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Kolja, Melanogrammus aeglefinus

SFK Spinnaren

Karl Bundy med en torsk på 4 kg fångad utanför Barsebäck.

Jonny Dahl med en fin regnbåge från Sallerupsdammen.
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Ordföranden har ordet
Färdigställandet av boden skrider sakta fram. Nu är värmepumparna på plats,
så förhoppningsvis kommer vår elkostnad att minska, men då skall dörrarna
vara stängda så att inte värmepumparna arbetar i onödan.
Det har varit många deltagare på våra utfärder och det ser vi som ett gott tecken. Men deltagarantalet till Mieån blev inte fullt i år, vad det beror på funderar
vi på. Ni som inte har anmält er får gärna tala om varför, så att vi kan anpassa
våra KM och utfärder så det passar många. Vi försökte i år att införa en kräftskiva som vi skulle ha i all enkelhet. Tyvärr så blev det ingen succé, så vi får se
om den återkommer. Ringsjöfisket slog deltagarrekord, så vi fick be Björks
fixa fler båtar. Tyvärr har vi haft otur med vädret flera år, så vi får se om vi
flyttar datum till nästa år. Redan nu får vi stänga anmälningarna till plattfiskmetet från Vandia, då alla platser är utdelade, intressant och glädjande. Vet
man med sig att man vill med på ett speciellt fiske får man vara på tå.
Mångfisken har kommit igång och vi ser att många nya medlemmar är pigga
på att anmäla in sina fiskar. Kom ihåg att ingen fisk är för liten. Du kan få 10
poäng för en art, även om den är liten, om du är först och kanske blir den ende.
Många vanliga arter är inte anmälda så bara ut och fiska.
Hösten har börjat sitt intåg och med det kommer många intressanta tillfällen
till fiske. Redan pratas det om att abborrfisket i kanalen har kommit igång. Vi
är några som även hoppas att vi får en isvinter i år, så att man kan få komma ut
på isarna och pimpelfiska.
Vi behöver hjälp till höstlovsfisket för skolungdomar i Sallerupsdammen. Ta
kontakt med Inge Ahlberg om du kan hjälpa till, så han kan planera personalstyrkan. Det blir förhoppningsvis även en dag som Castingförbundet kommer
ut och visar aktiviteter i den veckan. Vi har börjat ett samarbete med Svenska
Castingförbundet, och vi hoppas kunna genomföra en del saker ihop. Deras
inriktning nu är inte bara tävling utan också att man skall komma närmare sitt
perfekta kast, oavsett om du fiskar med spinn eller fluga.
Planerandet är i full gång inför nästa års fisken, KM och utfärder, och vi vill
gärna ha er input på nya fisketurer, nya ställen m m. Vi gör detta för er och för
att vi vill att klubben skall utvecklas. Ta kontakt med oss i styrelsen om ni kan
ställa upp och ta hand om KM och utfärder.
Vi ser nu fram mot en spännande höst med en hel del fiskeaktiviteter. Ta er ut
med spöet en stund, det är som balsam för själen och väldigt avkopplande ifrån
dagens stressiga värld.
Micke
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Priser i Sallerupsdammarna 2019
Kortpriser gäller för upptagande av max. antal angivet fiskar per kort och fiskedag. Prislistan gäller från den 11 mars 2019 tills vidare.

Vid upptagen fiskekvot skall fisket avslutas!
Förra årets långa värmeperiod orsakade omfattande fiskdöd hos odlarna. Inköpspriset på fisk har höjts till 76 kr/kilo exkl. moms och transportkostnader.
Prishöjningar kan därför komma att ske under 2019.
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 fiskar

Pimpelfiske (isfiske)

100:-/fisk 3 fiskar

Uthyrning/abonnering av damm 2
Uthyrning till företag, klubbar, sällskap, privatpersoner etc.
Damm 2
9500:- / dag
Isättning av 100 kg fisk inkl. fiske på befintligt bestånd.
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Familjedag i Sallerup
En mycket trevlig och lyckad familjedag genomfördes den 24 augusti med lotterier, loppis, tipsrunda och fiske såklart. Trevligt var att en del nya medlemmar och andra tog sig ut för att vara med. Inne i samlingsstugan hade Kustoch Flugfiskesektionen några som satt och visade hur man band flugor. Där
kunde man få tips om hur flugorna skulle fiskas och vilka mönster som var
bäst i Sallerupsdammen.
Dagens första fisk som kom upp fick en junior som inte hade hållit i ett fiskespö innan. Efter en genomgång och övningskastning på gräsplanen fick han
välja ett av lånespöna och efter 10 min fångade han sin första regnbåge. Grattis
till fångsten säger vi.

Kräftskiva i Sallerup
Dags för nya tag tyckte vi och kallade till en kräftskiva ute i Sallerup. Vi planerade att vi kanske skulle behöva fixa med partytält m m men då anmälningarna uteblev så valde vi att ta det i samlingsstugan. Vi 10 som kom hade i alla
fall en mycket trevlig kräftskiva. Upplägget var att var och en tog med vad
man ville äta, så bjöd klubben på läsk, vatten, bröd och snacks. Vi gör ett nytt
försök nästa år med samma koncept.
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Inbjudan till Luciamys 9 december
Vi dukar upp med alkoholfri glögg, pepparkakor och saffransbullar kl 18.00.
Kom och ha en mysig kväll i goa fiskevänners lag. Ta gärna med er respektive
men glöm inte att ange det vid anmälan. Vi vill gärna ha er anmälan innan den
5 december för att vi skall kunna köpa in det som behövs. Tala då även om
ifall ni har några allergiska problem. Anmälan på formulär på hemsidan, lista i
Sallerup eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se. Mer info Michael Hammarlund 076-7979090.

Klubben saknar e-postadress till många medlemmar
Har du inte fått e-post från klubben i sommar är du troligen en av de vi
saknar e-postadress till. För att meddela klubben din e-postadress skickar du helt enkelt ett e-postmeddelande till
styrelsen@sfkspinnaren.se
Glöm inte skriva vem du är!
Mvh Styrelsen

Kust- och flugfiskesektionen
Nu är vi igång igen om torsdagarna ute i Sallerup. Vi skall börja med att binda
lite kustflugor. Alla är välkomna att hälsa på mellan kl 18-20, och det är inte
tvunget att man behöver delta i flugbindningen utan det räcker med att bara
komma och snacka lite och ta en kopp kaffe.
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Veteranerna
Vi har träffats i Sallerup på onsdagar eller ute på fiskeplatser enligt kallelse på
Facebook eller via sms. Under sommarmånaderna har vi haft sommaruppehåll
och många har varit på semester, ändå hade många av oss veteraner avsatt tid
för att medverka vid sommarens skolungdomsfiske onsdagar och torsdagar, där
många barn och ungdomar besökte Sallerupsdammarna.
Nytt: Samåkning till de olika fiskeplatser ordnar ni själva sinsemellan. Vi träffas alltid på angiven fiskeplats, om inget annat är angivet. Undantag är vid fiske i Malmö kanal eller efter plattfisk, då har vi alltid samling vid Sallerupsdammen en timme för angiven tid i programmet.
Nisse

Våra båtar
Båtarna hyres genom Sallerupsdammen på 040-49 40 90, och nyckel hämtas
och lämnas i Sallerup.
Båtarna kommer att tas upp under hösten för vinterförvaring på land. Kontrollera info på hemsidan eller ring Sallerup om du är osäker på om båtarna går att
hyra.

Barsebäcksbåten
Klubben har haft båt i Barsebäckshamn sedan 80-talet. I början låg den i viken
norr om verket och man fick vada ut till den. Därför blev det välkommet när vi
fick en plats i hamnen.
Priset för platsen var ca. 20000 kr, en summa man får tillbaka med uppräkning
för penningvärdeshöjningen när platsen sägs upp. Då endast privatpersoner och
ej föreningar får hyra båtplats har en medlem i klubben stått för båtplatsen. En
lösning som på sikt inte är idealisk, och när nu medlemmen inte längre känner
sig bekväm med att stå för den, så har styrelsen beslutat att säga upp båtplatsen
i Barsebäckshamn.
Från början var det ett riktigt bra fiske efter havsöring på våren som gjorde att
vi placerade en båt här. På senare år har ett bra fiske efter plattfisk på våren,
skapligt torskfiske sommar och höst varit en drivkraft för placeringen.
Många har tyckt att båten varit i minsta laget för fiske i havet. Om vi nu inte
längre skall ha båt i Barsebäckshamn skulle ett alternativ vara att placera den i
Vombsjön, där den skulle vara mer lämplig.
Om vi skall ha en båt i Öresund, skulle vi behöva en något större. Då gäller det
att hitta en hamn där vi kan lägga den. Vi är tacksamma för förslag och synpunkter från medlemmarna. Kom gärna till Höstmötet där frågan kommer att
ventileras.
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Inbjudan till SFK Spinnarens Höstmöte
Lördagen den 19 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 2019.

Stadgeändring!!
Vi har blivit ålagda av Malmö stads fritidsförvaltning att se över våra stadgar,
så att de är mer uppdaterade efter dagens teknik och åtaganden. Ett förslag på
stadgar finns att hämta/läsa på hemsidan samt ett antal exemplar finna att hämta i Sallerup. Ändringarna är till största delen av formell natur, så har t ex en
del paragrafer blivit uppdelade, så vissa delar har fått en egen paragraf, allt för
att underlätta eventuella förändringar i framtiden. I en del information om kallelser har man även lagt till moderna media så som e-post, hemsidor m m.
Klubbens grundpelare finns kvar och i sak är det inte något väsentligt som ändras.
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 16 oktober på e-post styrelsen@sfkspinnaren.se eller
på lista i Sallerupsdammen (040-49 40 90) eller via hemsidan.
OBS!!! Glöm inte att anmäla er. I fjor räckte inte smörgåstårtan till eftersom
några tog stora bitar, och en hel del som kom var inte anmälda.
Under eftermiddagen är det sedan gratis fiske i Sallerupsdammen (max 1 fisk).

Välkomna!
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Tävlingar och utfärder
KM i insjöfiske i Ringsjön den 27 juli
Årets anmälan till insjöfisket på Ringsjön blev verkligen bra, ett tag var vi 19
st som var anmälda så vi fick ringa och boka fler båtar hos Björks. Till slut
blev vi 14 st, så det passade precis till de 7 båtar som Björks hade fått ihop.
Även detta år blåste det friskt och med en väderutsikt som sa 5-6 m/s på morgonen och ökande under dagen beslöt vi att återsamlas utanför bryggan vid 12tiden för att besluta om vi skulle fortsätta eller avbryta. Vi avbröt då det visade
sig redan nu vara mycket jobbigt att angöra bryggan.
Fisket var lite varierande beroende på var på västra Ringsjön man fiskade. En
del abborrar var inte riktigt på hugget och släppte vid ytan. Andreas Rosenberg
var annars den som fick till det bäst med två landade godkända gäddor och en
godkänd abborre (25 cm), så fick han ihop 45 poäng. På andra plats kom Veikko Lahti med två abborrar och på tredje plats Göran Brandt med en abborre
och en mört. På delad fjärde plats kom Therese Lahti och Kurt Grip med var
sin abborre. Vi övriga hittade inte tillräckligt stora abborrar eller andra fiskar
och många blev tappade vid ytan.
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KM i mete i Sallerup 3 augusti
Till KM i mete i Sallerup hade 12 medlemmar anmält sig, alla kom till start:
Fångsterna fördelades rätt så ojämnt, och det var till slut bara fyra medlemmar
som valde att väga in sina fångster.
Resultat:
1. Andreas Rosenberg, 3850 g
2. Göran Brandt, 3760 g
3. György Hegedüs, 2850 g
4. Kurt Grip, 1840 g

Flugfiske i Mieån 6-7 september
Fisket i Mieån blev väl ingen riktig höjdare räknat på antal fiskar, men ändå
trevlig vistelse i härlig natur. Vi kom som vanligt dit dagen före fisket och installerade oss i stugan och gjorde i ordning fiskeredskapen inför morgondagen.
Efter en rekningstur längs Mieån gällde mat och fiskesnack. Vi var bara 8 fiskande och kom överens om att det var OK att ta 48 fiskar. Verkligheten skulle
komma i kapp oss.
Väderrapporten vi fått stämde inte riktigt för det hade regnat på morgonen och
vi fick lite smärre regn på oss under dagen också. Totalt blev det 14 regnbågar
mellan 1,5 och 3,2 kg. Göran tog den största och hade totalt 4 fiskar.
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Tävlingar, utfärder och aktiviteter under resten av 2019
September
Oktober
5 Oktober
12 Oktober
19 Oktober
2 November
3 November
10 November
24 November
9 December

Underhållshelg i Sallerupsdammen
Grillkväll i Sallerup
KM i flugfiske
Plattfiskmete med Vandia, fullbokat
Höstmöte
Abborrfiske i Danmark
KM i kustfiske i någon Malmöhamn
Regnbågsfiske i Ljungskula, fullbokat
Torskfiske med M/S Tumlaren
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.

Inbjudan till KM i flugfiske 5 oktober
Vi kommer att fiska i Sallerups damm 2 igen och hoppas att vi får bättre lycka
denna gång. Vi fiskar kl 08-12 och tyngsta fisk vinner med fallande placering
därefter. Samling för utdelning av platser börjar kl 07:00 och 07:30 har vi
genomgång av regler för att sedan gå ut till våra platser. Max antal deltagare är
30 st, så anmäl er senast den 2 oktober på mail till styrelsen@sfkspinnaren.se
eller på webben. Endast fiske i damm 2. Pris är 150 kr för seniorer och 50 kr
för juniorer. Ingen återutsättning tillåts under tävling, återutsättning är lika med
diskvalificering. Efter fångad fisk skall man flytta till ny plats eller byta plats
med någon annan. Man får inte fiska på sin gamla plats förrän efter 15 min,
ifall ingen kommer och tar platsen. Ingen får byta plats förrän 15 min efter
startsignal, då kan man flytta till ev ledig plats. Mer info ring Michael Hammarlund 076-7979090 eller maila styrelsen@sfkspinnaren.se

Inbjudan till plattfiskmete med Vandia 12 oktober
Alla platser till plattfiskmetet är nu upptagna, men man kan sätta upp sig på
reservlistan.
Gör då det via webben eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se. För mer info
Michael Hammarlund 076-7979090 eller styrelsen@sfkspinnaren.se.
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Inbjudan till abborrfiske i Danmark 2 november
Det kan kännas underligt att vi åker över ån efter vatten då vi har Malmö kanal
med bra abborrfiske så nära, men ombyte förnöjer säger man. Vi ger oss iväg
till något av Danmarks kända abborrvatten, vilket det blir beror på hur stort
intresset blir. Vi försöker också etablera en träff med en dansk fiskeklubb, och
då kan det bli lite exklusivare vatten som erbjuds. Vi vill väldigt gärna ha er
anmälan senast den 19 oktober, så vi kan planera antal bilar m m. Utfärden är
till självkostnadspris d v s att vi betalar allt själv för broavgift, bil, fiskekort m
m. Anmälan på mail till styrelsen@sfkspinnaren.se eller via webben. För mer
info Michael Hammarlund 076-7979090

Inbjudan till KM i kustfiske 3 november
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 information ring Michael Hammarlund på 076-7979090.

Inbjudan till torskfiske med båt från Limhamn 24 nov
Den 24 november ger vi oss ut med Ulf och M/S Tumlaren II för att se om vi
kan fånga någon av de goda torskar som simmar omkring i Öresund. Vi fiskar
mellan kl 08-15 och det kostar 150 kr för senior och 50 kr för junior. Samling
på kaj senast 07:30, det blir lottade platser. Anmälningslista finns i Sallerup
och man kan även anmäla sig via mail till styrelsen styrelsen@sfkspinnaren.se
eller via hemsidans webformulär. Mer info Michael Hammarlund 0767979090.

Stormästaren
Nytt för i år är en ny tävlingsform där man får poäng beroende på placering i
KM-tävlingarna, och i slutet av året så koras en Stormästare. Poängräkningen
är lite olika de olika grenarna. Av 5 eller 6 KM-tävlingar får man tillgodoräkna
sig de fyra bästa placeringarna. Stormästare blir den person som har fått ihop
flest poäng och får då en inteckning i ett vandringspris döpt till Stormästaren.
Vi hoppas att denna enkla tävlingsform skall locka lite fler deltagare till våra
fisken. Klubbmästare blir man fortfarande i de olika grenarna, så den tävlings12

formen försvinner inte, utan detta blir ett nytt komplement i klubben.
Mer detaljerade regler om klubbmästerskapen och Stormästaren hittar du i foldern ”Stadgar och regler”, som du även kan hitta på klubbens hemsida.

Ställningen i Stormästaren 2019
Förnamn

2019-04-28 2019-07-27 2019-08-03
KM i havsfis- KM i insjöEfternamn
KM i mete
Slutsumma
ke
fiske

1

Andreas

Rosenberg

X

2

Göran

Brandt

3

Kurt

Grip

4

Ola

5
6

15

15

1

10

12

23

7

7,5

8

22,5

Ågren

15

X

X

15

Stefan

Rosenström

12

X

X

12

Veikko

Lahti

X

12

0

12

7

György

Hegedüs

1

X

10

11

8

Kjell

Ohlsson

10

X

X

10

9

Therese

Lahti

1

7,5

0

8,5

10

Mats

Nilsson

8

X

X

8

11

Rasmus

Brännlund

6

X

X

6

12

Johannes

Rehn

5

0

0

5

13

Karl-Åke

Månsson

4

0

X

4

14

Willy

Strömberg

3

X

X

3

15

Lennart

Bundy

2

X

X

2

Ställningen i Mångfisken 2019-09-16
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.

30

Andreas Rosenberg
Patrik Rickard
Bo Johnsson
Michael Hammarlund
Kjell Winblad
Karl Bundy
Sven-Erik Rickard
Lennart Bundy

80 p
77 p
60 p
32 p
10 p
10 p
9p
8p
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Årets största fisk 2019
Kjell Winblad

Piggvar

1650 g

165%

Årets största flugfångade fisk 2019
Bo Johnsson
Harr

1430 g

95%

Årets största fisk juniorer 2019
Karl Bundy
Torsk

4000 g

24 %

En sista havsöringstur
Den 14 september gav sig sju st från klubben ut på en sista havsöringstur innan
fredningen den 15 september. Då väderutsikterna var att det skulle blåsa väst/
nordväst så valde vi att bege oss till Vik för att vi där skulle få chans till mer
fisketid. Fisketid fick vi men tyvärr så blev det ingen havsöring. Göran Andersson hade en 60+ som hoppade 10 m vid sidan om honom men den lockades inte av våra flugor. Ett gäng spinnfiskade och Niels testade en stund även
med bottenmete. Vid lunch grillade vi korv och sen flyttade vi till Prästens
badkar för att fiska där ett par timmar innan vi begav oss hem. Vi hade en
mycket trevlig dag och ett skönt väder.

Dags att planera 2020-års fisken
Planeringarna är i full gång inför nästa års fiskeutfärder, men vi vill gärna att ni
medlemmar kommer med förslag, så vi vet att vi planerar fisken som ni är intresserade av. Hör gärna av er till oss i styrelsen antingen via telefon eller mail
till styrelsen@sfkspinnaren.se så vet vi vad ni medlemmar vill. Vi efterlyser
även personer som kan ställa upp och ta hand om något av de fisken som vi
planerar. Får vi ingen som kan ta hand om något av dessa så är det risk att något av de inplanerade fiskena uteblir. Jag som ordförande och fiskeplanläggare
kan inte ha hand om alla fisken, så om ni vill ut och fiska så får ni mycket gärna hjälpa till. Det är inte mycket jobb med att ha hand om ett fiske, man tar
emot anmälningar och ser till att alla får samma information men där kan man
använda sig av hemsida, mail och sms vilket några av oss i styrelsen kan hjälpa
till med. Det mesta jobbet är att ta hand om själva fisket, samla in information
om fisket samt föra ett litet protokoll om hur resultaten blev, gärna med en liten beskrivning över dagen och sedan delge det till styrelsen. Mycket av det
andra runtomkring med betalningar m m kan styrelsen hjälpa till med. Så ni
som känner att ni kan ta hand om ett fiske, hör gärna av er till oss i styrelsen.
Micke
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Deltagarna vid KM i mete förbereder sig.

Bo Johnsson med en gädda på 7,6 kg från Ralången.
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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
Suppleant
Suppleant

Michael Hammarlund
Göran Andersson
Göran Brandt
Mohamed Zrewill
Lennart Bundy
Tore Nilsson
Inge Ahlberg
Bengt Larsson
Pierre Kask

076-797 90 90
070-883 29 44
0768-210 638
0763-452 878
0706-124 990
0708-840 451
0708-470 374
070-309 51 57
0735-914 607

Aktivitetsansvariga
Veteranerna
Sallerupsdammen
PR & Information
Båtar
Tävling & Utfärd
Ungdomar
Kust- och flugfiske
Sallerupsstugan

Niels Nielsen
Inge Ahlberg
Mohamed Zrewill
Pierre Kask
Michael Hammarlund
Göran Brandt
Göran Andersson
Tore Nilsson
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0737-835 753
0708-470 374
0763-452 878
0735-914 607
076-797 90 90
0768-210 638
070-883 29 44
0708-840 451

