Fiskeklubben Laxens
veckobrev Vecka 2014:08
Nytt publikrekord för en dag på mässan Flugfiskets mästre och lite
till
Enligt uppgift jag fick från Stadsbiblioteket så var antalet besökanden på lördagen den 22 feb
4 300 personer mot normalt för en lördag 2000 personer – med andra ord var det 2300
personer extra som besökte mässan. Vidare uppger biblioteket att man hade uppfattningen att
de ordinarie besökandet till biblioteket uppfattades som mycket mindre än normalt. Detta gör
att det minst var 2 300 personer på mässan vilket var riktigt kul.

OBS
Styrelsen beslutade att vi skall göra en uppföljning kommande onsdag Men då
en del personer har meddelat mig att de inte kan denna dag så flytta vi detta
till ny dag – efter årsmötet
Har du som läser detta synpunkt på mässan så vänligen hör av dig med detta. Alla
synpunkter är värdefullt inför framtiden.

Ärtsoppa på tisdag i klubbstugan OBS kl 18:00
Som vanligt fira vi att årets premiär av laxfisket har startat – i södra Halland ( söder om
Tylön) med en talrik ärtsoppa i klubbstugan – kom in du med och ät en talrik och berätta om
dina upplevelse om årets premiär.

I går lördag den 1 mars var det premiär för laxfisket i södra
Halland.
Rapporten från fisket säger att det i Stensån fångades årets första lax – en mindre på ca 3 kg
men det skall ha varit en riktig fin nystigen lax. Utöver detta fångades det några öringar och
fem regnbågar
Rapport från Lagan är bedrövlig – mycket lite folk ca 100 personer – mycket dåligt med
fångster.
Rapport från Fyllån – bra med folk ca 30 personer – dåligt med fångster ca tre öringar och 3
regnbågar – en av regnbågarna rapporterades att väga 3 kilo men efter hand som dagen gick
ökade vikte upp till sju kilo.

Rapport från Nissan säger ett helt ok premiär – ca tjugo godkända öringar fångades samt tre
regnbågar. Utöver dessa tjugo öringar var det som vanligt en stor mängd som slängdes
tillbaka – Ja ni läste rätt här var det inte tal om att vara försiktigt vid återutsättandet inte.

Klubbens ungdomar
Hej och förlåt att jag har missat att maila om måndagen . Tiden bara rinner iväg och det var
väl eg. en dålig ursäkt.
Vi ses som vanligt i morgon måndag och då tänkte vi att all vår utrustning ska ses över. Ta
med dina rullar så kan vi smörja upp, byta linor osv. Nya öglor på flugtafsar?? Putsa upp
drag. En pysselkväll alltså.
Pga Fotbollscup så blev det inget fiske i Nissan som det stod i programmet. Tänkte att om vi
kolla över programmet i morgon så tar med agendan Janne::::
Tills vidare ha det Bäst/ Leli och Janne

Arbetsdag Suseån på söndag den 9 mars.
Vi samlas vid vindskyddet kl 11:00 – arbetet består att ta fram ved inför årets fiske, städa
vindskyddet mm.

Rapport från styrelsemötet i veckan som gick
På styrelsemötet diskuterade vi naturligtvis årets mässa Flugfiskets Mästare och Lite till –
Styrelsen beslutade att göra en uppföljning av mässan – vad var bra respektive dåligt.
På styrelsemötet diskuterade vi vårt deltagande i Biotops tävlingen i Nissan- Live Release. Av
diskussionen framgår med all tydlighet att det här med tävlingen har många synpunkter på –
med andra ord här kommer vi att få som ett av målet med tävlingen – många diskussioner.
Målet med biotops tävling är just att uppmärksamma alla på att Nissan har en otroligt svag
laxstam och som måste skyddas
På styrelsemötet diskuterades klubbens ungdomsverksamhet och ungdomarnas inköp av och
tröjor och mössor - styrelse önskar ge ungdomsledarna ett stort beröm för deras fina arbete.
På styrelsemötet diskuterades kommande kurs för tjejer inom flugfiske- leli tror att det kan bli
upp mot tjugo tjejer på kursen av vilka ca 10 är nya medlemmar.
Styrelsen beslutade att annonsera i någon dagstidning om klubbens årsmöte
Styrelsen diskuterade om de oroande rapporter om rymlingar av regnbågar från Danmark. Av
denna orsak beslutade styrelsen att genomföra ett provfiske den 9 mar – i samband med
arbetsdagen i Suseån. Provfisket kommer att genomföras på två platser mer riktat fiske efter
regnbåge. Med andra ord om du önskar hjälpa till med provfisket måste du komma till
vindskyddet söndagen den 9 mars kl 11:00 – enbart flugfiske gäller och hullingfri krok som

gäller och godkännande från fisketillsyningsmannen på plats. OBS detta är ett riktat provfiske
efter regnbåge på utpekad plats. ( för alla som undra – Allt laxfiske i Suseån är fredad till och
med den 31 mars men detta gäller enbart lax och öring – ej regnbåge)
Styrelsen diskuterade kommande årsmöte – som vanligt blir det bildvisning och lotteri men
denna gång även information om Live Release

kurs i Flugfiske för tjejer
Njutningen och avkopplingen med Flugfiske är något som tjejer i alla åldrar också behöver få
tillfälle att prova på och lära sig. För att det ska vara riktigt kul startar SFK Laxen och
projektet ”Destination Laxaland- samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske” i
samarbete, en tjejsektion för att tjejerna ska kunna ta plats.
Preliminärt program Grundkurs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Allmänt om flugfiske, knutar, fiskarter och utrustning Start: söndag 30/3 17.00-19.30
Kastteknik
Hur man avlivar och rensar en fisk, hur man återutsätter en fisk; Live & Release
Fisketräning med kastteknik
Fisketräning med kastteknik
Fiskedagar tillsammans
Fiskedagar tillsammans
Sunnedammen i 19:e oktober
grundkurs i flugfiske ca 8 tillfällen fram till nov 2014. Vanligtvis träffas vi på
söndagar dagtid förutom introduktionstillfället.
Det finns möjlighet att ta igen missade tillfällen av teori i klubbstugan på
tisdagskvällar.
Kurslitteratur/kompendium.
Medlemskap i SFK Laxen ingår för ett år. Se separat dokument.

Kontakt uppgifter:
Leli Karlsson – Tjej-sektionen
Telefon: 0733-016407
Mail: leli@laxfiskare.se

Den andra nyheten var att SFK Laxen, EU projekt Fiskeområde Halland och Nissans
FVO utlyste en fisketävling i Nissan, Nissans laxstam är ytterst svag det vandrade endast upp
ca 50 fiskar i trappan samt Nissans vänner lyfte över ca 100 fiskar – alltså var det under två
hundra individer som kunde leka i Nissan nu i vinter. Att man då samtidig knaka 55 laxar vid
Wallbergs är horribelt – ännu mer horribelt är att man i reglerna för laxfisket få fånga tre laxar

var dag och ingen begränsning under året. Enligt uppgift var det en person som knakade 30
laxar själv – hur attan man nu kan äta denna mängd själv.
I klubbens mål så står det att vi skall arbeta med allt fiske i Halmstad och Halmstads
närområde – från lekbäckar i skedala, hamnen som Nissan.
Live & Release är ett exempel på fiskesätt som används som en åtgärd för ett mer uthålligt
fiske av t.ex. Atlantlaxen. Om det görs rätt har fiskesättet inte någon eller minimal negativ
inverkan på fiskars kapacitet att kunna reproduceras och ökas i bestånd.
Genom fiskesättet Live & Release kan du njuta och koppla av med ditt fiske utan att
medverka till att göra slut på Atlantlaxresursen. Fiska ansvarsfullt och lämna ett bestånd åt
kommande generationer. Respektera fångstkvoter och fiska med krok utan hulling så att du
kan välja vilken fisk i ordningen du vill landa (dra upp ur vattnet) av din kvot.
Men det är viktigt att det göra på rätt sätt! Förbered dig innan du börjar fiska.
Tävlingen går ut på att den som återutsätter sina fångster enligt Live Release
http://asf.ca/live-release.html är med och tävlar om en fiskeresa till River Dee i Scottland.

Fisketävling
Nissan – Live Release 2014
I vår startar en unik fisketävling ”Nissan – Live Release 2014”. Du har som sportfiskare
chansen att vinna fantastiska priser samtidigt som du tar ansvar och bidrar till
bevarandet av Atlantlaxen och havsöringen.
Fiskesättet Live Release är en viktig åtgärd för att bevara och på sikt öka fiskbeståndet av
t.ex. Atlantlax och används i många andra länder med gott resultat. Vi hoppas du vill hjälpa
till! Varje registrerad återutsatt lax och öring, som fiskats med fiskesättet Live Release, ger en
lott i vinstdragningen den 17 oktober 2014. Tävlingen i Nissans nedre FVO börjar 1:a maj och
slutar 30 september 2014.

Än en gång ett stort TACK till alla som jobbade med mässan.

Jacka och mössor
Våra kläder har kommit och det finns även fina mössor med klubbmärket på att köpa.
Ni som har beställt kläder till era barn kan hämtar dessa i klubbstugan.
Priset på mössan 125 kr.
Om det är någon som missat att beställa kan man lägga en beställning nu i efterhand, men
dessa tröjor kommer att ha ett pris på 350 kr. Detta pga att Sweco som har sponsrat de
första beställningarna har fått sin faktura.
Ha det bäst. / Janne och Leli

I morgon måndag ingen verksamhet för klubbens ungdomar. Vi
ungdomsansvariga som ni ungdomar behöver vila efter allt arbete på mässan .Leli och Janne
ungdomsansvariga. leli@laxfiskaren.se 0733 01 64 07

Kommande arrangemang ungdomar utöver måndagskvällarna
24 feb. Fixa dina egna fiskeprylar, drag, linor spön mm.
2 mars Fiske i Nissan
15 mars Loppis dag i klubbstugan – medlemmar kan sälja eller köpa det man önskar –
endast fiskeprylar
Välkomna Leli och Janne ungdomsansvariga. leli@laxfiskaren.se 0733 01 64 07

Klubbens verksamhet på tisdag – det blir som vanligt kaffedrickande, flugbindning
men även en stund att prata bort några timmar. Alla välkomna till klubbstugan – vi öppna kl
18:00 och stänger när sista medlemmen går hem. Här blir säkert en eller annan diskussion
kring mässan men även några gliringar om flugbindning då några från tisdagskvällarnas
flugbindning band flugor på mässan med Johan Klingberg.

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna
?? feb. Fiskeresa Båt från Rå – Öresund – dag är inte bestämd
4 mars Ärtsoppa i klubbstugan för att fira att årets fiske har startat
9 mars Arbetsdag vid Suseån samling vid vindskyddet kl 11:00

Kommande vecka
Måndag – Ingen verksamhet
Tisdag – klubbstugan är öppen som vanligt
Onsdag - styrelsemöte

Fiskenyheter på webben
Prisrekord for laks frå lukka oppdrettsanlegg.

Eit dansk selskap som driv lakseoppdrett i lukka anlegg på land, har fått rekordhøge prisar på
den første laksen dei har slakta.
Selskapet Langsand Laks i Hvide Sande på vestkysten av Danmark har på to år bygd opp eit
landbasert anlegg med støtte frå EU, og no er den første laksen slakta. Initiativtakar Thue
Holm seier til Dagens Næringsliv at premiumlaks frå anlegget er selt til restaurantar i USA og
Canada for prisar som ligg opptil 30– 40 prosent over marknadspris. Det skuldast både god
kvalitet og betalingsvilje for miljøvennleg laks. Thue Holm hevdar også at
produksjonskostnadene ikkje er særleg høgare enn for tradisjonell oppdrett.
Eit tilsvarande anlegg er no under bygging ved Hirtshals, og eit større anlegg er planlagt i
USA.
Intressant nyhet att man nu får bättre betalt för lax som odlas i slutna anläggningar byggda
uppe på land än man får för Norsk lax. Hoppas att idioterna i Norge förstår att framtiden inte
ligger i deras kassodlingar Kenneth

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

