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Styrelse möte i SFK laxen på onsdag den 26 feb 

Hej –Vi har styrelsemöte på onsdag .  

 

Ja nu är mässan Flugfiskets mästre och lite till över för denna gång.  
 

Årets mässa var bra – men naturligtvis är det mycket som kunde göras bättre. Det är vart år ett 

riktigt kraftprov vi tar på oss vilket gör att det vart år dagen efter känns både i kroppen som i 

huvudet. 

Det var ett fantastisk arbete som alla de  från klubben som hjälpte till på mässa uträttade – 

från att bära bord till att ta hand om besökanden. Inga nämnd eller glömd. Ett riktigt stort tack 

till er alla. 

 

Reaktionen på mässan och vårt arbete är överlag mycket positivt vilket känns kul. I år hade vi 

ett digert program fån morgon till kväll – frågan är om inte detta program var det bästa av alla 

de programmen som vi har haft under våra fem mässor. 

 

På mässan pressenterade vi två nyheter den ena är att vi skall arrangera en flugfiskekurs för 

tjejer – ja ni läste rätt vi gubbar får inte vara med här. Som det ser ut i dag är att vi i dag har ca 

10 som önskar vara med här – ca hälften av dessa är nya medlemmar.  

 

Den andra nyheten var att SFK Laxen, EU projekt Fiskeområde Halland och Nissans FVO 

utlyste en fisketävling i Nissan, Nissans laxstam är ytterst svag det vandrade endast upp ca 50 

fiskar i trappan samt Nissans vänner lyfte över ca 100 fiskar – alltså var det under två hundra 

individer som kunde leka i Nissan nu i vinter. Att man då samtidig knaka 55 laxar vid 

wallbergs är horribelt – ännu mer horribelt är att man i reglerna för laxfisket få fånga tre laxar 

var dag och ingen begränsning under året. Enligt uppgift var det en person som knakade 30 

laxar själv – hur attan man nu kan äta denna mängd själv. 

 

I klubbens mål så står det att vi skall arbeta med allt fiske i Halmstad och Halmstads 

närområde – från lekbäckar i skedala, hamnen som Nissan. 

 

Tävlingen går ut på att den som återutsätter sina fångster enligt Live Release  

http://asf.ca/live-release.html är med och tävlar om en fiskeresa till River Dee i Scottland. 

 

 

 

 

 
 

Kommande arrangemang ungdomar utöver måndagskvällarna 



22 feb. Flugfiskets Mästare Och lite till - på stadsbiblioteket i Halmstad.  

24 feb. Fixa dina egna fiskeprylar, drag, linor spön mm. 

2 mars Fiske i Nissan  

15 mars Loppis dag i klubbstugan – medlemmar kan sälja eller köpa det man önskar – 

endast fiskeprylar 

 

Välkomna Leli och Janne ungdomsansvariga. leli@laxfiskaren.se 0733 01 64 07  

 

 

Klubbens verksamhet på tisdag – det blir som vanligt kaffedrickande, flugbindning 

men även en stund att prata bort några timmar. Alla välkomna till klubbstugan – vi öppna kl 

18:00 och stänger när sista medlemmen går hem. 

 

 

Glöm inte att vi har ett toppen program på mässan.’ 
 

Vad sägs om:  

10.00 – 11.00 Film: For life - the story of ABU Garcia 

10.00 –17.00 Dropp in flugbindning Här kommer olika flugbindare att dyka upp för att hjälpa 

intresserade med sitt flugbindande. Även nybörjare är välkomna. 

11.00 – 12.00 Mörrum, C&R på frivillig väg en sannsaga – Henric Persson, Sveaskog   

11:00 – 12:15  Paneldiskussion kring Nissans framtid. Hur har EU:s vattendirektiv påverkat 

den riktning som Nissans vattenråd tagit. Hur är framtidsplanerna för området kring Nissan. 

Kommer rekreationsmöjligheterna att förbättras. Vad har inte gjorts? Medverkande: Isabella 

Lövin, Suzanne Åkerlund, Anders Rosen samt representanter från SFK Laxen och Nissans 

vänner. Moderator Rikard Olsson 

12.00 – 13.00 Med ett flugspö på en fiskeresa i Sverige och Norge- Johan Klingberg 

12:30–13:45 Paneldiskussion kring minikraftverk. Hur mycket energi kan produceras i 

jämförelse med exempelvis vindkraftverk. Hur påverkas faunan då fler minikraftvek 

tillkommer? Kan man hitta en gyllene medelväg. Medverkande: representanter från 

energibolag, Älvräddarna och projektet LNS. Moderator Rikard Olsson 

13:00 – 14:00 Live Releas Att återutsätta fiske på frivillig väg är ett verktyg till biologiskt 

hållbart fiske som används i dag med stor framgång över hela vår värld – Mörrum, Scotland, 

Canada, Ryssland m f. men det gäller att förstå hur man gör och vara förbered. Live Release 

bidrar till att öka vandrande fisk möjlighet till att leka framgångsrikt och således ett hållbart 

framtida fiske. Tina Kraft, Destination Laxaland – samverkan för tillväxtskapande hållbart 

sportfiske” Europeiska Unionens Fiskefond    
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13:45 -14:15 Frågesport Rikard Olsson med paneldeltagare samt person från publiken 

14.00 – 15.00 Laxfiskets Master class - 35 års erfarenhet på en time - Mikael Frödin 

14:00 – 15:00 Workshop – Johan Klingberg. Begränsat antal platser. 

14:30 - 15:30 Föreläsning med Isabella Lövin 

15.00  - 16.00 Älvräddarna – Christer Borg, ordf. i Älvräddarna men även expert i 

utredningen vattenverksamhet 

15:45-16:30 Föreläsning om projektet ”Öring i hela Hjoån” med Hans-Göran Hansson 

17.00 – 18.00 Mingel i Bibliotekscaféet. Kom och träffa utställare och flugbindare! 

18.00 -19.30  Martin Falklind – TV-filmare, naturfotograf och professionell fiskeäventyrare 

som står för inspirerande och mycket underhållande föredrag om äventyren och händelserna 

bakom kulisserna i de fiskeäventyr han varit med om. 

Martin Falklind väljer att låta passionen leda vägen genom livet. – Gör det du gillar! Sedan 

barnsben har Martin älskat att fiska. Idag är han professionell fiskeäventyrare med hela jorden 

som sitt arbetsfält. Obs! Begränsat antal platser. 

 

På mässan erbjuder Sportfiskeklubben Laxen Halmstad tjejer till en 

kurs i Flugfiske 

Njutningen och avkopplingen med Flugfiske är något som tjejer i alla åldrar också behöver få 

tillfälle att prova på och lära sig. För att det ska vara riktigt kul startar SFK Laxen och 

projektet ”Destination Laxaland- samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske” i 

samarbete, en tjejsektion för att tjejerna ska kunna ta plats. 

Preliminärt program Grundkurs 

1. Allmänt om flugfiske, knutar, fiskarter och utrustning Start: söndag 30/3 17.00-19.30 

2. Kastteknik 

3. Hur man avlivar och rensar en fisk, hur man återutsätter en fisk; Live & Release 

4. Fisketräning med kastteknik 

5. Fisketräning med kastteknik 

6. Fiskedagar tillsammans 

7. Fiskedagar tillsammans 

8. Sunnedammen i 19:e oktober  

9. grundkurs i flugfiske ca 8 tillfällen fram till nov 2014. Vanligtvis träffas vi på 

söndagar dagtid förutom introduktionstillfället.  

 Det finns möjlighet att ta igen missade tillfällen av teori i klubbstugan på 

tisdagskvällar. 

 Kurslitteratur/kompendium.  



 Medlemskap i SFK Laxen ingår för ett år. Se separat dokument. 

Kontakt uppgifter: 

Leli Karlsson – Tjej-sektionen 

Telefon: 0733-016407 

Mail: leli@laxfiskare.se 

 

På mässan kommer vi att pressentera en skrift vid namnetLive & 

Release – biologiskt hållbart sportfiske med bättre känsla  
 
Låt leva och släpp tillbaka i god kondition – bidra till bevarande av Atlantlaxen. 

 

Atlantlaxens bestånd har minskat väsentligt under senare år. Regeringar i länder har vidtagit 

strikta åtgärder för att kunna bevara Atlantlaxen. Några av anledningarna till den betydande 

minskningen av Atlantlaxbeståndet är till exempel nätfiske, överfiske, industrialisering, 

skogsavverkning intill vattendrag, övergödning från jordbruk och laxodlingar. 

 

Live & Release är ett exempel på fiskesätt som används som en åtgärd för ett mer uthålligt 

fiske av t.ex. Atlantlaxen. Om det görs rätt har fiskesättet inte någon eller minimal negativ 

inverkan på fiskars kapacitet att kunna reproduceras och ökas i bestånd. 

 

Genom fiskesättet Live & Release kan du njuta och koppla av med ditt fiske utan att 

medverka till att göra slut på Atlantlaxresursen. Dessutom är det en otrolig känsla och en 

dimension till av fisket, att varsamt släppa iväg fisken igen när den hanterats försiktigt. Istället 

för att döda fisken bidrar du till mer liv genom att fisken får möjlighet att föröka sig. Med 

Live & Release förlänger du även tiden för ditt fiskande och bidrar till bevarandet av 

vildlaxen samtidigt som du förbättrar dina chanser att fånga en ”bättre” kvot. Eller var en 

riktig hjälte, släpp tillbaka allt du fiskar som har chans att klara sig. Med Live & Release 

planerar du från början att kunna återutsätta laxfisk.  

Fiska ansvarsfullt och lämna ett bestånd åt kommande generationer. Respektera fångstkvoter 

och fiska med krok utan hulling så att du kan välja vilken fisk i ordningen du vill landa (dra 

upp ur vattnet) av din kvot.  

 

Men det är viktigt att det göra på rätt sätt! Förbered dig innan du börjar fiska. 

 

Live & Release bedrivs enligt följande: 

 

1) Utrustning; För att minska skadan på fisk som skall återutsättas använd hulling-lös 

enkelkrok. Alternativt böj in/av hullingen med tång. Rätt dimensionerad fiskelina ger 

fiskaren möjlighet att snabbare dra in fisken.  

Peang eller tång att avkroka med är det bästa. Ta gärna hjälp av fiskekompisen. Håv 

med knutfritt nät är det skonsammaste. För att kunna mäta och uppskatta vikt snabbt är 

det bra med t.ex. mått uppmärkt på fiskespö, håv eller måttband. Fisken kan även 

vägas i håven genom att snabbt lyfta den ur vattnet.  
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2) Drilla inte fisken (kämpa inte emot) så hårt att den inte orkar återhämta sig när du fått 

den på kroken. Dra aldrig upp fisken på strandkanten eller bland grus och stenar. Med 

kroppsskador och skadade fiskfjäll kan den inte överleva. 

 

3) Blöt händerna innan du tar i fisken så att du inte skadar den! Ta aldrig upp fisken helt 

ur vattnet. Minst halva gälarna måste vara under vatten hela tiden. Var försiktig så att 

du inte klämmer den och skadar organ. Håll fisken framför stjärtfenan med en hand 

och greppet med andra handen under buken bakom gälarna. Rör aldrig gälarna eller 

ögonen. Håll aldrig fisken upp och ned. 

 

4) Avkroka med tång eller peang. Om du använder håv måste det vara knutfritt nät så att 

inte fjällen på fisken skadas. 

 

5) Uppskatta längd och vikt. Längd med hjälp av t.ex. håv eller fiskespöet, vikten efter 

längden eller väg i t.ex. håven och lyft mycket kort ur vattnet. 

 

6) Fotografering. Under tiden din kompis förbereder fotograferingen – håll fisken i 

vattnet och lyft upp max 5 sekunder för fotograferingen för att inte riskera 

överlevnaden. Ta gärna också kort eller filma på när du släpper iväg den. 

 

7) Tillkvicknande kan ta några minuter för fisken om kampen varit ansträngande. Det är 

viktigt att hålla fisken stilla i vattnet riktad mot vattenströmmen för att vattnet ska 

komma in i munnen och ut genom gälarna. Fisken visar tydligt när den är reda att 

simma iväg – men släpp inte taget om fisken innan den är redo. 

 

8) Registrera återutsättningen (Live & Release-släppet) hos Fiskevårdsföreningen. 

 

 

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna 

?? feb. Fiskeresa Båt från Rå – Öresund – dag är inte bestämd 

22 feb. Flugfiskets mästare – Och lite till på stadsbiblioteket. 

4 mars Ärtsoppa i klubbstugan för att fira att årets fiske har startat  

9 mars Arbetsdag vid Suseån samling vid vindskyddet kl 11:00 

 

Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar i klubbstugan 

Tisdag – klubbstugan är öppen som vanligt 

 

Fiskenyheter på webben 
Inga denna vecka 

 



Studie främjandet i Halmstad: 
Vår verksamhet på måndagar och tisdagar bedrivs som studiecirklar i samarbete med 

Studiefrämjandet i Halmstad. På Flugfiskets Mätstare kommer vi även att få hjälp med en del 

mindre kulturpengar genom Studiefrämjandet.  
 

 

Sponsring: Klubbens verksamhet sponsras av  

Wittlocks sportfiske o Fritidsartiklar i Halmstad tel 035 212191, Go-Nature Fiske o 

Friluftsliv i Halmstad. Vi uppmanar alla att som tack för deras sponsring handla era 

fiskeprylar av dem. 
  

  

Glöm inte klubben på Facbook:; Fiskeklubben Laxen i Halmstad – här kan du även se en del bilder 

från klubbens fiske 

 

  

Klubbens Hemsida www.sfk-laxen.se 

  

Ut å fiska Kenneth 

kenneth@laxfiskaren.se 

 


