tommy Karlsson 
Revisorssuppleanter: Gert Jensen 
    Bo Johnsson   
  
Om du har ytterligare förslag till någon av posterna är du välkommen att 
nominera andra personer. Tala med den tilltänkta kandidaten, så du vet 
att han är villig att ställa upp, och föreslå sedan honom när ledamöterna 
skall väljas vid årsmötet. 
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Tävlingar och utfärder 
 
Förslag på tävlingar, utfärder och aktiviteter under 2019 
 
Vi har för avsikt att erbjuda medlemmarna ett brett och intressant tävlings- och 
utfärdsprogram för 2019. Då alla datum inte är spikade och båtar bokade, så 
kan det bli ändringar, men detta är ett preliminärt program för 2019. 
 
16 Januari  Pimpelfiske, KM (preliminärt datum) 
2 Februari  Pimpelfiske, tävling mot SFK Gripen (preliminärt datum) 
23 Februari  Årsmöte 
Mars  Underhållsvecka i Sallerupsdammen 
23 Mars  Regnbågsfiske i Ljungskula 
30 Mars  Havsöringfiske efter skånekusten 
April  Grillkväll i Sallerup 
6 April  KM i Spinnfiske i Sallerup damm 2 
28 April  KM i havsfiske med M/S Tumlaren 
4 Maj  Regnbågsfiske i Danmark 
Juli  Underhållshelg i Sallerupsdammen 
27 Juli  Insjöfiske i Ringsjön 
3 Augusti  Mete i Sallerupsdammen 
24 Augusti  Familjedag 
September  Regnbågsfiske i Mieån 
September  Underhållshelg i Sallerupsdammen 
Oktober  Grillkväll i Sallerup 
5 Oktober  KM i flugfiske 
12 Oktober  Plattfiskmete med Vandia 
19 Oktober  Höstmöte  
2 November Abborrfiske i Danmark  
3 November KM i kustfiske i någon Malmöhamn 
10 November Regnbågsfiske i Ljungskula 
24 November Torskfiske med M/S Tumlaren 
9 December Luciamys i Sallerup 
 
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. 
 
Gåsafiske 

Årets Gåsafiske blev sillfiske den 30 september. Vi delade båt med SFK Gri-
pen då vi numera inte kan fylla en egen båt, vilket vi gjorde förr med en reserv-
lista som kunde vara lika lång så vi hade kunnat fylla en båt till. På den tiden 
var det inte lika många medlemmar i klubben, men de var mer aktiva och var 
med på fler KM och utfärder än vad dagens medlemmar är. Hur som helst så 
blev det en mycket trevlig tur med en del sill. Vi fiskade med Rååbåtarnas 
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Confident, som är en bra båt att fiska ifrån. Det blåste omkring 8-9 m/s, så 
skepparen tuffade över och lade sig i lä vid Ven. Där hade vi kontakt med sill i 
nästan 2 timmar innan den försvann och han fick börja leta upp nya områden. 
Det blev ett sista stopp på ca 20 min, där vi fick en del sill med lite större stor-
lek innan det var dags att gå mot hamn igen. Dagens sillakung blev Michael 
som fick 89 st sedan kom Ricardo Cruz och Kurt Grip på delad 2:a plats. Si-
mon Deblond som var enda junior vann den tävlingen med sina 17 sillar. 
Mycket starkt jobbat för att bara vara 9 år, med stöd av mormor Lisbeth och 
morfar Alf som hejade på och hjälpte honom vid problem. 
Efter fisket så tog vi oss tillbaka till Sallerup där Olle väntade på oss med ärt-
soppa med tillbehör, som han mycket fint hade dukat fram. Vid prisutdelning-
en delades en porslinsgås ut till 1:an och 2:an samt bästa junior. I gåsalotteriet, 
där måste man vara på plats för att kunna delta, vann Lennart Bundy i år gåsen. 
Ankan gick till György Hegedüs och kycklingen till Ricardo Cruz. 
 
Resultat Gåsafisket 
Plac. Namn  Antal 
1 Hammarlund Michael 89 
2 Cruz Ricardo 81 
3 Grip Kurt 81 
4 Hegedus György 71 
5 Bundy Lennart 63 
6 Andersson Bengt 55 
7 Lysell Jan 52 
8 Månsson Karl-Åke 39 
9 Chauboun Hakim 36 
10 Zrewill Mohamed 33 
11 Lathonen Eero 26 
12 Brandt Göran 23 
13 Deblond Simon 17 
 
Alltför fint väder vid KM i flugfiske  

Årets KM i flugfiske den 6 oktober hölls även denna gång i Sallerup. I år valde 
vi att markera platser och lotta ut dessa, vilket känns som ett mer rättvist och 
lugnare förfarande än att lotta utgång. Vädret var både med och mot oss idag. 
Vi fick en mycket fin dag där solen värmde till den milda grad att folk fick 
börja klä av sig, men samtidigt var det stiltje och inte en krusning på ytan. Det 
var det som var emot oss, lite krusningar brukar resultera i bättre fiske, men det 
var lika för alla. Igor var den som tidigt drog full pott, 3 fiskar, redan kl 10 var 
han färdig, och vid sluttid visade det sig att han var den ende som fick full pott. 



10 

Av oss 19 som kom och fiskade så fick 7 st fisk, vi övriga nollade. Klubbmäs-
tare i flugfiske blev György med sin fisk på 2340 g. På andra plats kom Khu-
ong med en fisk på 1930 g och tredje platsen fick Igor med en fisk på 1600 g. 
 
Resultat: 
Namn Antal Största Plac 
György Hegedüs 1 2340 g 1 
Khuong Ngo 2 1930 g 2 
Igor Kuckovic 3 1600 g 3 
Kjell Winblad 1 1470 g 4 
Bernard Budna 1 1400 g 5 
Andreas Brandt 2 1000 g 6 
Ola Ågren 2 1000 g 6 

 
Plattfiskmete med Vandia 14 oktober 

 

Vi hade en hyfsad tur med Vandia, man kan inte begära att varje tur Thomas 
kör blir på topp, men vi fick fisk. Det var lite blåsigt och vinden ökade senare 
på dagen så vi hade nog 7 m/s innan vi slutade. Skepparen körde över till Hel-
singör och hämtade borstmask och sedan började fisket. Vi fick en del fisk, 
många fick simma tillbaka då man tyckte att de var för små. Ola fick en fin 
rödspätta till storlek men den var rätt mager så den fick också simma tillbaka. 
Vi delade båt med SFK Gripen och det var 12 man från vardera klubb. Hur 
mycket fisk vi fick inom Spinnaren vet jag inte då ingen kom och rapporterade 
sin fisk eftersom det inte var någon tävling. SFK Gripen som hade tävling räk-
nade sina och det var endast godkända fiskar som räknades (sandskädda 25 cm 
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och övrig plattfisk 30 cm). De fick tillsammans upp 110 godkända fiskar och 
Patrik Rickard var den som fick flest med 22 st. Catch and release tillämpades 
och endast den fisk men ville ha behöll man och återutsatte övriga. Vi hade i 
alla fall en mycket trevlig dag även om några kände av böljan den blå. 
 
Gråsej och skrubbor vid KM i kustfiske  
 
Årets KM i kustfiske avhölls i västra industrihamnen i Malmö den 10 novem-
ber. En halvfrisk ostanvind i kajens längdriktning gjorde att det blev en kylig 
tillställning. Deltagarna sågs huka bakom sina fordon för att få lite vindskydd. 
Första timmen blev händelselös, inte ett endaste hugg. Men så fick Anders So-
nesson upp en gråsej, och sedan började det så smått nappa här och var. När 
tävlingen var slut stod Anders som segrare med 1140 g, fördelat på 2 gråsejar 
och 2 skrubbor. Den ena skrubban vägde nästan ett halvt kilo och var riktigt 
fin. Några hundra meter längre in i hamnen satt Bernard Budna, och han lycka-
des dra upp 2 gråsejar vilket gav en silverplats. Även György Hegedüs hade 
viss framgång, en skrubba på 270 g drog han upp. Och därmed kunde samtliga 
valörer av medaljerna delas ut. Vi andra 4 deltagare fick nöja oss med frisk 
luft, vilket det var gott om denna blåsiga dag. Vi gratulerar pristagarna och 
kommer igen nästa år. 
 
Resultat: 
Plac. Namn Vikt i gram 
1 Anders Sonesson 1 140 
2 Bernard Budna 660 
3 György Hegedüs 270 
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Abborrfiske i Danmark 17 november 
 
Denna tur verkar inte locka speciellt många, men vi fem som åkte fick en fin 
dag och många abborrar. Vi samlades i Sallerup för avfärd 0600 för att de heta 
platserna kunde snabbt bli upptagna, och när vi kom var där mycket riktigt re-
dan folk. Men det fanns lediga bryggor som vi kunde samsas på. Tommy valde 
rätt brygga visade det sig. Han hade ett kanonfiske med hugg i nästan varje 
kast, trots att de inte all-
tid fastnade. När vi sum-
merade dagen så hade 
han nog fått ett 40-tal 
abborrar där merparten 
fick simma vidare, ett par 
behöll han. Han fick 
även turens största ab-
borre som vägde 1050 g. 
Alla fick fisk och vi hade 
en mycket trevlig dag i 
Köge å. 
 
 
 
 
Bra torskfiske på sundet 18 november 
 
Torskturen brukar vara populär, men i år var deltagandet sviktande, varför kan 
man undra. Vi 17 (10 ifrån Gripen och 7 från Spinnaren) som gav oss ut med 
Tumlaren II fick en lite gungig tur då det blåste omkring 6-8 m/s med lite hår-
dare byar. Eftersom området utanför Limhamn inte gav någon fisk i storlek, så 
det fick bli danska sidan och Flakfort. Det hann bli mycket fiskesnack under 
gångtiden dit. Vi kom dit samtidigt som Linda ifrån Landskrona. Efter att Lin-
da gett sig av valde Uffe att ligga kvar och testade ett nytt ställe och där hände 
det saker. Vi fick ett kanonfiske och det blev problem att välja vilka torskar 
man ville behålla och vilka som man skulle släppa tillbaka. Många fina torskar 
på 3-5 kg kom upp och störst fick Veikko ifrån Gripen, en fin firre på 6,7 kg. 
Simon var ledsen till en början, då folk runtomkring fick fisk men inte han. 
Micke gav honom en röd/svart shadjigg och sa hur han skulle fiska, och det 
dröjde inte länge innan en glad Simon kom rusande då han hade fått sin första 
torsk någonsin, ingen stor torsk men godkänd. Han fick senare ett fint hugg när 
han pilkade med sin jigg, en torsk på nästan 3,3 kg så hans dag var räddad. 
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Inbjudan till KM i pimpelfiske 16 januari 
 
Vi hoppas att vintern kommer till oss i år så att vi kan komma ut på hållbara 
isar. Då vi i skrivande stund inte vet hur vädret blir så kan detta datum bli flyt-
tat beroende på isläget. Håll utkik på hemsida och Facebook för mer uppdate-
rad information. Anmälan på lista i Sallerup, via webformulär eller mail till 
styrelsen@sfkspinnaren.se. För mer information ring Michael Hammarlund 
076-7979090 
 
Inbjudan till pimpelfisketävling mot SFK Gripen 2 februari 
 
Vi hoppas också att det kan bli en pimpeltävling mot SFK Gripen. Även detta 
datum kan bli flyttat beroende på isläget. Håll utkik på hemsida och Facebook 
för mer uppdaterad information. Anmälan på lista i Sallerup, via webformulär 
eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se. För mer information ring Michael 
Hammarlund 076-7979090 
 
Regnbågsfiske i Ljungskula 23 mars 
 
Vi provar på nytt vatten, Ljungskula, som är en mycket trevlig anläggning ute i 
skogarna ca en mil från Hörby, så det blir ingen övernattning. Vi kommer att 
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endast tillåta flugfiske på denna utfärd och det är begränsat till 12 personer. 
Tiden är kl 07-16, och då skall alla vara klara med rensning, städning m m, d v 
s avfärd från parkeringen 16:00. Anmälan öppnas den 21januari kl 19:00 och 
sker endast per telefon till Michael Hammarlund 076-7979090, först till kvarn 
gäller. När alla platser är slut kan man få stå på reservlista. Avgift för detta 
evenemang är 800 kr för seniorer och 400 kr för juniorer. Avgiften skall vara 
betald senast den 1 mars, annars går platsen över till nästa i kö. 
 
Havsöring längs skånekusten 30 mars 
 
Vi kommer att ge oss ut och fiska havsöring, och beroende på väder och vind 
så bestäms platsen bara1-2 dagar innan. Räkna med att det kan bli hela dagen 
som vi blir ute. Vid anmälan, som kan ske på lista i Sallerup, via webformulär 
eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se, så ange om ni har vadare eller inte då 
detta har betydelse på vart vi kan åka. För mer information ring Göran Anders-
son på 070-8832944. 
 
Ställningen i Mångfisken 2018-11-25 
 
1. Michael Hammarlund 88 p 
1. Karl-Åke Månsson 88 p 
2. Mohamed Zrewill 71 p 
3. Isak Lundbladh Polimac 57 p 
4. Bo Johnsson 40 p 
5. Lennart Bundy 36 p 
6. Leif Hansson 16 p 
7. Göran Andersson 10 p 
7. Mikael Larsson 10 p 
9. Simon Deblond 9 p 
 
 
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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Tommy Holmlund med en abborre på 1050 g fångad vid utfärden till Köge å. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prisutdelning vid KM i flugfiske till 2:an Khuong Ngo. Segraren, György  

Hegedüs till höger, har redan fått sin medalj. 
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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 0706-124 990   
Ledamot Tore Nilsson 0708-840 451  
Ledamot Inge Ahlberg 0708-470 374 
Ledamot Alban Bunyak 0723-280 871 
Suppleant Lennart Bundy 0706-124 990  
Suppleant Pierre Kask 0735-914 607 
 
Aktivitetsansvariga 
 
Veteranerna Lennart Bundy 0706-124 990  
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 

 


