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Willy Strömberg med en rödspätta på 1250 g fångad i Öresund. 

Pristagarna vid KM i plattfiskmete utanför Helsingborg. 
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Spinnpost nr 4 – November 2019 
 

Ordföranden har ordet 
 
Då närmar sig vintern men än så är det ingen kyla i faggorna verkar det som. 
Ute i Sallerup har det med Torbjörn Talls hjälp kommit upp lampor runt bo-
den, vilket behövs i denna årstid. Även ett gäng har hållit på med underhåll och 
renoveringar runt om dammarna i vecka 46, för vilket vi tackar alla som varit 
inblandade. Mycket blev gjort men än finns det mer kvar att göra. Det finns nu 
en att göra lista som Inge håller uppdaterad tillsammans med Tore. Är det nå-
gon eller några som vill hjälpa till så kontakta Inge eller Tore, så kan de tala 
om vad som behövs göras.  
I år har vi utökat vårt samarbete med Svenska Castingförbundet. Ett första för-
sök gjordes på höstlovet, vilket blev rätt lovande, så till nästa år ökar vi på lite 
till och kommer att genomföra ett par träffar under året. 
Flugfiske-KM i Sallerup blev välbesökt, men tyvärr så blev inte fisket lika bra.  
Plattfiskmetet blev tidigt fullbelagt, vilket var mycket glädjande. Extra roligt 
var att en medlem var med på båten och fiskade i rullstol och kämpade sig ige-
nom alla 7 timmarna. 
Abborrfisket i Danmark blev i år populärt, men tyvärr så blev det nog sista re-
san till Köge. Nya regler väntas till nästa år eftersom det finns de som kommer 
med spannar som de fyller, precis som i kanalen i Malmö. Det som skiljer det 
hela åt är att i Danmark gör man något åt detta, i Malmö gör man ingenting. 
Malmö startade ett projekt för några år sedan där man bjöd in klubbar och allt 
såg mycket bra ut tills vi i klubbarna ville ha regler och ordning, då uteblev 
alla träffar helt plötsligt och allt rann bara ut i avloppet. 
Kustfiske-KM har genomförts i många år ifrån någon av hamnarna i Malmö, 
men så dåligt fiske som det har varit i hamnarna i år har det aldrig varit enligt 
de som fiskat mycket där. Tillgången till platser har även minskat då en hel del 
platser har hägnats in och parkeringsmöjligheter har försvunnit. Som det verkar 
nu är det endast i Västhamnen i Helsingborg som man kan ha någon större fis-
kelycka, då alla hamnstäder ha gått samma öde till mötes. 
Detta är sista numret för i år och det börjar bli dags att betala nästa års med-
lemskap. Vi hoppas att ni alla fortsätter att vara medlemmar och att vi kan fort-
sätta att driva klubben framåt, för utan er medlemmar så finns det ingen klubb. 
Vi i styrelsen gör allt för att ni skall trivas och tycka att det är en intressant och 
rolig klubb. Vi behöver dock hjälp av er för detta. Vi kan hitta på många roliga 
fiskeutfärder, men vi behöver även medlemmar som kan ta hand om en del av 
dessa. Får vi inga som kan ta hand om ett KM eller utfärd så kan den riskeras 
att ställas in.  
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I detta nummer finns även kallelsen till årsmötet. Kom och säg vad ni tycker 
och rösta fram de som ni tycker skall ingå i styrelsen, nomineringarna togs på 
höstmötet. 
Dags att avsluta detta år och detta nummer. Glädjande nog kan jag se att 78 
medlemmar deltog i årets KM-tävlingar. Hoppas att vi blir ännu fler nästa år. 
Jag får passa på och önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År, så ses vi 
2020 med nya friska krafter för att ta oss an ett nytt fiskeår med nya spännande 
saker. Passa på att anmäl er till Lussemyset den 9 december, det är den sista 
planerade aktiviteten som vi har kvar i programmet. 
Micke 
 
Svenska Castingförbundet på besök 
 
Under sportlovsveckan var Sara Tjällden från Svenska Castingförbundet nere 
och hälsade på och visade hur man använder både kastspö och flugspö. Efter 
att hon visat bl a ett par tjejer att det är inte så svårt med att kasta med haspel, 
så bytte de ut metspöna mot kastspön istället. Vi har inlett ett samarbete som vi 
båda hoppas mynna ut i att fler träffar och att intresset ökar lite för casting och 
att vi kommer närmare det perfekta kastet. Vi har införskaffat lite utrustning 
för detta ändamål och kommer att börja använda det till våren är det tänkt. En 
träff till är under planering, och då blir det med kastinstruktörer både för spinn 
och fluga. Den ser vi fram emot.  
 
Veteranerna 
 
Veteranfisket för medlemmar i SFK Spinnaren har ökat något under år 2019. 
Inte för att vi blivit flera medlemmar i klubben, utan på grund av att en del av 
klubbens medlemmar har kvalat in som veteraner. 
Utfärderna för oss veteraner har blivit genomförda på onsdagar, och det verkar 
ha gått hem för de flesta har då haft möjlighet att vara med på klubbens övriga 
utfärder på helgerna.  
Fisket efter abborre/gädda var ingen succé i år heller och har nu under två år 
blivit inställt på grund av att ingen kommit. Fisket efter abborre/gädda har där-
för tagits bort från programmet 2020.  
Under 2019 har vi testat med information genom sms, men jag kan notera jag 
saknar flera stycken av er på min lista. Du som inte får/fått ett sms ifrån mig 
och vill ha kallelse och information om veteranfiske och är medlem i klubben - 
skicka ett sms till 0737 83 57 53 med ditt namn och mobilnummer och med 
texten Veteran, så fixar jag till det. 
 
Nisse  
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Kust- och flugfiskesektionen 
 
Kust- och flugfiskesektionen har träffats ute i Sallerup och har börjat med att 
binda kustflugor, då premiären för havsöringsfisket närmar sig. Isak och Tom-
my höll även ett mycket intressant och lärorikt föredrag om jigg- och dropshot- 
fiske efter abborre. De visade på olika typer av utrustning i form av spö, lina 
och rulle, fiskesätt, gångbara jiggar i Malmö kanal och hur du tacklar dessa. 
Isak visade även hur du enkelt gör ditt eget dropshot-tackel med stand-out 
krok. Vi träffas annars alla helgfria torsdagar ute i Sallerup mellan 18:00 – 
20:00 alla är välkomna.  
 
Våra båtar 
 
Klubbens båtar tas under vintern upp på land för vinterförvaring och underhåll. 
När de åter är sjösatta till våren meddelas detta på hemsidan och i Spinnposten.  
 
 

Dags att betala medlemsavgiften !!!! 
 
Nu är det snart ett nytt år. Dags att erlägga årsavgiften för 2020. 
Enligt klubbens stadgar skall årsavgiften vara betald senast 28 februari.  
Du som är hedersmedlem, eller betalt medlemsavgiften sent under 2019 
och fått besked om att den gäller även för 2020, kan bortse från inbetal-
ningskortet. 
 
Medlemsavgifter för 2020 
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 2020. 
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Kallelse till SFK Spinnarens Årsmöte 
Lördag den 22 februari 2020 

 
Härmed kallas alla klubbmedlemmar till ordinarie årsmöte  
lördag den 22 februari 2020, kl 10.00 
Plats: Sallerupsstugan 
 
Dagordning enligt stadgan samt prisutdelningar för 2019-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 förtroendeupp-
drag:  
Kassör:   Göran Brandt 
Styrelseledamöter:  Mohamed Zrewill, Inge Ahlberg 
Styrelsesuppleant:  Vakant 
Revisorer:   Ulf Regnell, Tommy Karlsson 
Revisorssuppleanter: Gert Jensen, Bo Johnsson   
  
Om du har ytterligare förslag till någon av posterna är du välkommen att nomi-
nera 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. 
Motioner skall vara klubben tillhanda senast den 8 februari. 
 
Stadgeändring!! 
Förslaget på nya stadgarna godkändes på höstmötet, med en liten justering i 
§26, och skall fastställas på årsmötet. Stadgarna finns att läsa på hemsidan. 
 
Efter årsmötet bjuder klubben på kaffe och smörgåstårta.  
För att kunna beräkna hur mycket smörgåstårta vi skall beställa vill vi att du 
anmäler dig till årsmötet senast tisdag den 18 februari på e-post  
styrelsen@sfkspinnaren.se eller på lista i Sallerup (040-49 40 90) eller på hem-
sidan. 
OBS!!! Glöm inte att anmäla er.  
 
Under eftermiddagen är det sedan gratis fiske i Sallerupsdammen (max 1 fisk) 
om det inte är för tunn is. 
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Tävlingar och utfärder 
 
KM i spinnfiske, Sallerup damm 2 
KM i spinnfiske, som blev inställt i april, kunde äntligen genomföras den 21 
september. Det blev bra uppslutning och vi blev tvungna att märka om för att 
få plats med alla. Vädret visade sig vara på vår sida då värmen hittade tillbaka 
och vinden hade avtagit en hel del. Det dröjde inte länge förrän första fisken 
var landad, men de blev mer svårtrugade ju längre tiden gick, även om de var 
aktiva och hoppade vilt i dammen. Andreas Rosenberg lyckades få hela kvoten 
fylld med 3 st. Då det var tyngsta fisk som räknades så stod avgörandet mellan 
Kjell Winblad, Anne-Sofie Brandt och Karl-Åke Månsson, som alla hade fis-
kar över 2 kg. Kjell visade sig gå segrande ur den striden med en regnbåge på 
2570g och blev klubbmästare i spinnfiske. På andra plats kom vår enda tävlan-
de dam, Anne-Sofie Brandt med en båge på 2450g. På tredje plats kom Karl-
Åke Månsson med sin regnbåge på 2370g. Då vi glädjande nog hade en hel del 
juniorer med så hade de en egen tävling och juniormästare blev Elias Nordin 
med en regnbåge på 1870g. På andra plats kom Edvin Svensson med sin regn-
båge på 1140g. Vi blev 31 tävlande och 14 fick fisk. Totalt kom det upp 22 
regnbågar. 
 
KM i flugfiske, Sallerup damm 2 
Det var en kylig morgon den 5 oktober som välkomnade de 25 medlemmar 
som dök upp i Sallerup. Efter utlottning av platser så blev det genomgång av 
regler och utgång till dammen. Klockan 0800 tutades tävlingen igång och 
många förväntansfulla spön viftades och flugor lades ut till huggande (?) regn-
bågar. Det visade sig att regnbågarna inte alls var på hugget utan simmade bara 
omkring och visade upp sig, men hugga ville de inte. Det var bara Helge Kron-
vall som lyckades med konststycket att fånga två stycken, som han fick på en 
svart fluga med svarta gummiben. Vi gratulerar Helge som nu kan titulera sig 
klubbmästare i flugfiske. Efter fisket och den snabba invägningen bjöds det på 
kaffe, kaka och prisutdelning. 
 
KM i plattfiskmete med Vandia 
Årets plattfiskmete med Vandia den 13 oktober blev fullbokad långt innan tu-
ren skulle bli av, vilket är mycket glädjande. Extra glädjande var att Conny nu 
var med på sitt första fiske sedan sjukdomen för 1 1/2 år sedan. Han fiskade 
från sin rullstol och han humor sken verkligen denna mulna dag. Vi blev 26 
deltagare plus Conny med ledsagare som fick sin egen plats ombord. Vi valde 
att räkna all plattfisk, även de som var för små. Men skulle de behållas var mi-
nimimåttet 25cm för skrubba och sandskädda och 30 cm för övriga. Båtresan 
började som vanligt med att vi åkte över till Danmark och hämtade borstmask. 
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Tyvärr visade sig fisket denna dag vara mycket trögt och fisken inte alls hugg-
villig. Av de 352 plattfiskar som fick se himlen återutsattes minst 300 då de 
inte höll måttet. Då vi även hade två juniorer med så blev det en egen tävling 
mellan dem, som Älva Fredriksson vann. Det kom även upp en del annan fisk 
så som makrill, torsk, vitling och fenknot. 
Resultat 
Namn   Antal Plac 
Rasmus Brännlund 30 1  
Patrik Rickard 30 1  
Mats Nilsson 26 3   
 
Abborrfiske i Danmark 2 november 
Det blev ett fakirfiske, upp tidigt och köra ifrån Sallerup kl 5 för att vara säkra 
på att vi skulle få plats på bryggorna vid småbåtshamnen i Köge. Taktiken vi-
sade sig vara riktig, när vi kom var alla bryggor lediga och vi bemannade dem 
snabbt. En knapp halvtimme senare kom det folk med spannar som de tänkte 
fylla med abborre, och de såg inte alltför glada ut att vi stod där. Fisket var bäst 
längre in i systemet fram tills 
det hade ljusnat, sedan avtog 
huggen och de som stod längre 
ut fick ett bättre fiske. Goja och 
Isak, som stod troget kvar på sin 
brygga hela tiden, fick omkring 
50 abborrar totalt, och av dem 
fick 3-4 st åka med hem. Två 
fina abborrar mellan 7-8 hg 
kom det upp, men flertalet låg 
mellan 150-300g. Vid lunchtid 
beslöt vi att vi hade fiskat fär-
digt för dagen eftersom huggpe-
rioden ändå hade löpt ut. En 
liten sväng in på Netto för att 
köpa lite danska produkter in-
nan vi styrde kosan hem igen.  
 
 
KM i kustfiske 3 november 
Det höll på att bli en sen start i årets KM då aktivitetsansvarig hade tagit fel på 
tiden och stod i lugn och ro och fyllde på kaffetermosarna när en deltagare 
ringde och undrade ”Skulle vi inte samlas i Sallerup?”. Jag fick be dem att ta 
sig till fryshuset då jag tänkte ha tävlingen där och SMS’a till övriga deltagare 
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att komma så fort de kunde. Klockan 09:00 skulle vi starta enligt inbjudan, 
09:10 tutade vi igång tävlingen. Vi valde att införa den nya tävlingsregeln att 
räkna poäng på fisken. Visade man fisk för den som stod bredvid så kunde man 
återutsätta och räkna in den i tävlingen. Ville man behålla fisk skulle dessa 
dock hålla minimimått. Det blev ett trögt fiske där huggen var få eller uteblev 
helt. Vid halvtid så var Kurt i ledning med två smörbultar som han stått och 
smugit upp. Då det nu var poängräkning gav dessa fina poäng. Länge såg det 
ut som om Kurt skulle ta hem tävlingen med sina två, men så fick Andreas en 
torsk och hade nu två arter och strax innan slutminut så fick han även en smör-
bult. Med dessa tre arter tog Andreas hem tävlingen med 60 poäng. Kurt och 
Karl-Åke (som även han hade två smörbultar) fick dela på andraplatsen då det 
inte gick att särskilja på vikt, vi hade ingen brevvåg. Övriga fick sin placering 
efter vikt då flera hade en art. Vi 11 som var med fick ett hyfsat väder där vi 
slapp regn och blåst. 

Plac Namn  Poäng 
1 Andreas Rosenberg 60 
2 Kurt Grip  25 
3 Karl-Åke Månsson 25 
 
Flugfiske i Ljungs Kula 
Lite innan kl 7 samlades vi på parkeringen vid Ljungs Kula den 10 november. 
Vädret var lite småduggigt men framåt dagen så blev det bättre och t o m solen 
tittade fram. På plats hade Torbjörn genomgång av regler och sedan kunde vi 
stätta ihop vår utrustning med hjälp av pannlampor och ge oss ut på fiske. Om-
rådet som ligger mycket naturskönt består av två dammar där djupet i den stora 
dammen är ca 2,5m och 3,5m i den lilla som även har en stuga som man kan 
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hyra. Tommy var den som hittade rätt fluga snabbt, en liten svart montana i 
storlek 12 med röd thorax, och fick ett mycket bra fiske. Fisket var bra fram till 
lunch för en del, sedan avtog det och vi kunde lugnt grilla korv. Maten ingick i 
priset, det blev korv med potatissallad vilket satt mycket fint. Vi hade om vi 
räknat rätt fått 18 st innan lunch. Efter lunch var inte fisket alls lika bra, och vi 
misstänkte att vi antagligen tagit upp de som var nyinsatta och att locka de 
gamla verkade inte funka. Då fisket inte var på topp så var det en del som 
packade ihop och rensade sin fisk så vid 15 var det inte någon som fiskade alls. 
Även om fisket var trögt efter middagen så tyckte ändå alla att det var ett 
mycket trevligt fiske, där även omgivningen gjorde att man njöt. Bäst gick det 
som sagt för Tommy som fick 8 st.  
 
KM i Havsfiske, M/S Tumlaren II 
Den 24 november var det dags för årets sista fiske. Vi blev 30 st som samlades 
på kajen i Limhamn. Vinden låg på rätt bra, men Uffe sa att det skulle gå att 
fiska, så vi valde att gå ut. Vi gick över mot danska sidan men halvvägs så änd-
rade han kurs mot Barsebäck, då det gick för grov sjö. Vi fiskade av längs med 
Barsebäcksidan och fick ibland någon torsk men inte några större mängder. 
När vinden hade mojnat tog Uffe en chans att gå över till danska sidan igen 
och vi gjorde ett par stopp innan han avbröt det hela då det rullade rätt bra. Det 
kom upp ett par fina torskar under denna stund, bl a fick Thorbjörn en på 6,3 
kg. Vi gick tillbaka mot svenska sidan och fiskade ett litet tag till innan vi gick 
hem mot kaj. När vi summerade ihop vad vi hade fått på turen så blev det 30 
torskar och en vitling. Dagens segrare blev Göran Brandt med två arter och 
fick ihop till 45 poäng. På andra plats kom Torbjörn Tall med 2 torskar och 25 
poäng, där hans torsk vägde mest mot de andra som fick 2 torskar. På tredje 
plats kom Andreas med 2 torskar där hans tyngsta vägde 2,0 kg. På juniorsidan 
hade vi tre deltagare och alla 3 fick fisk. Juniorsegrare blev Willy Strömberg 
med 2 torskar och 25 poäng. På andra plats kom Melker Wiklund med 1 torsk 
på 2,9 kg som gav 20 poäng och Älva Fredriksson kom på tredje plats med sin 
torsk och 20 poäng. 
 
Plac Namn Poäng    
1 Göran Brandt 45   
2 Torbjörn Tall 25  
3 Andreas Rosenberg 25  
 
Detta sista fiske satte även punkt för årets Stormästare. Andreas Rosenberg 
lyckades hålla de andra bakom sig och vann denna nya tävling med 59 poäng. 
På andra plats kom Göran Brandt med 47 poäng och tredje plats kom Kurt 
Grip med 41,5 poäng. Vi gratulerar Andreas till klubbens första seger i Stor-
mästaren.  
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Slutställningen i Stormästaren 2019 
             
  1 2 3 4  5 6 7  8     
  04-28 07-27 08-03 09-21 10-05 10-13 11-03 11-24  
 Namn KM  KM  KM  KM    KM  KM  KM  KM Summa Antal 
  hav insjö mete spinn fluga flatfisk kust hav    
1 Andreas Rosenberg x  15 15 3  b0 1 15 10 59 6 
2 Göran Brandt 1  10 12 b0  b0 2 7  15 47 6 
3 Kurt Grip 7  7,5 8 1  b0 7 11 b0 41,5 6 
4 Karl-Åke Månsson 4  0 x 10  x 1 11 1 27 6 
5 Mats Nilsson 8  x x x  x 10 x  6 24 3 
6 György Hegedüs 1  x 10 b0  0 8 0  1 20 6 
7 Michael Hammarlund 1  0 x 7,5  b0 5 5  1 19,5 6 
8 Patrik Rickard 1  x x 1  x 13,5 x  4 19,5 4 
9 Rasmus Brännlund 6  x x x  x 13,5 x  x 19,5 2 
10 Ola Ågren 15  x x x  0 2 x  1 18 4 
11 Helge Kronvall          15  x x x  x 15 1 
12 Stefan Rosenström 12  x x x  x 1 0  1 14 4 
13 Therese Lahti 1  7,5 0 x  x 1 x  4 13,5 5 
14 Veikko Lahti x  12 0 0  x 1 x  x 13 4 
15 Kjell Ohlsson 10  x x x  x 2 x  1 13 3 
16 Torbjörn Tall        0  0 x x  12 12 3 
17 Anne-Sofie Brandt        12  x x x  x 12 1 
18 Willy Strömberg 3  x x x  x x x  7,5 10,5 2 
19 Johannes Rehn 5  0 0 0  x 4 x  1 10 6 
20 Bernard Budna         2  0 x 8  x 10 3 
21 Lothar Niebuhr 1  x x 7,5  x x x  x 8,5 2 
22 Sven-Erik Rickard                 7,5 7,5 1 
23 Hakim Chahboun 1 x x x  x 1 x  4 6 3 
24 Eilert Persson     0  x x 6  x 6 2 
25 Elias Nordin     6  0 x x  x 6 2 
b0 betyder att den poängen är borträknad. Av årets 8 KM-tävlingar så räknas 6 st in i tävlingen. 
x betyder att man inte deltog på den KM-tävlingen. 
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Aktivitetsprogram för 2020 
 
Datum Aktivitet 
18 jan KM i Pimpelfiske 
8 feb Pimpelfiske 
22 feb Årsmöte, Kl 10:00, Sallerup 
14 mars Havsöringsfiske 
28 mars Ljungs Kula, enbart flugfiske (Endast telefonanmälan) 
18-19 april Vinnalt, flug- och spinnfiske, Övernattning (Endast tfn-anmälan) 
26 april KM i torskfiske med M/S Tumlaren 
2 maj Regnbågsfiske i Danmark 
9 maj KM i Spinnfiske, Sallerup damm 2 
16 maj KM i horngädda 
1 aug KM i insjöfiske, Ringsjön 
8 aug KM i mete, Sallerup 
29 aug Familjedag 
12 sept KM i sillfiske (Gåsafiske) 
1-2 okt Sunnedamm, enbart flugfiske, Övernattning (Endast tfn-anmälan) 
10 okt KM i flugfiske, Sallerup damm 2 
17 okt Höstmöte, Kl 10:00, Sallerup 
18 okt KM i plattfiske med Vandia 
23-24 okt Ekdala, flug- och spinnfiske, övernattning (Endast tfn-anmälan) 
7-15 nov Underhållsvecka i Sallerup, dammen stängd för fiske 
21 nov KM i kustfiske 
29 nov KM i havsfiske med M/S Tumlaren 
7 dec Luciamys i Sallerup, Kl 18-20 
 
Aktivitetsprogrammet är preliminärt, justeringar kan förekomma. Alla KM och 
utfärder med båtar m m är inte bokade så vissa datum kan komma att ändras. 
Du kan anmäla dig till våra aktiviteter på vår hemsida under aktiviter/
aktivitetsprogram. Där finns alla aktiviteter och en kolumn för anmälningar. 
Klicka på länken så kommer du till ett anmälningsformulär. 
 
Ställningen i Mångfisken 2019-11-26 
1. Andreas Rosenberg 107 p 
2. Bo Johnsson 102 p 
2. Patrik Rickard 102 p 
4. Michael Hammarlund 63 p 
5. Karl-Åke Månsson 55 p 
6. Kjell Winblad 10 p 
6. Karl Bundy 10 p 
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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 
Willy Strömberg Rödspätta 1250 g 89 % 
 
 
 
Inbjudan till KM i pimpelfiske 18 januari, kl 10-14 
Vi hoppas att det blir is i år så vi kan genomföra detta KM. Var beredda på att 
det kan bli med kort varsel med tanke på de senaste vintrarna. Sjö utses när vi 
vet att det finns fiskbar is. Håll koll på hemsida och Facebook för uppdatering-
ar. Fisket flyttas fram en vecka i taget till den 24 februari. Har inte vi kunnat 
hålla denna tävling inom denna tid kommer vi att genomföra ett KM i kustfiske 
den 29 februari istället ifrån någon kaj i Malmö, vi fiskar då kl 09-13. Kostnad: 
fiskekort, juniorer gratis, tillkommer bränsleersättning till chaufför. Anmäl er 
via webben, lista i Sallerup eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se . Mer info 
ring Michael Hammarlund 076-7979090 eller maila styrelsen@sfkspinnaren.se 
 
Inbjudan till pimpelfiske 8 februari, kl 10-14 
Vi hoppas att det blir is i år så vi kan genomföra den här pimpelutfärden. Var 
beredda på att det kan bli med kort varsel med tanke på de senaste vintrarna. 
Sjö utses när vi vet att det finns fiskbar is. Håll koll på hemsida och Facebook 
för uppdateringar. Fisket flyttas fram en vecka i taget t o m den 24 februari, 
finns det då ingen is i sikte blir den inställd. Kostnad: fiskekort, juniorer gra-
tis,tillkommer bränsleersättning till chaufför. Anmäl er via webben, lista i Sal-
lerup eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se. För mer info ring Michael 
Hammarlund 076-7979090 eller maila styrelsen@sfkspinnaren.se 
 
Inbjudan till havsöringsfiske 14 mars, heldag 
Vi ger oss ut någonstans på den skånska kusten och ser om vi kan hitta havets 
silver. Var vi hamnar beror på vädret och om alla har vadare eller inte. Vi kom-
mer troligen att samlas i Sallerup för gemensam avfärd vid 07:00. Kostnad: 
bränsleersättning till chaufför. Anmäl er via webben, lista i Sallerup eller mail 
till styrelsen@sfkspinnaren.se . För mer info Göran Andersson 070-883 29 44 
eller styrelsen@sfkspinnaren.se. Vi vill gärna ha er anmälan senast 12 mars så 
vi kan planera vilket ställe vi skall till. Glöm inte att tala om ifall ni har vadare 
eller inte. 
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Inbjudan till regnbågsfiske i Ljungs Kula 28 mars 
 
Vi öppnar upp premiären i Ljungs Kula och vi fiskar mellan 07:00-16:00. Det 
är begränsat antal platser, 12 st. Endast flugfiske! Det kommer att kosta 800 
kr för seniorer och 400 kr för juniorer. I priset ingår en lunch, typ grillkorv och 
potatissallad. Anmälan öppnar 25 januari och är bindande efter den 1 mars, 
endast telefonanmälan. Efter 1 mars får den person som inte kan vara med 
själv försöka hitta en ersättare, om det inte finns någon på väntelistan, eller 
betala avgiften ändå. Avgiften betalas inte tillbaka efter den 1 mars. Avgiften 
skall vara inbetald till den 1 mars för att vara säker på att man har kvar sin 
plats. För info ring Michael Hammarlund 076-7979090. 
 
Inbjudan till regnbågsfiske i Vinnalt 18-19 april 
 
Vi provar på ett nytt ställe för klubben, Vinnalt uppe i Simlångsdalen, där vi 
hyr hela anläggningen. Både spinn- och flugfiske är tillåtet. Läs mer om stäl-
let på: https://www.vinnaltevent.se/se/flugfiske-10862451. Vi kommer att 
övernatta i små enkla stugor med två våningssängar i varje. Toalett finns i en 
egen byggnad. Kök och matrum finns i en egen byggnad. Det är en liten bit att 
gå ifrån parkeringen till stugorna. Vi kommer att fiska i två dammar där den 
ena dammen är tillåten för spinnfiske. Det är begränsat antal platser, 12 st. Det 
kommer att kosta 700 kr för seniorer och 350 kr för juniorer. I priset ingår tim-
merstuga, fiskekort och en fisk. Anmälan öppnar 22 februari och är bindande 
efter den 28 mars, endast telefonanmälan. Efter det är får den person som inte 
kan vara med själv försöka hitta en ersättare, om det inte finns någon på vänte-
listan, eller betala avgiften ändå. Avgiften betalas inte tillbaka efter den 28 
mars. Avgiften skall vara inbetald till den 28 mars för att man har kvar sin 
plats. För info ring Göran Andersson 070-883 29 44 
 
Inbjudan till KM i torskfiske med M/S Tumlaren 26 april 
 
Vi ger oss ut på sundet den 26 april och fiskar efter torsk. Antal torsk över mi-
nimimåttet är det som gäller, men man får bara behålla 5 st. 
Turen är mellan 08:00-15:00 och kostar 200 kr för seniorer och 100 kr för 
juniorer. Anmäl er i god tid, senast den 24 april, därefter är anmälan bindande. 
Kom i god tid till kajen i Limhamn, helst innan 07:30, och samåk gärna då det 
kan vara ont om parkeringsplatser vid båten. För mer info: Michael Hammar-
lund 076-7979090 eller Lennart Bundy 070-612 49 90. Anmälan via klubbens 
hemsida eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se  



15 

Bo Johnsson med en harr på 1430 g från Härjedalen. 

Khuong Ngo med nytt klubbrekord på regnbåge, 11,5 kg,  
fångad i Berget, Eksjö i augusti. 
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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 Michael Hammarlund 076-797 90 90 
Vice ordförande Göran Andersson 070-883 29 44 
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  
Suppleant Bengt Larsson  070-309 51 57 
Suppleant Pierre Kask 0735-914 607 

 
Aktivitetsansvariga 

 
Veteranerna Niels Nielsen  0737-835 753  
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 Göran Andersson 070-883 29 44 
Sallerupsstugan Tore Nilsson 0708-840 451 

 


