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På tisdag så fira/gråter vi över att årets fiske efter lax är över med en 

tallrik ärtsoppa i klubbstugan 
Samling kl 18:00 – alla välkomna klubben bjuder som vanligt. 

 

 

 

På lördag den 4 oktober starta arbetet  med att återställa klubbens 

vindskyddet vid Suseån. 

 
Som det ser ut i dag har klubben genom medlemmars försorg anskaffat tryckimpregnerade 

plank samt betongpelare till underredet - vad vi nu behöver är handkraft – alltså några som 

hjälper till att bygga återställa vindskyddet. Har du möjlighet att hjälpa till så träffas vi vid 

vindskyddet kl 10:00 nu på Lördagen  

 

Jobbet denna dag 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. 

 

Målet för arbetet är att klubbens vindskydd åter skall stå på plats den 18 oktober. 

 

Klubbens ungdomar 
Hej i måndags var det ett intressant fiske och en del av oss kände fisk.  

Detta kommer var absolut sista dagen för laxfiske för detta året, så vi fortsätter på 

Slottsmöllan. 

 

Så vi ses på Slottsmöllan vid Friskis . 

Ha en bra helg  

Janne och Leli 

 

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

 

Fisketävling i klubben 
I lördagen hade klubben fisketävling efter lax i Suseån – Vi var ett tiotal som fiskade – 

resultatet var två laxa fick bita i gräset. 

 

 



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 

 

 

Tjejer var ute och fiskade i Nissan i dag 
Några av de tjejer som går kursen flugfiske för tjejer var i dag i Nissan och fiskade efter lax. 

De fiskade vid gamla millitär vadet men då det var mycket vatten i Nissan efter veckans regn 

var det svårt för dem att komma åt att fiska ordentligt. Trots detta hade de en trevlig dag och 

det var flera som fortsatte sitt fiske efter att jag hade åkt hem. Det här med att hjälpa dessa 

tjejer att lära sig flugfiskets ädla konst är riktigt kul. 

 

  

Jag skrev i förgående veckobrev att  -  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. Nu är 

det även klart att Johan Klingberg kommer att besöka klubbstugan någon tisdagskväll i höst 

Alltså hösten är inte så tokig eller hur!! 

 

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

Vi är nu fyra/sex 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. Priset för boende och hyrsjön är 500 kr/ person till detta kommer mat 

och resekostnader 



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 arrangemang utöver tisdagskvällarna  

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 

 

Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar fiskar i Nissan 

Tisdag Vuxna i klubbstugan Ärtsoppa 

Lördag – arbete vid klubbens vindskydd Suseån 

 

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 

 

 

mailto:kenneth@laxfiskaren.se


Fiskenyheter på webben 
Fortum fick nej i Edeforsen 
Fortum har i flera fall försökt bryta igenom det så kallade ”nationalälvsskyddet” i miljöbalken 

och sökt tillstånd för nya vattenkraftsprojekt ifrån vattenkraft skyddadesträckor. Idag har 

utslag kommit i ansökan om utbyggnad i Edeforsen, Ljusnan. Domstolen avslår Fortums 

ansökan och säger därmed nej. 

 Älvräddarnas Samorganisation anser att det är en seger för miljön och för miljöbalkens 

skyddsregler. 

 – Även om det var väntat, är det en befrielse att få se domslutet, säger Christer Borg, 

ordförande i Älvräddarna. 

 Fortum har tidigare försökt få tillstånd till utbyggnader och stora effektiviseringar i skyddade 

älvsträckor, i bland annat Untra kraftverk i Dalälven, men även då till fått nej av domstol. I 

domskälen är det tydligt att det är just skyddet i kapitel 4 paragraf 6 som domstolen tagit fasta 

på. De anser att projektet, där Fortum ville avleda fem gånger mer vatten till det nya 

kraftverket, innebär mer än obetydlig miljöpåverkan. 

 – Bevarandevärdena i våra skyddade älv- och åsträckor har visat sig vara betydelsefulla, 

menar Christer Borg. Det handlar inte bara om biologi och fisk, utan också om andra värden, 

som en älvsstorlagenhet och naturupplevelserna i ett större sammanhang, som nu på ett 

korrekt sätt fått genomslag i domen. 

 Älvräddarna menar att ett överklagande från Fortum är sannolikt, vilket Älvräddarna på sätt 

och vis välkomnar. Chanserna att få prövningstillstånd och ett tillstånd är små menar 

organisationen och avslutar med att ett avslag även i högre instans skulle få ett bra och 

betydande prejudikatvärde inför framtiden. 

 

Danmark inrättar Naturfond på 875 miljoner 
Sportfiskarna: Danmarks Sportfiskerforbund uttrycker idag i en pressrelease stor glädje över 

en nyinrättad Naturfond för konkreta naturvårdsåtgärder. 

Mellan 2015-2018 ska 875 miljoner kronor läggas in i Naturfonden, dels via 500 miljoner från 

danska staten men även via två mycket omfattande bidrag från VILLUM FONDEN (250 

miljoner) och Aage V. Jensen Naturfond. (150 miljoner) 

 Naturfonden ska bland annat kunna finansiera uppköp av mark för utökat naturskydd längs 

vattendrag. Danmarks Sportfiskeförbund ser stora möjligheter till rikare natur med renare 

vatten och i förlängningen ett danskt sportfiske i världsklass. 

 

 

GRÄVER GULD I USA! 

 Fantastiska nyheter för projektet och STORT tack till ALLA som varit delaktiga!  

 Tillsammans med fem andra dokumentärer, som bland annat inbegriper stjärnor som David 

Attenborough och Cate Blanchett, blev vår internationella version av ”Expedition Den Gamle 

och Havet” nominerad till ”Best of Festival” i ”US International Film & Video Festival”. 

 Filmen tog även hem förstapriset Gold Camera Award i två klasser - bästa filmdokumentär 

("Feature") och bästa tv-dokumentär ("Sports/recreation") samt fick andrapriset Silver Screen 
Award i kategorin filmfoto ("Cinematogrophy"). Glädje! 

 

Ett stort grattis till Martin Falklind och hans teem.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 


