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Liten rapport från klubbens årsmöte i veckan.
Det var ett välbesökt möte i torsdags då klubben hade årsmöte. Nya styrelsen efter årsmötet är
nästan samma som förgående år förutom på en punkt och det är att Leli Karlsson som tidigare
har varit suppleant och ungdomsansvarig nu går in i styrelsen som ordinarie och fortsatt
ungdomsansvarig. Leli ersätter Leif Andersson som efter många år nu lämnar styrelsen.
Årsmötet beslutade att följa avgående styrelsens rekommendation om oförändrad årsavgift för
år 2015 – som i dag 500 senior, 600 för familj och 100 kr för junior.
På årsmötet var det få diskussioner som kom upp förutom att någon väckte frågan om den
budgeterade kostnaderna för klubbens ungdomsverksamhet vilken är på 14 000 kr. En
enhälligt årsmöte ansåg att den budgeterade kostnaderna till klubbens ungdomsverksamhet
var rätt och önskade ungdomsverksamheten fortsatt framgång 2014. Det skall här tilläggas att
klubbens ungdomsverksamhet i dag generera mer pengar till klubben än dessa 14 000 kr
genom att verksamheten genererar lokalbidrag från Halmstad kommun, statliga aktivitets
bidrag, bidrag från studiefrämjandet och sponsring från företag – till detta skall läggas att
verksamheten även genererar nya familjemedlemmar.
Vidare kan rapporteras att styrelsen fick i uppdrag att undersöka nya möjligheter att få in
pengar till klubben – många bra förslag framfördes som styrelsen skall se vidare på.
Utöver detta kan som vanligt rapporteras att Rolands Smörgås torta som vanligt var mycket
god och att lotteriet som vanligt gick åt som smör i solen.

Klubbens ungdomar
Klubbens ungdomar kommer även i morgon måndag att var inne i klubblokalen. Det blir
flugbindning på programmet. Här skall sägas att ungdomarna nu är riktigt duktig att binda en
fluga vilket ställer stora krav på ungdomsledarna.
Program som ligger framöver är.
25-27/4 Hökensås(Projekt Ung i Halland)
30 mars Casting tävlingar våren kl 10:00 plats återkommer vi med
5 april Fiske i Suseån
17-18/5 Kalvsjön tält, kanot hajk.
25/5 fiske Sunnedamen – Kenneth bjuder ungdomarna på en dags fiske
31/5 familjedag i Holken
28/6 Ullasjöarna en sommar avslutning.

Sommarlov
22-24/8 uppstart vid Sunnerdammen Regnbågsfiske
30-31/8 vi starta upp vårt projekt hemma(Ung Halland)
Välkomna Leli och Janne ungdomsansvariga. leli@laxfiskaren.se 0733 01 64 07

Klubbens på tisdagar
På tisdag är det som vanligt öppet i klubbstugan – på dagordningen flugbindning och mycket
kaffe drickande

Kurs i Flugfiske för tjejer – ser ut att bli mellan 15 och tjugo tjejer.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Allmänt om flugfiske, knutar, fiskarter och utrustning Start: söndag 30/3 17.00-19.30
Kastteknik
Hur man avlivar och rensar en fisk, hur man återutsätter en fisk; Live & Release
Fisketräning med kastteknik
Fisketräning med kastteknik
Fiskedagar tillsammans
Fiskedagar tillsammans
Sunnedammen i 19:e oktober
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

Jacka och mössor

Våra kläder har kommit och det finns även fina mössor med klubbmärket på att köpa.
Ni som har beställt kläder till era barn kan hämtar dessa i klubbstugan.
Priset på mössan 125 kr.
Om det är någon som missat att beställa kan man lägga en beställning nu i efterhand, men
dessa tröjor kommer att ha ett pris på 350 kr. Detta pga att Sweco som har sponsrat de
första beställningarna har fått sin faktura.

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna
30 mars Casting tävlingar våren kl 10:00 plats återkommer vi med
5 april. Mat vid Suseån kl 12:00, vinskyddet
12 april. Arbetsdag vid klubbens vatten - samling vid klubbstugan kl 10:00
26 april KM-Gädda Suseån, samling Hembygdsgården kl 15:00

Kommande vecka
Måndag – klubbens ungdomar
Tisdag – öppen klubbstuga

Utmaning – nominering till alla minna sportfiskvänner att under
2014 inte ta mer fisk hem efter våra fisketurer än att den ryms på
din stekpanna.
I dag är det en ny trend att nominera varandra till olika aktiviteter ex dricka ett glas öl eller
liknande varför gör inte vi sportfiskare samma sak – nominera någon att vara aktsam om vårt
fiskbestånd oavsett om det avser lax, öring, harr, sik, torsk eller sill.
Jag lyssnade på ett föredrag av Gunnar Westrin på båtmässan i Göteborg för någon månad
sedan. Ett attan så trevligt föredrag men det var ett par ord som gjorde störst intryck på mig
och det var Gunnars fars förmaningsord till Gunnar – ”Ta aldrig hem mer fisk än den ryms i
din stekpanna” – attan så kloka ord för dig och mig som älskar att sportfiska.
Av denna orsak Nominera jag dig min vän att följa Gunnars pappas råd – att jag under 2014
inte skall ta hem mer fisk än det ryms i min stekpanna.
Ni som antar min Nominering sänd den vidare till dina fiskekamrater och låt dem göra det
samma. Lägg ut vackra bilder och rapporter på fb så får vi alla möjligheten se vad resultatet
blir under ett år.
Skitfiske på er alla som antar min Nominering. Kenneth

Det är inte endast en laxbesa eller en liten öring

Fiskehistorier jag skrev denna 2011 och den gäller än i dag.
Jag står med vattnet ända uppe vid kanten på vadarstövlarna och matchar en skaplig fisk.
Strömmen har under flera år varit föremål för biotopvårdande åtgärder. Detta, tillsammans
med en restriktiv fiskepolitik, har gjort detta vatten till ett av de allra bästa i Sverige. Här
gäller höga minimimått, 45 cm för harr - och endast en tillåten fisk per person och dag att ta
hem till mathållningen.
Drillningen har gått bra, fisken har tröttnat och lagt sig på sidan. Jag lyfter spötoppen så att
harren får huvudet över vattenytan och "surfar" in mot det väntande våta, knutlösa håvnätet.
Kroken, den sitter stadigt förankrad i ena mungipan. Fisken väger minst åtta hekto. Jag måste
ta hjälp av peangen för att lossa kroken. Så varsamt som möjligt försöker jag kroka av den
vackra harren. Den är silvergrå med dragning mot grönt och med en skimrande purpurfärgad
ryggfena, vilken i solskenet glimrar som en mångfacetterad ädelsten.
Det är inte första gången som denna harr tagit en utlagd torrfluga eller nymf. Man ser nästan
att fisken väntar på att åter få friheten efter sitt misslyckande. Att återutsätta en fisk är för mig
och många andra i dag helt naturligt och göra det ytterst försiktigt så att fisken åter kan hämta
sig efter kampen. Med denna C & R har vi möjlighet att även ha ett bra och trevligt
rekreations fiske även i framtiden.
Nu är det inte alla oss ”sportfiskare” som har denna inställning utan tyvärr en hel del hantera
den fångade fisken svinaktigt. Jag minns hur upprörd jag blev vid ett tillfälle när jagfiskade
efter öring på Öland i början på maj för många år sedan. Vid mitt fiske denna gång var det
många från Danmark som var där och fiskade efter gädda i en grund vik, vid lektiden.
Gäddorna var svårfångade, ty leken var ännu inte över. På andra sidan viken, står en man med
tvåhands haspelspö och ryckfiskar – alltså ägna han sig åt ett olagligt fiske, dvs kriminellt,
och inte på något sätt kan betraktas som sportfiske. Just då rycker han fast ytterligare en gädda
som snabbt "winchas". Utan att avlivas, hivas fisken av "nidingen" långt upp på land. När jag
senare pratade med andra danskar om händelsen, kommer svaret - "Det är ju bara en gädda".
Resultatet av danskarnas denna gång svinaktiga fisk var en halvfylld sopcontainer av kastade
gäddor – ty man fiskade inte för maten utan endast för nöjet att ta död på så många gäddor
som möjligt. Ett annat resultat av deras och andras fiske blev att man slutade att hyra ut
boende till tillresta danskar under lång tid på Öland.
Vi är nu där att det åter är lagligt att fiskas efter öring i Nissan och Lagan – alltså den tid som
vi alla längtar efter. Men det är även den tid då vi oftast får utvandrande laxbesor och små
öringar som vi skall återutsätta oftast i kombination med kyla och kallt vatten. Jag hoppas att
alla de som denna gång skall fiska använder enkelkrok – helst hullinglös och att man aldrig
tar upp fisken över vattenytan innan man skall återutsätta den.
Det är inte endast en ”laxbesa eller liten öring Kenneth

Fiskenyheter på webben
Östersjöns tillstånd under lupp
Saxat Sportfiskarna: Finlands miljöcentrals (SYKE) havsforskningsfartyg Aranda har under
början av år 2014 undersökt Östersjöns tillstånd på ett större område jämfört med tidigare

vintrar. Ett samarbete med svenska SMHI möjliggjorde en datainsamling som täcker hela
Östersjön.
Resultatet av undersökningen visar bland annat att syretillståndet i djupvattnen fortfarande är
dåligt, men stormar har förbättrat situationen på 50 – 80 meters djup.
Den stormiga väderleken under början av vintern ledde till en fördjupning av det omblandade
ytskiktet och en mera markerad haloklin, dvs. en brantare gräns mellan ytvattnet och det
salthaltigare djupvattnet, i Egentliga Östersjön. Därmed har syreläget i den övre delen av
haloklinen förbättrats, jämfört med situationen under vintern 2013.
Syreläget i djupvattnet i den Egentliga Östersjön är dock fortsättningsvis dåligt, och
svavelväte förekommer i de vattenmassor som ligger under ca 100 meters djup. Vatten med
större salthalt synes ha strömmat från Bornholmsdjupet mot Gotlandsdjupet. Detta är
sannolikt en påföljd av de exceptionellt kraftiga stormarna i trakterna av de Danska Sunden
under november-december 2013.
Beträffande närsaltkoncentrationerna kunde man observera vissa betydande förändringar
under tidsperioden från vintern 2013 till vintern 2014. Den viktigaste är förhöjningen av
fosforhalterna, speciellt i ytskiktet i Egentliga Östersjön och Bottenhavet. Fosforhalterna i den
allra östligaste delen av Finska viken var något lägre än i vikens mellersta del, och lägre under
vintern 2014 jämfört med vintern 2013, vilket sannolikt är ett resultat av effektiveringen av
vattenskyddsåtgärderna i Ryssland under de senaste åren.
Att fosforhalterna i Egentliga Östersjön blivit högre är sannolikt en följd av att fosforhaltigt
vatten från de övre skikten i haloklinen blandats in i ytvattnet. Detta kan påvisas även i
skillnaderna i salthaltsprofilerna under vintrarna 2013 och 2014. De höga fosforhalterna i
djupvattnet under haloklinen beror på sedimentens bristfälliga förmåga att binda fosfor, och
att fosfor går i lösning från sedimenten i syrefri miljö.
Kvävehalterna var under vintern 2014 något lägre än föregående år, både i Egentliga
Östersjön och i Bottenhavet. Tillsammans med höjda fosforkoncentrationer innebär detta en
större mängd överskottsfosfor under vintern 2014. Detta ökar sannolikheten för algblomning i
dessa havsområden till sommaren jämfört med föregående år.

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 verksamhet

Klubbens Hemsida www.sfk-laxen.se
Ut å fiska Kenneth

kenneth@laxfiskaren.se

