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God fortsättning på det nya året. 
Hej styrelsen i SFK Laxen önskar alla en God fortsättning på det nya året – och en önskan om 

att ni alla skall få ett riktigt skitfiske år 2015.   

 

 

På måndag starta klubben åter upp vår verksamhet med att klubbens ungdomar träffas. 

Vidare så öppnas klubbstugan på tisdag som vanligt. - Med andra ord så går vi in i en 

spännande vår med mycket aktiviteter i klubben.   
 
Kommande program i klubbstugan    

12 jan. Ungdomarna starta sin verksamhet 

13 jan. Vuxna starta sin verksamhet 

 

Kommande vecka i klubben 

Måndag – klubbens ungdomar 

Tisdag – Vuxna i klubbstugan  

Söndag 18 jag – Ungdomar - kastträning i Sannarps skolans gymnastikhall 18-20. ( Vet 

inte om vi håller på hela tiden) 

 

Klubbens ungdomsverksamhet 

Hej alla och god fortsättning. Nu drar vi igång igen på måndag. Vi samlas samma tid 17:45 

och kommer att binda flugor.  

Nu ser vi fram emot vårens alla måndagar och årets Hajker. 

Schemat är inte fullt spikat, men det som jag vet är: 

 

Söndag 18/1 kastträning i Sannarpskolans gymnastikhall 18-20. ( Vet inte om vi håller på hela 

triden) 

Söndag 1/2 Kastträning i sannarpskolans gymnastikhall 

Lördag 21/2 Mässa i Biblioteket 

Söndag 22/2 Kastträning i sannarpskolans gymnastikhall 

Söndag 8/3 kastträning sannarpskolans gymnastik hall 

Torsdag12/3 Årsmöte för alla medlemmar 

Helgen v 12 är det Elmia mässa. ( Någon av dagarna åker vi upp) 

Söndag 5/4 Castingtävling i Arena Hallen  



9-10/5 Hajk Kalv 

4-6/9 Sunnedamm Hajk 

 

Resten återkommer jag med. 

Ha det Bäst så ses vi på måndag Kram Janne, Kenneth och Leli 

 

 

Ja nu är helgerna över, jultomten har kommit, 

vinterstormarna står på rad Så nu är allt som vanligt. - Ja när det gäller 

julklappar blev det även här som vanligt – inga nya flugrullar eller spön till mig inte. Ibland 

undrar jag varför får aldrig jag den julklapp jag önskar – jag som alltid är så snäll. 

 

 

Inbrott i Sportfiskeklubbens klubbstugan under julhelgen 

Attan vad svårt en del har för vad som är mitt och ditt. Under julhelgen hade klubben 

påhälsning av någon person som i tron att det förekommer värdefulla saker i en fiskeklubbs 

klubbstuga lade ned arbetet att bryta upp ett fönster och några skåp.  

Hur kan man vara så dum att man tror att det förvaras några saker som snabbt kan omsättas 

till pengar. Vår dator, pengar och annat värde förvaras naturligtvis på annan plats likt andra 

föreningar. 

Vad som blev stulet denna gång var i huvudsak allt vårt julpynt – tomtar och liknande som 

möjligen kan säljas på loppis samt några spö och rullar. 

Nu skall det ändå sägas att tjuvarna denna gång har varit extra snälla då det inte var mycket 

som var förstört eller att de som normalt bruka göra åsamka en stor oreda bland övrigt 

material som normalt tjuvar brukar göra. 

Vad kan man säga God Jul – nästa gång ni saknar julpynt hör av er då jag har massor i mitt 

hus som ligger och skräpa - hoppas att ni fick glädje av alla jultomtar ni stal 

 

GO Fishing ersätter mässan Flugfiskets Mästare Som jag tidigare 

nämnt har styrelsen i klubben beslutat att inte längre arrangera mässan ”Flugfiskets Mästare” 

detta har inneburit att Wittlocks Sportfiske nu tar över arrangemanget och arrangera en mässa 

på stadsbiblioteket i Halmstad med namnet GO-Fishing den 21 feb mellan kl 10:00 och 17:00. 

På mässan kommer klubben att vara med som utställare samt att klubbens ungdomar visar upp 

sin verksamhet. I övrigt är det viktigt att påpekar att vi i klubben tycker att det är kul att 

mässan fortlever men att vi inte har med själva arrangemanget att göra.   

 



Ett nytt tillfälle att binda laxflugor för våra hemma vatten den 

30 jan. Efter det trevliga kvällen i senhöst så har önskan åter kommit att vi åter skall binda 

laxflugor i klubbstugan. På programmet som tidigare laxflugbindning, lite att äta och dricka och 

självklart lite skitsnack.  

Datum är bestämt till 30 jan och man anmäler sig till Alexander Nykänen eller Kenneth 

Bengtsson senast  

 

SFK laxen i Halmstad Inbjuder alla juniorer i region syd/mitt 

på en inomhus tävling i FlyCasting den 5 april 2015  i 

klasserna “Modifierad” Trout Distance, Trout Distance och 

Trout accuracy. 

SFK Laxen har av Castingförbundet /idrottonline erhållit ett bidrag för att genomföra en 

”Junior Castingtävling” under våren 2015. Tanken med dagen är att det skall vara innehållsrik 

och glädjefylld där ungdomar/ juniorer kan träffas, utbyta erfarenhet och umgås på lika villkor 

samt väcka intresset för tävlingsformen Casting. Av denna orsak så kommer dagens 

castingregler att anpassas för juniorer/ ungdomar. 

 

När jag är inne på arrangemnag i vår - bygga spön kan det 

vara något för dig. Det har framförts önskemål från några om att de önskar att vi 

under några kvällar i vår önskar bygga sig ett flugspö. Tillhör du dem så hör av dig till mig 

genom ett mail kenneth@laxfiskaren.se så skall jag se till att vi fixar det i klubben. 

 

 

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 

 

 

Fiskefrågor på Webben. 

 

mailto:kenneth@laxfiskaren.se


Brittiska laxodlingar ökar 
 

Exporten av lax från Storbritannien ökar och regeringens miljösekreterare applåderar 

utvecklingen, utan minsta reservation för laxodlingarnas miljöpåverkan. 

 Det är inte bara i Norge det odlas lax. Den lönsamma verksamheten sprids snabbt över hela 

Storbritannien som har mycket kustlinje. De flesta laxodlingarna finns än så länge i Skottland. 

 – Jag är mycket nöjd att fler familjer kan få njuta av smaken av vårt lands unika rökta lax, 

säger Elizabeth Truss, miljösekreterare. 

 Att den skotska laxen drog in över 300 miljoner pund bara första halvåret av 2014, är kanske 

det faktum som smakar godast för den engelska miljösekreteraren. 

 Precis som alla andra laxodlingar för med sig negativa konsekvenser för vild fisk och för 

miljön, gör de så även i det engelska kungariket. Det handlar om att laxen måste ha foder, 

vars bas utgörs av annan fisk. Det handlar om övergödning från odlingarna, gifter och 

mediciner som läcker ut och sjukdomar och parasiter som angriper den vilda fisken. 

 Med andra ord finns det en uppenbar fara för de skotska vildlaxarna framöver. 

 

Maria Ålander -  Källa: Fiskejournalen - Fishnewseu.com 

 

 

Gemensam strategi för fisketurism 
 

De senaste åren har man från myndighetshåll uppmärksammat sportfiskets och fisketurismens 

betydelse i Sverige på ett nytt sätt. Detta leder förhoppningsvis till en statushöjning för 

sportfisket som näring. 

 När Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bildades 2011, lades delar av ansvaret för 

fritidsfiske och fisketurism över på Jordbruksverket. Detta blev startskottet för ett mer aktivt 

arbete med frågan. Jordbruksverket gick ut till sportfiskebranschen och bjöd in till en 

rådgivande grupp. 

 I den rådgivande gruppen har entreprenörer, sportfiskemedia, organisationer, redskapsbranch 

med flera, diskuterat både möjligheter och problem tillsammans med Jordbruksverket och 

HaV. 

 – Att sportfiskebranschen bjudits in till diskussioner är ett positivt trendbrott som visar på en 

statushöjning för sportfisket som näring, säger Martin Falklind, chefredaktör på 

Fiskejournalen. 

 – Nu hoppas vi att detta trendbrott kan bära ända till EU, där sportfisket fortfarande är en 

icke-fråga. 

 Arbetet med den rådgivande gruppen kommer under våren att resultera i en ny rapport, som 

presenteras på Sportfiskemässan i mars. 

 Mer finns att läsa på havochvatten.se 

 

Maria Ålander - Fiskejournalen 

 

 

Studie främjandet i Halmstad: 
Vår verksamhet på måndagar och tisdagar bedrivs som studiecirklar i samarbete med 

Studiefrämjandet i Halmstad.  
 

 

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 

 

 

 

 

 

 


