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Fisketävling i klubben
Lördagen den 27 sept. har klubben fisketävling efter lax i Suseån – Samling kl 12:00 vid
vindskyddet.

Ärtsoppa i klubbstugan
Som vanligt gråter vi över att årets fiske är över med en talrik ärtsoppa i klubbstugan tisdagen
den 30 sept. Samling kl 18:00

Panta mera.
Klubben är nu registrerad hos Panta mera helt enligt det förslag som framkom på klubbens
årsmöte i våras. Detta innebär att för alla burka mm som klubbens medlemmar lämnar in till
klubben så får klubben ett litet ekonomiskt bidrag.
Så går det till
Att vara föreningskund i pantsystemet är kostnadsfritt – och ett smidigt sätt att få in extra
pengar till verksamheten samtidigt som vi gör en insats för miljön. Som föreningskund pantar
vi burkarna säckvis – genom att sortera burkar i en säck och PET i en annan. Varje säck ger
en schablonersättning på 200 kronor till klubben. Säckarna lämnar vi på ett inlämningsställe i
Halmstad.
OBS, OBS
I schablonersättningen får vi även ersättning för importerade och skadade burkar – till skillnad
från om ni pantar i pantautomat.
Detta innebär att om ni önskar stödja klubben så tar ni med era burkar och Pet flaskor till i
klubblokalen någon tisdagskväll så tar vi hand om resten
Äntligen kan jag bli av med mina inköpta burka i Tyskland men även de som ligger i skog
och mark och är oftast skadade. Kenneth

Klubbens ungdomar
Hej med risk att en del tycker att vi är tjatiga så tar vi slottsmöllan och Nissan igen.
Vi har ett slut för laxfisket som närmar sig. Det är bara september ut som man får fiska i
Nissan.
Vår hajk i Hökensås börjar närmar sig.24/10- 26/10 är planerat.
Vi kommer att fiska efter regnbåge i sjö som vi har hyrt för klubbens medlemmar under
lördagen.
På söndag kommer vi att åka till Huskvarna hamn för rödingsafarie. Detta är Länsstyrelsen
som har varje år.Ingen i klubben har varit på detta tidigare, så en ny erfarenhet för oss alla.

Om ni vet att ni ska med, anmäl er till mig eller Janne på mail.
Ha en skön helg så ses vi på Måndag.
Fiskehälsningar Janne och Leli

Styrelsemöte den 14 sep. Styrelsen hade möte i söndags där vi i huvudsak diskuterade
pågående och kommande arrangemang. Styrelsen beslöt att registrerad föreningen hos Panta
mera för att på den vägen få in lite slanta till verksamheten.
På styrelsemötet diskuterades bokningen av klubbens båt i havet och de svårigheter som
uppstod i sommar. Styrelsen beslutade att ta upp frågan med klubbens web master för att söka
lösning på problemet.
Styrelsen beslöt vidare att inbjuda Gunnar Rask Nielsen och Kent Persson – Sameo till
föreläsning i klubbstugan under några tisdagskvällar i höst.
Vidare beslöt styrelsen att klubbens vindskydd vid Suseån skall återställa i ursprungligt skick
och att avsätta pengar till de kostnader som här uppstår.
Styrelsen beslutade att inte arrangera Flugfiskets Mästare 2015.
Styrelsen beslutade att arrangera en ny kurs när det gäller handhavandet av klubbens båt i
Havet – våren innan båten kommer i havet.
Styrelsen beslutade att klubbens Höstmöte skall hållas den 16 oktober och årsmötet den 18
mars 2015.
Kommande styrelsemöte i klubben är den 16 oktober, 11 december och 5 februari

Planering med att återställa vindskyddet i Suseån pågår.
Lördagen den 4 oktober kommer jag och förhoppningsvis några till att börja att återställa
klubbens vindskydd vid Suseån. Tanken är att sätta upp sex betongplintar och montera
underredet till vindskyddet. Alltså några timmars arbete som måste göras innan vi kan fylla
upp med grus och flytta tillbaka vindskyddet.
Detta gör att jag efterlyser dels personer som önskar hjälpa till men även efterlyser
betongpelare och tryckimpregnerade 2 tum4 reglar.
Målet för arbetet är att klubbens vindskydd åter skall stå på plats den 18 oktober.

Har du möjlighet att hjälpa till eller har material liggande så här av dig till
mig kenneth

Klubben snart 60 år
60 år en lång tid även för en fiskeklubb en tid som det har runnit mycket vatten i våra älva.

Den 7 november 1956 samlades ca 40 personer på Nyktran i Laholm då det förelåg utsikt
att få arrendera del av Lagan som klubbvatten.
Kallelsen till detta historiska möte spreds genom mun till mun metoden. Initiativtagare var
Heier och Ture Broström. På mötet enades man om att bilda en Fiskevårdsförening med
målet att arrendera del av fisket i Lagan.
På mötet diskuterades livligt namnet på klubben, där namn såsom Halmstad Fiskeklubb,
Abborren och till och med skrubba nändes. Efter han enades man om Fiskeklubben Laxen inte
enbart för att den var en dröm fisk utan även sågs som ett bra namn på klubben.
Förhandling om Lagan gick trögt under året så man provade att annonsera efter fiskevatten till
klubben. Ett svar man fick var från Göstorp. Vattnet i Göstorp provfiskades, med resultatet att
vattnets två gäddor fångades. Efter provfisket arrenderades vattnet efter prutning för 75 kr/ år.
Därefter fick ingen från klubben någon mer fisk i detta vatten.
Första året 1957 var det 68 st medlemmar i klubben
Året därpå 1958 fick klubben ett riktigt vatten genom kontakter. Arrendet avsågs en del av
Suseån, från Boberg till Heberg. Medlemsavgiften 1958 var 10 kr och inträdesavgift 10 kr.
1959 fick klubben erbjudan om att arrendera även från Udaveka bro till Boberg i
Suseån och redan den 1 mars detta år var det 30 medlemmar och fiskade på denna sträcka.
Fiskefångsterna var som vanligt dåligt eller närmare bestämt inga.

Klubbens vuxna - på tisdag verksamheten i klubbstugan kl 18:00 –
Ärtsoppa. – glöm inte att ta med er era pantburkar

Höstens grå vardag står för dörren. Ja hur tråkigt det är så är det nu endast en mörkare
tid vi har framför oss eller? – Nja jag vet inte om hösten är så tråkig – vi har fortfarande
mycket fiske vi kan bedriva även om laxfisket stänger den sista september. Vi har kustens
fiske efter torsk och flatfisk. Vi har fisket efter gädda i klubbens vatten. Vi har möjlighet att
åka till sundet och fiska efter sill. Och framförallt vi har möjlighet att fiska efter regnbågar
både i klubbens vatten som på andra platser.
Men utöver detta har vi nu en av de bästa tiderna för att plocka svamp i skog och mark och för
de som önskar att se fåglar så är det tid att bege sig ut mot kusten och beskåda flyttfåglarna.
Men utöver detta så är hösten även planeringens tid – kommande resor, byggandet av spö
eller nya prylar och om inte så är det nu som klubbens verksamhet i klubbstugan kommer i
gång på riktigt. Redan här kan jag informera att Gunnar Rask Nielsen med flera kommer att
besöka klubben någon tisdagskväll i höst.
Alltså hösten är inte så tokig eller hur!!

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna 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
Vi är nu fyra som har anmält oss till resan utöver klubbens ungdomar och föräldrar.
Vi kommer att fiska i en egen hyrsjö tillsammans med klubbens ungdomar. – Norra och södra
Englandssjön är bokade.
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 .

Kommande vecka
Måndag – klubbens ungdomar fiskar i Nissan
Tisdag Vuxna i klubbstugan Ärtsoppa

Valberedningen behöver din hjälp!
Som jag nämnde på senaste årsmötet så kommer jag att avgå som ordförande i
Sportfiskeklubben laxen vid nästa årsmöte. Med andra ord är det nu dags för
valberedningen att börja fundera på att hitta en ersättare till mig och kassören Ove
Ferdinadsson som också avgår.
Att jag efter många år som ordförande nu kommer att lämna alla uppdrag i klubben - förutom
att hjälpa klubbens ungdomsledare om de så önskar - är helt naturligt och säker bra för
klubben. Jag är övertygad om att det behövs nya idéer och krafter som kan leda klubben
vidare efter klubbens 60 års dag och att det blir bättre med en yngre förmåga än en pensionär
som mig. Det har varit många härliga år med många skratt och upptåg ibland har det stormat
men vist kommer det att bli en del saknad för mig i framtiden men sådant är livet.

Varför jag skriver om detta nu är att underlätta för valberedningen i att få fram en bra
ordförande och kassör till klubben - Har du som läser detta några bra förslag på en ny
ordförande i klubben så kontacka valberedningen – Lennart Hultman
Kenneth

Klubbens båt i Havet är väl använd vilket är riktigt kul. Det är många i klubben som
har upptäckt den fantastiska möjligheten klubbens båt ger till alla medlemmar. Du låna båten
genom klubbens hemsida – gratis för medlemmar endast drivmedel till motorn blir den egna
kostnaden.

En fiskare och en amerikan
I en liten portugisisk fiskeby återvände en fiskebåt till hamnen. En amerikan, som råkade vara
vid bryggan gav fiskaren beröm för den goda kvaliteten han hade på sin fångst och undrade
hur lång tid fiskaren hade varit till sjöss.
”Inte så länge”, svarade fiskaren.
”Ja men, varför stannade du inte kvar längre och fångade ännu mer fisk?” frågade
amerikanen. Fiskaren svarade att han inte hade behov av mer.
Då frågade amerikanen, ”men vad gör du den övriga tiden?”
”Jag sover litet extra länge om morgnarna, jag fiskar litet, jag leker med mina barn och
tillbringar så mycket tid som möjligt med min fru. Om kvällarna går jag till byn för att träffa
vänner, dricker litet och pratar om människorna i byn. När allt kommer omkring så har jag
mycket att göra”.
Amerikanen avbröt honom:
”Jag har en fantastisk plan för dig! Jag har en MBA från Harvard och jag kan visa dig hur
man blir rik. Du skulle börja med att fiska litet längre varje dag. Med denna extra vinst skulle
du kunna köpa en större båt och kunna fånga ännu mer fisk! Med ännu större vinst skulle du
kunna köpa en båt till och så vidare ända tills du har en hel fiskeflotta! Och i stället för att
sälja din fisk till en mellanhand, som reducerar din vinst, skulle du förhandla direkt med en
fiskfabrik eller ännu bättre, öppna en egen konservfabrik!
Sedan kan du flytta ifrån din lilla by till Lissabon och därifrån till Los Angeles eller till och
med till New York! Därifrån kan du sedan styra din verksamhet och expandera över hela
världen”.
Fiskaren funderade en stund och frågade sedan;
”Ja, det var en intressant plan du har för mig. Men hur många år skulle det ta?”

”10 eller 20 år”, svarade amerikanen.
”Verkligen, men vad händer sedan?”
”Efter det? Det är nu det börjar bli intressant!” svarade amerikanen med sitt bländvita leende.
”När detta händer ska du in på börsen och då kan du tjäna många miljoner”.
”Miljoner? Och sen då?”
”När du väl har tjänat dina miljoner, kan du dra dig tillbaka, slå dig ned i en liten fiskeby vid
kusten, sova litet extra länge om morgnarna, fiska litet, leka med dina barn, ta en middagslur
med din fru och tillbringa kvällarna med dina vänner och dricka och prata…
Ja men du varför allt detta besvär för att göra exakt det jag gör i dag svarade fiskaren.

Fick i veckan den nya sammanslagna tidningen Allt om flugfiske och Fly &
tie. Hu vad besviken jag blev. Den nya tidningen är som alla andra sportfisketidningar
fyllda av reklam, tråkiga reportage men nu även har flugbindningen hamnat på skräpsidan.
Varför kan ingen i detta land göra en riktigt bra flugfiske tidning och är hobbyn flugbindning
så liten att inte ens detta går att sälja i Sverige. Det blir för mig att åter införskaffa tidningen
FlyTyer från USA

Fiskenyheter på webben
Förbättra fisket i Baltak Tidaholm
Det är bara att konstatera en ny besvikelse. Baltak lever inte längre upp till sitt förra goda
rykte inom sportfiske. Vad är det för j...a snack på deras hemsida att många av deras
medlemmar efterfråga mindre fisk eftersom den är mera vakvillig, der var dom större fiskarna
förr också, vill jag alla fall minnas. Och jag brukade åka till Baltak flera gångar om året
förutom förra året blev det bara två gånger trots att det var endå hyfsat fiske- nu var det första
gången i år och sannerligen sista. Det håller inte i längden att höjer kortpriser och minska
storleken på fisk.
Därför kommer fiskaren endå känna sig innerst inne blåst trots era fina ord på hemsidan om
vakvillig fisk på, som ni säger ligger på 700 gr fast den ligger på hör och häpna 550 gram.
Och det ska vi betala 330 svenska kronor för!!!
Underskatta aldrig den gemene sportfiske ren det finns en gräns för allt och den är nu nästan
nåt.
Shit fiske någon annanstans än i Baltak

Sociala medier ökar fiskeintresset
Sociala medier har en positiv inverkan på intresset för sportfiske och många upptäcker och
inspireras till att börja fiska genom just den här kanalen.

I år har Sportfiskarna 2000 fler medlemmar än vid samma tid förra året och medlemsantalet
beräknas bli närmare 30 000 i år, till skillnad mot fjolårets 28 000. Sportfiske blir ett allt mer
populärt intresse och enligt Sportfiskarna har vi sociala medier att tacka, det rapporterar P3
Nyheter om.
- Jag tror internet har haft en väldigt stor betydelse för sportfisket i Sverige, säger Tobias
Fränstam på Sportfiskarna och menar att fiskefilmer på nätet lett till att det är mycket lättare
för nybörjare att bli duktiga idag, som i sin tur fängslar fler utövare.
En trend som vuxit är unga som lägger upp välproducerade fiskefilmer på sociala medier och
på så vis inspirerar fler till att prova på fiskets underbara värld. En av dessa är filmskaparen
Rolf Nylinder, Frontsidefly.se, som producerar populära flugfiskefilmer på nätet.
- Det är så enkelt att göra film. Förut tog man foton och visade sina vänner. Nu gör man film
och visar för hela världen. När jag var yngre var fiske inte det häftigaste som fanns så jag
försökte hålla det hemligt. Men det blir inte så hemligt nu när jag gör filmer. Det är väl häftigt
att fiska nu, säger han.
Man har också noterat att den nya unga generationen tänker mer på miljön än tidigare. Tiden
då sportfiskare dödade merparten av fångsten är över och vetskapen kring fiskevården är
numera större.

Ge fan i våra vatten = mer öring på västkusten
Sportfiskarna delar genom projektet Ge fan i våra vatten ut pengar till fiskevårdsinsatser för
havsöring på västkusten.
– Varje krona bidrar till bättre förutsättningar för öringen, säger Erik Ohlsson som är en av
initiativtagarna till Ge fan i våra vatten.
Ge fan i våra vatten uppmärksammar hur illa ställt det är med miljön i många svenska vatten.
Projektet startades av en grupp rockmusiker tillsammans med Sportfiskarna. Överskottet från
skivförsäljningar och försäljning av unika Ge fan i våra vatten-produkter går till miljö- och
fiskevårdsprojekt. Mer än en miljon kronor har redan samlats in.
Tre olika insatser får nu ta emot bidrag som tillsammans med ideellt arbete kommer förbättra
för öringen.
Fiskevårdsnätverket Göteborg får pengar från Ge fan i våra vatten för att finansiera inköp av
redskap och material till sitt arbete. Nätverket bildades 2010 och består idag av ett 40-tal
ideellt engagerade fiskevårdare som arbetar med havsöringsförande bäckar i
Göteborgsregionen. Utrivning av vandringshinder, trädplantering, vassröjning, utplacering av
lekgrus och ståndstenar, elfisken samt översyn av kulvertar är en stor del av verksamheten.
Öringsakademien är en ideell förening som sedan starten 2010 håller till i Tanums kommuns
vattendrag i norra Bohuslän. De får pengar från Ge fan i våra vatten att använda till material
och resor. Föreningen jobbar för fria vandringsvägar, bättre lekområden för havsöringen och
en hög biologisk mångfald i vattendragen. Ytterligare en målsättning är att höja den allmänna
kunskapen kring fiskeregler och fiskeetik vid kustfiske efter havsöring.
I det tredje projektet kommer Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg och Länsstyrelsen i
Västra Götaland gemensamt arbeta för att restaurera två vattendrag där arterna öring och
flodpärlmussla förekommer. Målet är att få en ökad areal uppväxtområden för öring, en åtgärd
som också kommer gynna flodpärlmusslorna i vattendragen.

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

