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Det var femton tjejer som var med på uppstarteni Kurs i Flugfiske . 
Att så många var intresserade är riktigt kul men ställer även krav på oss i klubben att vi kan 

leva upp till deras förväntningar. Dagens övning var inriktad på grunderna och fiskets historia 

– med andra ord mycket om prylar och sportfiskets värde. 

Nästa gång fortsätter vi där vi började med lite grunder men då kommer vi även in på 

praktiska moment som ex. tafsar och knutar och spötyper samt linor. 

 

Resultat från dagens castingtävling   

Vi var åtta klubbmedlemmar som ställde upp i dagens tävling – fly casting 9 fot spö. Det var 

riktigt kul att så många ställde upp  prova att kasta långt med spöna med prylarna man har på 

hyllan och attan vad långt det blev. 

Resultatet från tävlingen 
Damklassen  Kerstin – 22 m 

 Katarina – 20,7 m 

 Inger - 13,4 m 

Junior Robin – 23,9 m 

Herr  Kenneth – 26,9 m 
 Jan – 24,1 m 

 Lennart – 24,0 m 

 Gert – 17,4 m 

 

Nu är dagens tävling klar men vi har en ny tävling i höst den 12 oktober då det är 

Klubbmästerskap i fly casting. Det innebär att vi kommer att utdela tre olika priser i klubbens 

Casting tävlingar – dagens tävling, sammanlagt dagens och den 12 oktober samt 

klubbmästerskapet – längsta kastet den 12 oktober.    

 

Detta med sammanlagda resultatet kommer att sätta i gång en del tävlingsinriktade personer 

att fixa fram nya linor men även att ge sig ut och träningskasta. 

 

 

På tisdag smäller det då är det den 1 april och premiär i klubbvattnet 

Suseån 
 

Premiären är för mig ett riktigt vårtecken och i år ser det ut att bli lite extra då metrologerna 

spår bra väder. Vidare ger premiären möjligheter att träffa klubbkompisar som man inte har 

träfat under vintern. I år är det extra spännande då det befaras att vi har ett antal regnbågar i 

vattnet. 



 

Att premiären infaller på en tisdag i år innebär att vår obligatoriska mat vid vindskyddet – för 

att fira premiären kommer att avhållas på lördag den 5 april kl 12:00 vid vindskyddet. Alla är 

välkomna till en talrik soppa även om man inte fiskar. 

  

 

 

Arbetet med klubbens hemsida pågår – dagens sida är stängd och kommer i 

vecka att öppnas med en ny sida.  

Jag återkommer i nästa veckobrev med mer information om och hur man kommer in på 

hemsidan och vilken information om klubben man kan läsa. 

 

 

Klubbens ungdomar 
Klubbens ungdomar kommer i morgon måndag att var ute och fiska – Vi träffas kl 17:30 vid 

småbåtshamnen på söder. Fisket kommer att ske i Nissan efter öring. Spin, eller fluga är att 

rekommendera men öringen nappar även på bottenmete. 

  

Program som ligger framöver är. 

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 

 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 
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Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar fiske i Nissan  

Tisdag – öppen klubbstuga 

Lördag – mat vid Suseån - vindskyddet 

Söndag – kurs flugfiske för tjejer 

 

 

Fiskenyheter på webben 
Martin Falklind fick Sportfiskarnas högsta förtjänsttecken i guld 

Passionen personifierad! Så kan man beskriva Martin Falklind som under helgens kongress 

tilldelades Sportfiskarnas högsta förtjänsttecken i guld. 

 

– Vi har Martin att tacka för stora delar av sportfiskets mediala framgångar, ett av många 

exempel på detta är hans fantastiska film ” Expedition den gamle och havet”, sa Joakim Ollén 

Sportfiskarnas förbundsordförande, vid utdelningen under kongressen i Kista. 

 

Martin är känd inom sportfiskekretsar genom sitt TV-filmande, sina naturfotografier och sina 

underhållande föredrag om sportfiske i Sverige och utomlands. Han är också chefredaktör för 

Fiskejournalen där han i artiklar och reportage engagerar sig i kampen för fiskevården och 

mot miljöförstöring, överfiske och kraftverksutbyggnad i våra sista orörda vatten. 

 

Ur motiveringen: 

”Martin är en inspiratör för oss sportfiskare och fiskevårdare. En ny generation sportfiskare 

som värnar vår miljö och natur växer nu upp. Martin är en av dem vi har att tacka för det.  

Hans aldrig sinande arbetskapacitet och produktivitet är imponerande.” 

 

Mottagare av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds högsta utmärkelse, hederstecknet i 

guld utses av Sportfiskarnas valnämnd. Utmärkelsen delas ut i samband med förbundets 

kongress som hålls vartannat år. 

 

 Gratis  Martin - Kenneth  

 

Mörrum  
Något tusental personer flockades i ett soligt Mörrum i Blekinge till lördagens start på årets 

sportfiskesäsong då ett par hundra fiskare plumsade i Mörrumsån för att bärga lax, havsöring 

och regnbåge.  

Mest lyckosam var Matthias Junken från Jönköping som med fluga fångade en 90 centimeters 

lax som dock fick återvända ned i vattnet igen. Mike Brügge från Hamburg drog upp en 

hybrid på 80 centimeter och Tommy Ekmark från Falkenberg en öring på 74 centimeter.  

 



De senaste åren har Mörrums kronfiske och sportfiskarna oroats av minskat fiskebestånd i ån. 

Men enligt platschefen Ola Söderdahl har man under 2013 noterat den största uppgången av 

laxfisk på 25 år, och han tror att den trenden håller i sig även i år. 

 

En del av vändningen kan förklaras av att förbundet Sportfiskarna har köpt upp näträttigheter 

från ett antal fiskare vid Mörrumsåns utlopp och att yrkesfiskarnas fiskekvoter sänkts. 

 

 

 
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 

 

 


