Fiskeklubben Laxens
veckobrev Vecka 2014:12
På söndag börja en Kurs i Flugfiske för tjejer – klubbstugan 17:00
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.

OBS Glöm inte på söndag har vi en

Casting tävlingar våren kl 10:00 – plats
gräsplan vid Hagöns Camping – mellan E6 och Hagön.
Tävlingen är i 4 klasser – 9, 11, 13 och 15 fot både dam som herr samt junior. Ni använder er
ordinarie utrustning och lina – alltså det är upp till var och en att välja vilka prylar han önska
delta med det enda som avgör är länden på ditt spö.
Startavgift 20 kr

Det är vår ute - Arbetet med båtar är i gång
Som ett riktigt vårtecken är att arbetet med klubbens båtar nu pågår. Som vanligt är det
mycket arbete som måste fixas till med båtarna – båten för havet skall det fixas en del mindre
skador i botten samt en strykning av färg. Båten till Långsjön skall fixas en del i botten samt
även här skall det till färg. Båten i Träasjön skall fixas – här gäller det en ny låsanordnig.
Båten som skall vara för medlemmarnas fiske i olika sjöars – som förvaras på båtkärra skall
fixas i botten samt även här lite färg.
Ja listan kan göras lång men som sagt arbetet är nu i gång av medlemmar som kan det här
med glasfiberplast och båtar
När det gäller vår så är det snart premiär för fisket i Suseån – tisdagen den 1 april. Som en
följd av att premiären är på en tisdag kommer klubbens traditionsenliga mat vid premiären att
vara lördagen den 5 april kl 12:00 vid vindskyddet.

Arbetet med klubbens hemsida pågår – dagens sida stängs under en vecka
I och med att arbetet med klubbens nya hemsida har kommit in i ett skede där han som arbeta
med sidan måste flytta över information kommer vår gamla sida att stängas ner under en
vecka. Nu tror jag inte att detta skall ställa till problem – möjligen när det gäller kartor över
klubbens vatten men detta går att fixa. När den nya hemsidan är klar kommer vi att sända ut
inloggningsuppgifter till alla som har uppgivit sin mail adress till klubben.

Klubbens ungdomar
Klubbens ungdomar kommer även i morgon måndag att var inne i klubblokalen. Det blir
flugbindning på programmet. Troligen kommer vi efter kommande måndag att ge oss ut och
fiska på måndagarna – återkommer med information om detta längre fram.
Program som ligger framöver är.
30 mars Casting tävlingar våren kl 10:00 plats vid Hagöns camping
5 april. Fiske Suseån med Mat vid vindskyddet
25-27/4 Hökensås(Projekt Ung i Halland)
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 vuxna - på tisdag klubbstugan
På tisdag är det som vanligt öppet i klubbstugan – på dagordningen flugbindning och mycket
kaffe drickande och en överraskning
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

Kurs i Flugfiske för tjejer på söndag – ser ut att bli mellan 15 och tjugo tjejer.
Preliminärt program Grundkurs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Allmänt om flugfiske, knutar, fiskarter och utrustning
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

Kommande vecka
Måndag – klubbens ungdomar
Tisdag – öppen klubbstuga
Söndag – Castingtävling
Söndag – kurs flugfiske för tjejer

Är du intresserad att följa hur många laxar som stiger i Ätran så gå
in på http://webari.fvt.se/herting
I dag har det stigit 6 stycken fiskar där den störste var på 107 cm – attan det kom en till nu –
nu är det sju fiskar som är registrerade

Fiskenyheter på webben
Besöksrekord på Sportfiskemässan
Sportfiskemässan i Kista blev välbesökt under lördagen då hela 7172 personer trampade runt
på mässgolvet. Ett nytt besöksrekord för en enskild dag. Nu spurtar vi och hoppas på en lika
rolig söndag.

Vid Fiskejournalens scen kan du lyssna till intressanta föredrag, dråpliga fiskehistorier och i
vår intilliggande monter kan du teckna prenumeration till ett extra förmånligt pris.

Hitta rätt fiskeregler via ny karttjänst
Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar
webbplatsen ”SvenskaFiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm.
- Nu blir det lättare att hitta och förstå vilka fiskeregler som gäller för fritidsfisket i Sveriges
fem stora sjöar och utmed kusten. Förhoppningsvis leder ökad kunskap om reglerna och
varför de finns också till att vi kan skydda fiskbestånden bättre, säger Stig Thörnqvist,
utredare på HaV.
På webbplatsen SvenskaFiskeregler.se kan besökaren via karttjänsten Sök fiskeregler zooma
sig in och ut på kusterna samt i sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i
Jämtland. Målet är att på ett enkelt sätt förklara vilka fiskeregler som gäller i dessa
vattenområden, exempelvis minimimått, fredningstider, vilka redskap som får användas och
gränserna för fredningsområden.
- Vi såg ett behov av att förbättra informationen till fritidsfiskarna. Detta har resulterat i en
webbplats där du utifrån kartfunktioner kan läsa om vilka regler som gäller för fritidsfisket i
de fem största insjöarna och längs hela den svenska kusten, säger Adam Johansson,
fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping som ansvarar för drift och support av
webbplatsen.
I kartfunktionen finns närmare 500 digitaliserade ytor med gällande fiskeregler. På sidan kan
du även hitta information om varför reglerna införts, vilket ska bidra till en ökad förståelse för
regelverkets syfte och till att fler följer reglerna. Eftersom Sverige är ett stort land med många
fiskarter som lever i vitt skilda miljöer och behöver olika form av skydd varierar
fiskebestämmelserna.
- Även om det inte krävs tillstånd att fiska i havet och de fem stora sjöarna så har alla som
fiskar skyldighet att först ta reda på vilka regler som gäller. Men reglerna är ofta lokalt
anpassade och de ändras efterhand vilket ställer höga krav på fritidsfiskare att hålla sig
uppdaterade. Vi hoppas att webbsidan kan bli till stor hjälp, säger Håkan Carlstrand, utredare
på HaV.
Det stora intresset innebär att fritidsfisket behöver regleras för att skapa goda fiskbestånd och
ett bra fiske nu och i framtiden. Ungefär hälften av fritidsfiskets fångster görs i havet och
hälften i landets sjöar och vattendrag. Det är också inom dessa områden som Havs- och
vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att besluta om bestämmelser för fisket.
Länsstyrelserna har som regional myndighet stor kunskap om natur-, vatten- och fiskevård,
fiskbestånden och fritidsfisket. — Svenskafiskeregler.se är ett sätt för oss på länsstyrelserna
att integrera fiskebestämmelserna med annat natur- och fiskevårdsarbete.

Annie Lööf på Sportfiskemässan
Näringsminister Annie Lööf stod i dag på Fiskejournalens scen, där hon blev intervjuad av
chefredaktör Martin Falklind. Hon var inbjuden av Sportfiskemässan för att få reda på vilka
förutsättningar sportfiskare och sportfiskebranschen behöver för att utvecklas.
Om sportfiskebranschen ska kunna växa och skapa fler arbetstillfällen krävs att resursen fisk
och vatten förvaltas på ett bättre sätt än vad den gör idag. Några konkreta exempel som
Martin Falklind och Annie Lööf pratade om var gruvnäringen, vattenkraften, överfisket och
fiskevård. Falklind drog paralleller till Florida där man, till skillnad från Sverige, genom
politiska beslut lyckats med sin fiskförvaltning. Något som har lett till ökade fiskbestånd som
i sin tur har skapat en mångdubbling av arbetstillfällen och intäkter till både
sportfiskenäringen och yrkesfisket.

Trots det allvarliga ämnet så blev det en intressant diskussion som lockade både skratt och
applåder. Näringsministern fick sedan en guidad tur bland montrarna för att träffa bland annat
entreprenörer, sportfiskare, fiskevårdare och sportfiskeelever.

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

