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klubbstugan

Ursäkta det försenade veckobrevet.
Orsaken till att veckobrevet är försenat är att jag kom hem sent i går efter en lång och härlig
helg med klubbens ungdomar i Hökensås – jag var helt enkelt trött.
Det var 17 härliga klubbungdomar som tillsammans med föräldrar samt sju extra vuxna var på
en hajk i Hökensås i helgen – med andra ord 25 personer. Hajken innebar att de alla dessa
personer fiskade i lördags i Södra och Norra Englandsjön för att på söndagen åka till Habo
och se på elfiske och till Husqvarna för att se på rödinglek.
Fisket var som vanligt vid denna årstid rätt trögt men det kom ändå upp ca 20 fiskar viket jag
anser vara godkänt. Här kan man se hur duktiga klubbens ungdomar är i sitt fiske men även i
kamratskap då det var med 3 helt nya ungdomar men det syntes inte då alla umgicks och
hjälpte varandra. Tänk så mycket vi alla har att lära av dessa ungdomar i detta.
På söndagen drog hela sällskapet vidare till Habo där vi fick se hur Länsstyrelsen i Jönköping
elfiskade i en mindre bäck. Samma här – det var en ytterst intresserad skara ungdomar som
följde elfisket och ställde en massa frågor om och varför man bedriver elfisket. Men det kom
många frågor från dem om öringen och vatten samt insekter.
Efter detta stopp bar sig sällskapet vidare till Husqvarna för att i hamnen se på Vätternröding
som kommer in på grunt vatten för att leka. Det var härligt att se ungdomarna ligga på
bryggan med näsan vid vattnet för att se på skådespelet i så lång tid att vi nästan fick dra dem
där ifrån när vi skulle åka hem.
Sammanfattning kan man säga åter en fantastisk fiskehajk med dessa härliga ungdomar som
ger så mycket energi tillbaka. Tänk om alla vore som dem vad kul och lätt livet skulle vara för
oss alla. Att blanda en vuxendel med klubbens ungdomar har både gott som ont med sig – det
som är bra med detta är att det är många fler som kan hjälpa ungdomarna vid deras problem –
nackdelen är att den vuxna delen tar energi.
ETT RIKTIGT STORT OCH VARMT TACK till Leli och Janne för ert fantastiska arbete
med klubbens ungdomar. Ett stort tack till alla föräldrar för er hjälp.

Men framför all ETT RIKTIGT STORT OCH VARMT TACK till alla klubbens ungdomar –
ni är fantastiska – ni ger så mycket energi ifrån er. Det är ett privilegier att få vara med er på
dessa fiskeresor. Kenneth

Klubbens ungdomar
Ingen verksamhet i dag måndag – jan och leli behöver vila.

På tisdag är det som vanligt öppet i klubbstugan och som vanligt är
gänget som binder flugor i gång
Klubbstugan öppna kl 18:00 – och stänger när sista har gått hem
Förutom flugbindandet så är det en del som enbart kommer in på en kopp kaffe och prata bort
en stund kom in du med.

Det blir ingen resa till ABU
Resa till Svängstad för att besöka ABU museet samt Mörrums laxfiske är inställd. Möjligen
kommer vi att genomföra denna resa i april nästa år.

Kommande program i klubbstugan
Gunnar Rask Nielsen kommer till klubben 11 november kl 19:00 – program Gunnars
sportfiskeliv – berättelse från barndom till fullfjädrad flugspö byggare.
19 nov. klubbens höstmöte
16 dec. Mat i klubbstugan i samband med Julen.

Kommande vecka
Måndag – ingen verksamhet
Tisdag Vuxna i klubbstugan

Fiskenyheter på webben

Sportfiskeseminarium i Falkenberg
Lördag 15/11 inbjuder Sportfiskarnas Hallandsdistrikt till sportfiskeseminarium i Falkenberg.
Både Sportfiskarna Halland och tjänstemän från förbundet finns på plats för att prata om
verksamheten, skydd av rinnande vatten och hur vi ska få tillbaka våra kustnära fiskbestånd.
Älvräddarna, länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet pratar om bland annat
vattenkraft och hur läget ser ut för laxen i Hallandsåarna.
Alla sportfiskare är välkomna, men det är viktigt att man föranmäler sig.

Naturskyddsföreningen sågar ålpolitik
Naturskyddsföreningen är långt ifrån nöjda med Sveriges och EU:s handlingskraft för att
rädda den utrotningshotade ålen i Östersjön.
I onsdags släppte Eu-kommissionen sin analys av planerna och insatserna som
medlemsländerna gjort för att skydda den akut hotade arten.
Naturskyddsföreningen anser att rapporten är en stor besvikelse och tolkar det som att EU
inte kommer att ta något beslut för att minska fisket. De menar även att EU och regeringen
bollar den heta frågan emellan sig.
– Att Sverige tillåter ett riktat fiske på en akut hotad art är en skam för ett land som säger sig
vilja ha ett ekologiskt hållbart fiske, säger Ellen Bruno som är sakkunnig på marina
ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen till P4 Blekinge.

Regeringen sviker friluftslivet
Sportfiskarna: Det blev ingen satsning på friluftslivet i regeringens budget för nästa år.
Anslaget ligger kvar oförändrat, precis som det i princip gjort de senaste åtta åren. Detta trots
att friluftslivet bidrar till en oomtvistad samhällsnytta i form av bättre folkhälsa, ökad
miljömedvetenhet och en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar.
– Det är stor besvikelse för alla natur- och fiskeintresserade. När Socialdemokraterna förra
året i sin skuggbudget skrev att de ville dubbla anslaget till friluftslivet gladdes vi. Nu är
besvikelsen desto större. Det är ett svek mot de barn och ungdomar som vi hade kunnat ta ut
på fiske och naturupplevelser om vi fått mer resurser, säger Anders Karlsson, Sportfiskarnas
generalsekreterare.
Inför riksdagsvalet frågade Sportfiskarna i en enkät om partiernas syn på friluftslivet. Alla
partier visade då förståelse för att friluftslivets villkor måste förbättras. Socialdemokraterna
upprepade sitt förslag om en fördubbling av anslaget till paraplyorganisationen Svenskt
Friluftsliv – från 28 till 56 miljoner. I budgetsammanhang en liten summa, men ett tillskott
som skulle göra stor skillnad för Svenskt Friluftslivs 24 medlemsorganisationer. Med ökade
resurser skulle friluftslivets organisationer kunna ta ut fler barn som får uppleva naturen, öka
miljömedvetenheten, förbättra folkhälsan och ge fler en förståelse för allemansrätten och vad
den innebär.

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
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