
Fiskeklubben Laxens 

veckobrev Vecka 2014:33 
 

Hej – Nu starta vi åter verksamheten i klubbenstugan. 
I morgon måndag kväll starta klubbens ungdomar deras höstverksamhet med att förbereda 

kommande fiske helg i Sunnedammen – med andra ord blir det säkert här bundet upp ett antal 

getingar till regnbågsfisket.  

 

På tisdag drar vi i gång den vuxna verksamheten i klubbenstugan – som vanligt öppnar vi kl 

18:00 och stänger när sista medlemmen har lämnat klubbstugan. 

 

Jag kan nämna att klubbstugan är nystädad  - ett stort tack till er som utförde detta arbete. 

 

Som vanligt skal det bli kul att åter få träffas över en kopp kaffe i klubbstugan men det blir 

säkert även tid för att binda några flugor denna kväll. 

   

Fisketävling den 23 aug KM-Gädda i Långsjön, Samling Långsjön 

kl 16:00 grusväg ner till sjön 

 

 

Efter sol kommer regn. 
Som ordspråket säger så kom det verkligen regn i massor vilket gör att det är dags och bege 

sig upp till Suseån i veckan för att se om det har stigit några vackra laxa på klubbens sträcka. 

Om man får önska sig något är min förhoppning att trots regnet vattnet inte skall vara för 

färgat. 

 

Klubbens ungdomsverksamhet fick lite pengar i veckan som gick. 
Det var genom att vi är med i Casingförbundet och därmed även med i idrottsförbundet som 
Leli kunde ansöka om pengar till den kommande hajken i Sunndamen och stötta till mant för 

ungdomarna under vårens verksamhet. – Bra jobbat Leli – pengarna behövs till klubbens 

ungdomsverksamhet. 

 

 

 

Klubbens ungdomar 
Hej hoppas ni har haft en härlig sommar. Nu drar vi i gång nästa måndag den 18/8. Vi träffas i 

klubbstugan för att binda lite flugor inför vår hajk som kommer samma vecka. 

 

Hajken är äntligen här och sunnedamm ska åter får besök av oss fiskegalna.  

Vi vet att Isac, Isac, Phillip, Linus, Lucas Roth, Dennis, Mariell, Robin, Linus Alexandersson. 

Fillip Larsson ska med. Är det fler som vill med??  

Hör av er till mig på mail så vi kan planera maten och hur ni vill sova. 

Det är bara flugfiske denna helg och klubben har spö till de som behöver låna.  



Alla kan flugfiska det vet vi och där finns flera instruktörer på plats. 

Vi träffas nere i Knäred på anläggningen vid 18:00 på fredag och fiska till söndag ca 15:00. 

Där finns sovplatser inne men begränsat. 

Vi är några som sover i tält. 

 

Vi ses på Måndag. 

 

Ha det bäst Janne och Leli 

 

 

 

Flugfiske för Tjejer. 
Hej tjejer hoppas ni haft en härlig sommar och att ni fått fiskat lite.   

Vi starta upp i höst den 21/9 kl 17:00 i klubbstugan, vi går igenom lite av det som vi nu ha 

glömt. 

Nästa gång träffas vi den 12/10 tid tar vi sen. 

Sunnedamm kommer den 18-19/10. Lör till sön här kommer vi att få fiska efter regnbåge och 

testa alla våra kunskaper . 

 

Tills dess ha det bra och ta hand om er. 

Leli och Kenneth  

 

 

 

Klubbens vuxna -  på tisdag starta åter verksamheten i klubbstugan 

den 19 augusti kl 18:00 – Alla välkomna in på en kopp kaffe och lite prat.. 
 

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna 

 23 aug KM-Gädda i Långsjön, Samling Långsjön kl 16:00 grusväg ner till sjön 

 

 27 sept. Laxfiske Suseån Fisketävling 

 

30 sept. Ärtsoppa i klubbstugan – gråta över att årets fiske är över 

 

12 okt. Casting tävling Klubbmästerskap 

 

18 okt. Arbetsdag vid vindskyddet Suseån – samling kl 10:00 vindskyddet samt båt i Grötvik 

 

25-26  okt. Fiske Hökensås – sjöar med boende i stugor 

 

8 nov. Resa till Svängstad för att besöka ABU museet samt Mörrums laxfiske 

 

 

Klubbresa till Hökensås den 25-26  okt. med boende i stugor 

Ni som är intresserad av att följa med på denna fiskeresa hör av er till mig . 

kenneth@laxfiskaren.se  vi skall fixa boende och ev en fiskesjö . 

mailto:kenneth@laxfiskaren.se


 

Kommande vecka 

Måndag Klubbens ungdomar i klubbstugan 

Tisdag Vuxna i klubbstugan 

Lördag Fisketävling Långsjön 

Lördag och söndag Klubbens ungdomar Sunnedammen 

 

 

Fiskenyheter på webben 
HaV - Tånglake i Östersjön drabbad av virussjukdom... 

 I början av maj 2014 påträffades hundratals döda och sjuka tånglakar på södra Öland. Tester 

visar att tånglakarna bar på ett Rhabdovirus och samtidigt en bakterieinfektion. 

 

Massiv fiskdöd vid Österlen 
Svt Sydnytt rapporterar att hundratals döda fiskar ligger på botten utanför orten Vik på 

Österlen. 

– Jag har aldrig sett någott liknande, säger dykaren Rickard Hillbertz som dykt på platsen sen 

början av 2000-talet. 

 Det var när Viks Naturbruksgymnasium skulle lära sig att dyka som upptäckten gjordes. 

 Man tog då kontakt med fiskeridirektören Johan Wagnström på Länsstyrelsen. Han skickade 

i sin tur några döda fiskar till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för analys. 

Analysresultatet dröjer dock en månad. 

 

Fortsatta problem 

När eleverna återigen fanns på plats för att dyka under gårdagen hittade de ännu fler döda 

fiskar och de forslade upp kassar av död fisk på land. 

 – Det brukar vara en massa plattfisk här, men nu syns inte en enda, säger Johan Gollnert, till 

Sydnytt. 

 en första teori om orsaken är att det rör sig om ett virus eller dålig havsmiljö, möjligen en 

kombination av båda. 

 

 

Fiskekvoterna kan halveras 

 
Ny forskning indikerar att torsken finns på allt färre platser i Östersjön. Lek sker på enstaka 

platser och ynglen sprider sig inte. Man liknar fenomenet vid det som när det gäller abborrar 

brukar kallas tusenbröder. En lösning enligt Internationella havsforskningsrådet (ICES) är att 

halvera fiskekvoterna. Det skriver Dagens Nyheter. 

 Östersjötorsken blir allt magrare och kortare – tillväxten i bestånden har stannat av.  Fakta 

som oroar forskare som nu vill se sänkta fiskekvoter. 

 – Utvecklingen hänger ihop med att man lyckats skydda den mindre fisken genom att öka 
maskstorleken i fiskebåtarnas trålar och garn. I och med att dödligheten minskat bland de 



mindre blir det väldigt många små torskar i Östersjön. Det verkar som om de inte hittar 

tillräckligt mycket mat, säger Henrik Svedäng, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU). 

 För att få stopp på den negativa utvecklingen rekommenderar Internationella 

Havsforskningsrådet (ICES) en halvering av fiskekvoterna för torsken nästa år. 

 – Det är vettigt att man försöker minska fisketrycket. Det påverkar även antalet småvuxna 

torskar eftersom stora torskar delvis är kannibaler och äter torsk av mindre storlek säger 

Svedäng. 

 

Snart röstdags för Erlandsson 

ICES rekommendation ligger till grund för det beslut om nya kvoter i bland annat Östersjön, 

som Europas jordbruks- och fiskeministrar ska ta den 12–13 oktober. Förslaget om en kraftig 

minskning grundar sig delvis i att ICES upptäckt brister i sina beräkningsmodeller och i de 

data som beräkningarna bygger på. 

 Dagens Nyheter frågar även landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) om han och Sverige 

kommer att rösta för att följa forskarnas rekommendation. Såhär svarar han: 

 – Den konkreta frågan finns inget svar på i dag, först vill jag se vad kommissionen kommer 
med för förslag. När regeringen tar ställning till förslag om fiskekvoter är utgångspunkten hur 

vi ska få ett maximalt hållbart uttag av en fiskart. 

 

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 

 

 

 

 


