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Torsk, Gadus morhua

SFK Spinnaren

Göran med en abborre fångad vid utfärden till Köge.

Medaljörerna vid KM i kustfiske.
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Spinnpost nr 4 – December 2017

Ordföranden har ordet

Hej! Ett år går fort, så även detta år 2017. Nu har vi avverkat det mesta av våra
aktiviteter i klubbens regi, det återstår veteranernas julbord och luciamys med
kust- och flugfiskesektionen. När vi ser tillbaka på året som gått, så slås jag av
att vädret varit ovanligt dåligt. Mycket blåst och regn. Jag minns turen till
Ringsjön i juli, då det var skapligt väder till en början, men efter en timmes
fiske började det att regna och blåsa. När vi till slut gav upp visade termometern 9 grader! Torskturen i november blev inställd och framflyttad (två gånger) då det blåste kuling. Detta är något vi också märkt av när det gäller utlåningen av våra småbåtar, sällan att vi haft så dålig statistik på användandet av
dessa.
Trots dessa dystra tongångar, så har vi haft bra snurr på verksamheten i Sallerupsdammen. Fantastisk uppslutning under sommarens aktiviteter tillsammans
med fritid Malmö och sommarkul, men även sportlovs och höstlovs aktiviteterna har varit mycket populära. Mycket jobb men också roligt när vi kan se tillbaka på dessa succéer. Även försäljningen av fiskekort tycks ha gått ovanligt
bra, kassören har rapporterat att antalet Swish-betalningar angående fiskekort
ökat rejält under året. Givetvis riktigt roligt att så många sportfiskare upptäckt
Sallerupsdammarna. Detta trots att fisket under en lång period i somras var
riktigt trögt. Men nu senare i höst så har det lossnat, de som fiskat har ofta fått
bra med fisk. Under året så har en hel del arbete lagts ner på bryggor och röjning. Vill här passa på att tacka alla som medverkat under året, dels med ungdomsfisket men också med allt annat arbete som krävs för att hålla ruljansen
igång. Under kommande år är vår förhoppning att vi får en ny lokal för
fiskortsförsäljningen på plats. Detta är verkligen av behovet påkallat!
På höstmötet beslöts att alla årsavgifter och andra avgifter blir oförändrade,
alltså inga höjningar. Vi hoppas att ni alla har fått ut något av ert medlemskap,
och förblir medlemmar även under 2018. Höstmötet var ganska välbesökt, och
många synpunkter framlades.
Under det nya året kommer vi som vanligt att satsa på utfärds- och tävlingsverksamheten, en del fisketurer till nya spännande vatten kommer att arrangeras. Du kan läsa mer om detta längre fram i tidningen. Vi hoppas på att nya
grepp i verksamheten kommer att locka fler medlemmar att följa med på våra
fisketurer. Vi tycker att uppslutningen under året varit i klenaste laget, men
kanske är det vädret som varit boven i det hela.
Till sist vill vi i styrelsen önska alla medlemmar en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Bengt
3

Nytt från Sallerupsdammen
Den 18 oktober var det grillkväll i Sallerup för alla medlemmar, det enda man
behövde göra var att anmäla intresse för detta innan så vi kunde planera in inköp och vad som skulle grillas. Det var även tänkt som en liten introduktion för
nya medlemmar, så de skulle få reda på lite mer om klubben, dess historia, vad
det finns att göra, vilka fisken som finns på gång, och vad som är planerat inför
nästa år m m. Tyvärr kom det inga nya medlemmar på denna grillkväll, men vi
hoppas att de kommer på en ny grillkväll till våren. Datumet kommer att planeras in i 2018-års aktivitetsplan. Vi som däremot kom fick en mycket trevlig
tillställning, där Göran grillade sina hemmagjorda hamburgare med tillbehör
man själv fick plocka ihop.

Inbjudan till städ- och underhållsvecka i Sallerup
Vi tänkte fixa till dammarna inför premiären i mars och då behöver vi lite hjälp
ifrån er medlemmar. Det är en del buskage, träd m m som skall ansas och samlas ihop och ev brännas. Även en del bryggor kanske behöver ses till och fixas.
Även själva området runt omkring anläggningen kan behöva ses över så vi behöver lite hjälp av er medlemmar med detta. Preliminärt så är det vecka 9 nästa
år (26/2 – 4/3) som det gäller då premiären eventuellt kommer att vara den 10
mars. Allt är dock väderberoende så blir det en sträng vinter så kommer detta
att ändras men vi kommer att gå ut med förfrågan när det börjar närma sig så
ha koll på hemsidan.

Veteranerna
Fortsatt har vi träffats i Sallerup onsdagar och lördagar kl 10 och ganska
många av oss har också fiskat i dammarna.
En del av oss har också medverkat på höstlovets skolungdomsfiske. Rekordmånga barn och ungdomar besökte oss, men mer om detta på annan plats i tidningen. Nästa skolungdomsfiske blir på vintersportlovet, om isen håller eller
håller sig borta.
Jullunchen i år blir 6 december kl 1200 i Sallerup.
Lennart

4

Oförändrade priser i Sallerupsdammarna 2018
Kortpriser gäller för upptagande av max. antal angivet fiskar per kort och fiskedag. 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)
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.
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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.
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.

Kust- och flugfiskesektionen
Vi fortsätter med våra träffar i Sallerup nu under våren på torsdagar mellan kl
18-20. Då havsöringen är på G så kommer det att bli flugbindning inriktat på
detta fiske. Alla är välkomna ut och hälsa på, man behöver inte delta i flugbindningen utan det går bra att bara komma, snacka lite och bara umgås en
stund, kaffet är alltid på. Vem vet, en fiskeutflykt till kommande helg kanske
bestäms på stående fot. Ha även en koll på hemsidan ifall det blir någon torsdag som ställs in.
Besök hos Trelleborgs fiskeklubb
Göran Andersson och Michael Hammarlund besökte Trelleborgs fiskeklubb
den 11 oktober för att visa hur man binder enkla men bra flugor. Med enkla
medel kan man byta material på en fluga och variera ett mönster till många
typer av fisken. Denna gång visade de hur man kan variera en Wolly Bugger
med olika material och färger. De visade även en Tricolor-variant, som är enkel att binda och som är bra till regnbåge. Det blev en mycket lyckad kväll som
vi kommer att göra om i vår, och då blir det till att visa flugor mer anpassade
för havsöring.
Luciamys med Kust- & flugfiskesektionen
Vi tänkte fira in den annalkande lucian och julen med lite glögg och tilltugg i
Sallerup måndag den 11 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.
6

Grillkväll i Sallerupsdammen 5 april
Torsdagen den 5 april mellan 18-20 hoppas vi att vädret är så pass bra att vi
kan grilla ute i Sallerup. Alla medlemmar med respektive är välkomna. Ni som
är nya medlemmar kan passa på att komma ut och bekanta er med andra i klubben. Det enda vi vill är att ni meddelar oss på flugfiskesektionen@sfkspinnaren.se eller på telefon till Michael Hammarlund 076-7979090
för att vi skall veta på ett ungefär hur många som kommer så vi kan köpa in
tillräckligt med varor. Klubben bjuder på grillkvällen, det enda ni behöver ta
med er är ett glatt humör och en hungrig mage. Är ni allergisk mot något eller
något annat som vi behöver veta så säg till om det innan.

Förslag på tävlingar, utfärder och aktiviteter under 2018
21/1
11/2
24/2
17/3
26/2-4/3
10/3
5/4
29/4
5/5
26/5
?/5
7-8/7
28/7
4/8
25/8
?/9
16/9
4/10
6/10
20/10
?/10
?/11
10/11
11/11
12-18/11
25/11
10/12

KM i pimpel
Pimpelfiske
Utfärd
Pimpeltävling mot SFK Gripen
Årsmöte
Utfärd Skånekusten
Havsöringsfiske
Underhållsvecka i Sallerup
Städning, röjning m m inför premiären
Premiär i Sallerup
Grillkväll
Grillväll i Sallerup, alla är välkomna
KM i havsfiske
KM i Havsfiske med Tumlaren och Gripen
Utfärd till Danmark
Regnbågsfiske i t ex Simonsø
Utfärd artfisketävling
Artfisketävling mot Gripen.
Flugfiske i en hyrdamm
Underhållshelg i Sallerup
Dags att städa och röja i Sallerup
Utfärd Ringsjön
Gädda, Gös, Abborre i Ringsjön
KM i mete
Mete i Sallerup
Familjedag
Flugfiske i Mieån
Datum ej fastställt
Gåsafiske
Sillfiske med Gripen, 4-tim tur.
Grillkväll i Sallerup
KM i flugfiske
Plats ej bestämd
Höstmöte
Plattfiskmete med Vandia
Datum ej bokat. Tillsammans med Gripen
Flugfiske i hyrdamm
Plats ej bestämd
Abborrfiske Danmark
KM i kustfiske
I någon Malmöhamn
Underhållshelg/vecka i Sallerup
Torskfiske
Med M/S Tumlaren och SFK Gripen
Luciamys i Sallerup

Alla datum och tider är preliminära då många inte är bokade med turbåtar, fiskedammar m m.
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.
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SFK Spinnarens Höstmöte
Klubbens höstmöte avhölls i Sallerupsstugan den 21 oktober, där 22 medlemmar hade mött upp. Mötet beslöt om oförändrade medlemsavgifter: senior 350
kr, junior 100 kr, pensionär 250 kr, familj 450 kr. Avgifterna för att låna klubbens båtar blir också oförändrade.
Ett förslag om stadgeändring rörande medlemskap och klubbens förvaltning
godkändes. Ändringen skall fastställas på klubbens årsmöte 2018.
Vilka kandidater till styrelseposter och andra förtroendeuppdrag mötet nominerade framgår av kallelsen till årsmötet på motstående sida.

Dags att betala medlemsavgiften !!!!
Nu är det snart ett nytt år. Dags att erlägga årsavgiften för 2018.
Enligt klubbens stadgar skall årsavgiften vara betald senast den 1 januari, för att du skall ha rätt att deltaga i klubbens aktiviteter. Är inte avgiften erlagd senast den 31 januari blir du utesluten ur klubben!
Du som är hedersmedlem, eller betalt medlemsavgiften sent under 2017
och fått besked om att den gäller även för 2018, kan bortse från inbetalningskortet.
Medlemsavgifter för 2018
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 2018.
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Kallelse till SFK Spinnarens Årsmöte
Lördag den 24 februari 2018

Härmed kallas alla klubbmedlemmar till ordinarie årsmöte
lördag den 24 februari 2018, 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 21 februari på e-post styrelsen@sfkspinnaren.se
eller på lista i Sallerup (040-49 40 90).
Dagordning enligt stadgan samt prisutdelningar för 2017-års tävlingar :
•
Mångfisken
Årets största fisk
•
Årets största fisk juniorer
Årets största flugfångade fisk
Ett förslag om stadgeändring rörande medlemskap och klubbens förvaltning,
som tidigare godkänts av höstmötet, kommer att presenteras. Om ändringarna
även godkänns på årsmötet kommer de nya stadgarna att träda i kraft 2018.
Förslaget i sin helhet kommer att publiceras på hemsidan samt finnas tillgängligt i Sallerupsdammen i god tid innan årsmötet.
För att ha rösträtt vid årsmötet måste du ha betalt din medlemsavgift för 2018.

Nomineringar till årsmötet

Följande kandidater har nominerats till styrelseposter och andra förtroendeuppdrag:
Kassör:
Göran Brandt
Styrelseledamöter:
Mohamed Zrewill
Inge Ahlberg
Styrelsesuppleant:
Pierre Kask
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
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.

KM i flugfiske 7 oktober
Det blev bra uppslutning med 25 startande vid årets KM i flugfiske som vi detta år arrangerade i Sallerupsdammen. Reglerna var enkla, max 2 fiskar, ingen
C & R tillåtes, vid fångad fisk skulle man lämna sin plats, ingen fick gå om
den som var framför vid utgång, största fisk gällde. Det tyckte vi var enkla och
klara regler, men som tyvärr en deltagare inte anammade och blev därmed diskad, då han återutsatte sin fisk. Vi trodde att det kunde bli ett bra fiske då två
man stod med böjda spön direkt efter start, men med facit i hand så blev det
inte så. Det var trögfiskat, många följare men de var inte tillräckligt intresserade av flugorna för att vilja kasta sig över dem. Det kom endast upp 5 fiskar på
25 man! Dagens segrare blev Boris Polimac som lyckades lura en öring på 2,0
kg på en fluga som hans son Isak hade bundit till honom, en Tricolor a la Goja
special, som han lärt sig på en av våra flugbindarkvällar. På andra plats kom
Mirko Kovacic med en regnbåge på 1,9 kg. Sedan kom det tre man på tredje
plats där alla tre fick fisk som vägde 1,8 kg. Efter tävling bjöds det på korv,
men tyvärr verkade alla ha bråttom hem efter avslutat fiske och drog iväg innan ens prisutdelningen var klar. Lite synd då vi trots allt är en fiskeklubb där
man träffas, umgås och har lite trevligt tillsammans.

Bra plattfiskmete med Vandia
Den 22 oktober fiskade vi rödspättor och annan plattfisk i Öresund utanför
Helsingborg tillsammans med SFK Gripen. Fisketiden var 6 timmar med start
kl 8. Det blev till att ta på regnställen respektive overallerna från början och
sedan småregnade det under förmiddagen men regnet upphörde senare. Vind
ca 5-6 sekundmeter och 10-11 grader varmt. Fisket skulle visa sig bli riktigt
bra under förmiddagen för att sedan de två sista timmarna avta till normalt.
Totalt tog 15 medlemmar ca 500 plattfiskar varav merparten rödspättor och
många i skaplig storlek. Även om det inte var tävling måste man ändå uppmärksamma Joakims fina resultat, 103 plattfiskar varav han behöll 14 rödspättor, samtliga över 700 gram och hans två största 985 resp. 970 g. Största inrapporterade plattfiskarna blev dock Bengt Franssons på 1180 g och 1000 g.
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Sammanlagt tog vi ca 850 plattfiskar varav de allra flesta sattes tillbaka, många
som inte höll minimimåtten 25 resp 30 cm och ytterligare många eftersom tillräckligt många matfiskar hade kommit upp.

Trögt abborrfiske i Köge
Det blev ett tappert litet gäng på 4 personer som åkte över till vårt grannland
den 28 oktober för att testa det berömda abborrfisket. Vi var lite fler anmälda
från början men några hoppade av, då de trodde de skulle bli inblåsta på danska sidan och inte komma hem eftersom det utfärdats en klass 1 varning dagen
innan. Valet föll på Køge då det såg ut att vara ett bra ställe att börja detta nya
försök med nya fiskeplatser. Køge är känt för sina stora abborrar och att det
ligger bra till. Ishøj är även det ett annat mer känt abborrställe, men denna dag
var där en ”konkurence”. Vi blev lite överraskade över att det inte var så
många platser i Köge att fiska ifrån, bara 6 bryggor med 2 platser per brygga.
På en brygga längre bort stod ett par svenskar som tog lite abborre då och då
på tångräkor. Vi däremot hade inte alls lika bra fiske, men det visade sig att de
stod på den hetaste bryggan i hela hamnen. Vi hade totalt en mycket trevlig
dag även om vinden ibland var lite hård men inte alls så jobbig som vi trodde.
När dagen till sist närmade sig sitt slut så kunde vi konstatera att det blev ett
par borrar, men inte alls så många som vi hoppats på, men de var av bra storlek. Isak fick två och tappade en. Goja fick 3 och tappade någon. Sune blev
tyvärr utan och jag (Micke) fick en och satte PB på 1180 g. Fisken landades,
vägdes och återutsattes snabbt och när vi såg den simma iväg kom vi på att vi
glömde fota fisken. Alla tyckte att detta var en trevlig utfärd och att den kan vi
gärna göra om nästa år igen.

Trevligt men kylslaget KM i kustfiske
Vi blev 6 tappra själar som deltog i årets KM i kustfiske den 11 november.
Den tappraste av oss denna blåsiga och kylslagna dag kom körande på skoter
från Lund. Med tanke på blåsten så valdes kajen vid kylhuset. Själva fisket
kom igång vid 9-tiden och det bestämdes att bara fiska till kl 12. Karl-Åke var
den som drog den första fisken, en sandskädda på 28 cm och som klarade minimimåttet på 25 cm med råge. Därefter var det än den ena efter den andra som
fick napp. Det visade sig att sitta med spöet i handen och vara aktiv gav bäst
resultat. Många gånger fick man hugg efter en försiktig flyttning av tacklet och
det gällde att vara alert och beräkna när det var dags att göra mothugg. När
tävlingen var slut kunde vi ändå konstatera att det hade varit ett helt ok fiske.
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Dagens segrare blev Göran Brandt som fick 3 fina skrubbor som tillsammans
vägde 1040 g. På andra plats kom Bengt med 3 plattisar av blandade sorter av
skrubba och sandskädda på 860 g. Tredjeplatsen knep Micke med 1 skrubba
och 1 sandskädda på 620 g. Totalt kom det upp 11 st plattisar med de minsta på
28 cm. Vi hoppas på bättre uppslutning nästa år.

Trögt fiske i Trollemölla
Den 17 november åkte klubben till Trollemölla för att ta sig an storbågarna.
Vädret var bra för årstiden, kallt, men solen tittade fram emellanåt. Fulla med
förväntan gick vi i samlad trupp till de två dammarna. Det tog längre tid än
vanligt innan förste man fick fisk, men efter c:a en halvtimme kom en glad
fiskare släpande på en bjässe på 5 kilo. Det nappade sporadiskt och inte lika
frekvent som det brukar, men när det väl gjorde det var det bamsefiskar som
rastade oss och rusade fram och tillbaka genom hela dammen. Klockan tolv tog
vi gemensam lunch och när vi summerade fisket så långt hade halva truppen
fått minst en fisk. Största fisken, 7,2 kg hade Christer Nilsson då fått! Imponerande! Christer hade för övrigt hittat knepet och blev den enda som fick full
pott, 4 fiskar mellan 5,2 och 7,2 kg. Eftermiddagen var ännu trögare och det
kom upp få fiskar. Vi kan summera dagen med att genomsnittsstorleken på
fiskarna var bra, men de var svårflörtade.

Inbjudan till KM i pimpelfiske 21 januari
Den 21 januari hoppas vi att det har blivit is på våra skånska sjöar så att vi kan
hålla ett KM i pimpelfiske. Vilken sjö det blir får vi återkomma med och vilka
tider som gäller. Fiskat kan bli flyttat p g a isläget en vecka i taget. Det kommer att kosta fiskekort för seniorer (vilket inte brukar vara så dyrt) och juniorer
får det gratis. Anmälan till styrelsen@sfkspinnaren.se, på lista i Sallerup, via
webformulär på hemsidan eller telefon till Michael Hammarlund 076-7979090
som även kan ge mer upplysningar.

Inbjudan till pimpeltävling mot SFK Gripen 11 februari
Vi hoppas att det kommer att vara is så att vi kan tävla mot SFK Gripen och
om vandringspriset Keramikabborren. Sjö och tider återkommer vi med men
preliminärt siktar vi på den 11 februari men datumet kan bli flyttat på beroende
på isläge. Det kommer att kosta fiskekort för seniorer och juniorer får det gratis. Anmälan till styrelsen@sfkspinnaren.se, på lista i Sallerup, via webformulär på hemsidan eller telefon till Michael Hammarlund 076-7979090 som även
kan ge mer upplysningar.
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Utfärd till skånska kusten 17 mars
Om vädret tillåter så kommer vi att åka ut till en plats längs med den skånska
kusten den 17 mars för att se om vi kan hitta några havsöringar. Tider och plats
meddelas senare då det är väderberoende på vart vi åker. Intresseanmälan kan
skickas till styrelsen@sfkspinnaren.se, lista i Sallerup, webformulär på hemsidan eller på telefon till Michael Hammarlund 076-7979090

Inbjudan till KM i havsfiske 29 april
Den 29 april tar vi en tur med Tumlaren (som det ser ut vid skrivande stund)
tillsammans med SFK Gripen. Vi fiskar mellan 07:00 -13:00. Samling på kaj
senast 06:30. Alla platser lottas tillsammans 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. Tider och båt kan komma att revideras då datumet inte är bokat hos turbåt vid tryckning. Ha en koll på hemsidan
så får ni aktuella uppgifter. Kostnaden kommer att bli 150 kr för seniorer och
50 kr för juniorer. Anmälan till styrelsen@sfkspinnaren.se, på lista i Sallerup,
via webformulär på hemsidan eller telefon till Michael Hammarlund 0767979090 som även kan ge mer upplysningar.

Inbjudan till regnbågsfiske i Danmark 5 maj
Vi funderar på att åka över till vårt grannland Danmark och gästa ett av deras
put-and-take sjöar. Simonsø P & T är den som vi troligen kommer att besöka.
Vad denna tur kommer att kosta är inte fastställt, inte heller vilken tid vi åker.
Anmälan till styrelsen@sfkspinnaren.se, på lista i Sallerup, via webformulär på
hemsidan eller telefon till Mohammed Zrewill 076-345 28 78.

Mångfisken 2017
Det har mest varit regnbågar och plattfiskar som anmälts till Mångfisken under
senare delen av hösten. Michael Hammarlund tog en rödspätta på 1070 g och
en skrubba på 560 g vid meteturen med Vandia. Tidigare under hösten tog han
även en torsk på 2,23 kg. Från turen med Vandia har Lennart Bundy anmält en
rödspätta på 700 g, en skrubba på 410 g och en sandskädda på 200 g. På samma tur tog Mohamed Zrewill en rödspätta på 830 g. Bo Johnsson lyckades kroka en regnbåge på 6,40 kg i Trollemölla.
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Ställningen i Mångfisken 2017-11-26
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Michael Hammarlund
Lennart Bundy
Mohamed Zrewill
Bo Johnsson
Karl Bundy
Philip Nilsson
Mattias Holm
Leif Hansson
Tommy Holmlund

99 p
89 p
69 p
49 p
32 p
25 p
19 p
13 p
10 p

Ställningen i årets största fisk
Bo Johnsson
Harr
Bo Johnsson
Sutare
Michael Hammarlund
Rödspätta

1430 g
2510 g
1070 g

95 %
78 %
76 %

Ställningen i årets största flugfångade fisk
Bo Johnsson
Harr
1430 g

95 %

Ställningen i årets största fisk, juniorer
Philip Nilsson
Näbbgädda

450 g

56 %

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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Flugbindning i Sallerupsstugan.

Några av medaljörerna vid KM i flugfiske.
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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

