Fiskeklubben Laxens
veckobrev Vecka 2014:10
Kallelse till SFK Laxens årsmöte den 13 mars 2014 kl 19.00 plats
klubbstugan.
På torsdag har klubben årsmöte på agendan står årsmötesförhandlingar, bildvisning från 2013,
presentation ab biotops tävlingen Live Releases, lotteri och som vanligt Rolands goda
smörgås torta. Varmt välkomna

Klubbens planerade loppis den 15 mars flyttas till hösten.
Orsaken är att som det ser ut nu är det mycket som händer i veckan – klubbens ungdomar
måndag, vuxna skaran på tisdagar samt årsmötet på torsdag. Det bli så att säga lite mycket –
samtidigt är indikationerna att folk mer är intresserad av att köpa prylar än att sälja.
Återkommer i höst om ny datum i klubbens veckobrev.

Ärtsoppa på tisdag i klubbstugan OBS kl 18:00
Som vanligt var det riktigt kul i tisdags i klubbstugan då vi firade att årets premiär av laxfisket
har startat – i södra Halland (söder om Tylön) med en talrik ärtsoppa. Det är kul att träffas
över en god bit mat och prata bort en stund med goda vänner.

I dag var vi några medlemmar från klubben som var uppe och
arbetade vid Suseån.
Så här när våren kommer är det alltid mycket som skall uträttas i klubben – denna gång var
det att städa och skura rent vindskyddet vid Suseån. Vidare monterade vi upp ett nytt bord
utanför vindskyddet, fixade till spången över el stängslet, tog fram och hugg ved så att vi nu
kan säga välkommen den 1 april till ett nytt fiskeår i Suseån.
När vi var uppe vid vindskyddet utförde en del av oss som var där även ett provfiske efter
regnbågar. Fångsterna blev inga men rapporten säger att det tappades minst en regnbåge på de
hulling lösa krokarna som de som fiskade använde.
Intrycket från detta fiske är att vi har en del regnbågar som måste fiskas bort den 1 april vilket
gör att jag hoppas att det blir många som ställer upp den dagen.

Klubbens ungdomar
Klubbens ungdomar var i dag söndag ute och fiskade i Nissan . Det var nio härliga ungdomar
som trots fotbollsträning mm mötte upp med några föräldrar. Min senaste rapport säger att det
inte blev några fångster för dem men vad gör det denna härliga vårdag

För kännedom – klubben säljer fiskekort till Lagan och Torvsjön o
Tofta Fiskekorten säljs enbart till medlemmar subventionerat
Kurs i Flugfiske för tjejer – ser ut att bli mellan 15 och tjugo 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

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

Klubbens ungdomar
Träffas som vanligt på måndag. Fortsätter med linor och tafsar. Ta med er rullar om de
behöver byta linor osv.Binder någon fluga blir det nog också..
Program som ligger framöver är.
25-27/4 Hökensås(Projekt Ung i Halland)
17-18/5 Kalvsjön tält, kanot hajk.
25/5 fiske Sunnedamen – Kenneth bjuder ungdomarna på en dags fiske
31/5 familjedag i Holken
28/6 Ullasjöarna en sommar avslutning.
Sommarlov
22-24/8 uppstart vid sunnerdammen Regnbågs fiske
30-31/8 vi starta upp vårt projekt hemma( Ung Halland)
Glöm inte årsmötet 13/3
Välkomna Leli och Janne ungdomsansvariga. leli@laxfiskaren.se 0733 01 64 07

Klubbens på tisdagar
På tisdag är det som vanligt öppet i klubbstugan – på dagordningen flugbindning och mycket
kaffe drickande

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna
13 mars Klubbens årsmöte kl 19:00 klubblokalen
Fiskeresa Båt från Rå – Öresund – dag är inte bestämd

Kommande vecka
Måndag – klubbens ungdomar
Tisdag – öppen klubbstuga
Torsdag – Årsmöte

I veckan kom så det efterlänktade beslutet från HaV
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt
och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten försämrats sedan 1980-talet
trots flera åtgärder för att förbättra miljön i vattendragen.
- Bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, når de bevarandemål som satts
upp. Och de senaste beskeden från forskarna visar att den negativa utvecklingen fortsätter,
säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering på HaV.
HaV:s beslut innebär att fiske efter lax inte längre är tillåtet med nät i vattenområden som är
djupare än tre meter i Skagerrak och Kattegatt. Syftet är att undvika fiske i vattenområden där
lax från olika vattendrag blandas med varandra.
Dessutom får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn
vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak, förutom i Svinesund och Idefjorden.
Fiske med handredskap är i dag inte reglerat utöver de generella bestämmelser som finns om
fredningstider och minimimått. HaV menar därför att det är rimligt att reglera detta fiske mer
för att öka skyddet för bestånden.
- Vi skickade ut förslaget på remiss i december till länsstyrelserna i Skåne, Halland och
Västra Götaland, Jordbruksverket och riksorganisationer för olika fiskeintressen. I stort så
tillstyrker remissinstanserna förslaget, säger Håkan Carlstrand.
- Men det finns också enskilda yrkesfiskare som drabbas av de ändrade reglerna. Vi är
medvetna om detta men ur biologisk synpunkt är situationen så allvarlig att vi måste agera för
att skydda bestånden av vild lax på västkusten.
På västkusten finns 23 vattendrag med produktion av vildlax och ett hundratal med
produktion av öring. Västkustlaxen leker i vattendragen från Rönne å i söder till
Enningdalsälven vid norska gränsen. Efter ett till två år i vattendragen lämnar laxungarna
dessa och vandrar ut i Atlanten. De tar sig ända upp mot Grönland för att växa sig stora och
efter några år återvandra till det vattendrag där de är födda för att leka. Därför finns det ett
eget laxbestånd i varje vattendrag. På hemvägen vandrar laxarna från de olika bestånden ofta
först ner i södra Kattegatt innan de vänder norrut igen längs västkusten för att leta upp sina
egna vattendrag.
Till skillnad från laxen så gör öringen inte några längre vandringar utan stannar i huvudsak i
Kattegatt och Skagerrak innan de vandrar tillbaks till vattendraget för lek.
- Tätheten av laxungar i vattendragen har i medeltal halverats sedan 80-talet. Sedan 1990talet har tätheten av öringungar i vattendragen successivt minskat och de senaste åren har vi
sett en kraftig minskning, säger Håkan Carlstrand.
Överlevnaden för unglax under första året i Atlanten har minskat drastiskt sedan 1980-talet.
Förklaringen kan vara klimatförändringarhar försämrat förutsättningarna för laxens
överlevnad i Atlanten. Andra orsaker kan vara vattenkraftverk och dammar, försurning,
sjukdomar och parasiter. Senaste åren har det också skett ett kraftigt ökat fiske med nät i södra
Kattegatt där vild lax från svaga och starka bestånd samt odlad lax blandas.

HaV kommer framöver att göra en översyn av reglerna för fiske i vattendragen för att
ytterligare öka skyddet av lax och öring.
Ändringarna för lax- och öringfisket på västkusten träder i kraft den 7 mars.
För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten Kontaktperson Håkan
Carlstrand, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 62 40, Mobil: 073-059 90 90, Epost: hakan.carlstrand@havochvatten.se

Ett riktigt bra beslut som kommer att garantera innebära att mer lax och öring kommer att
stiga i våra vattendrag. Förgående år var det ett par yrkesfiskare som lade nät i
Laholmsbukten med inriktning på lax helt lagligt – enligt uppgift fångades över 3 000 laxar av
dessa yrkesfiskare vilket detta beslut från HaV nu sätter stopp för. Kenneth

Bättre fiskemöjlighet till kommande generation?- tankar av Kenneth
Ibland undra jag över spännvidden och intresset mellan oss sportfiskare- mellan att lämna en
bättre fiskemöjlighet till kommande generation och mitt egna jag.
Som exempel laxfisket i Nissan där åsikterna är rätt enkelriktad. – Allt är kraftstations ägarens
och FV föreningens fel och av denna orsak skiter jag i om det knakas lax eller ej så länge
kraftstationernas ägare och FV föreningen inte gör något.
Vist tusan har kraftstations ägaren den absolut största skulden till Nissans dåliga laxstam
genom att det saknas möjlighet för alla fisk oavsett om den heter lax, öring eller ål att vandra
upp och ned förbi kraftstationerna. Detta skrämmande fanstyg är ett resultat av tretiotalets
industrialisering där vår lagstiftning och beslutanden inte har klarat av att rätta till detta i dag
år 20114 - Men här är jag optimist nya tider och krav kommer att ändra på detta inom en snar
framtid – säg tio eller tjugo år. Alla som följer diskussionerna känner till att EU:s lagstiftning
ställer stora krav men även vår opinion från Älvräddarna som enskilda kommer att ha
betydelse.
Vad som däremot gör mig mer bekymrad är inställningen från en del så kallade sportfiskare –
Varför skall jag bry mig när just kraftstations ägaren inte gör det?
I Nissan har vi i dag en ytterst svag laxstam. Förgående år vandrade det upp ca 50 laxar i
laxtrappan förbi Wallbergs. Till detta skall läggas att frivilliga krafter lyfte förbi ca 110 laxar
samt möjligen att ett femtiotal laxar valde att vandra genom den gamla laxtrappan vilken
fungera vid högvatten. Med andra ord var det ca 200 laxar som fick möjligheten att leka uppe
i Nissan och Sennan ån. Till detta skall läggas att de såkallade sportfiskarna i Nissan knakade
55 laxar – de flesta vid skafferiet vid Wallbergs och observera att 30 av dessa knakades av en
och samma person.
Ja ni läste rätt det var inte mer än ca 250 laxar som år 2013 återvände till Nissan. Med andra
ord enbart en spillra av Nissans möjlighet och det är här min stora fråga gäller. – Ja vist
känner jag till att det var ett dåligt laxår i hela västerhavet men det förringa inte deras
inställning – jag skiter i laxstammen så länge ingen kraftstations ägare bryr sig.

Det skall här förtydligas att det nu inte enbart är de som fiskar i Nissan som har denna
inställning. Vi hitta det i Ätran - Falkenberg och vi hitta det i Lagan. På båda dessa platser
gäller samma – jag följer fiskereglerna och knaka allt det jag kommer åt. Säger reglerna att
jag får fånga tre laxar under en dag så är det inte mitt fel att jag tar upp dessa tre laxar. Säger
reglerna att jag får fånga alla laxhonor som jag kommer åt i augusti och september inom
kvoten tre fiska så gör är det inte mitt fel att jag knakar dem.
Om vi vet med oss att vi har en så svag stam som den i Nissan hur attan kan vi som kalla oss
Sportfiskare då resonera som att allt är kraftstations ägaren och FV föreningens fel och av
denna orsak skiter jag i om det knakas lax i Nissan – jag har ju köpt fiskekort och följer
gällande regler och har därmed all rätt att inte bry mig om laxstammen för kommande
generation.
När skall dessa individer förstå att även vi som kalla oss sportfiskare har ett ansvar även om
andra inte gör något – i detta fall kraftstations ägaren. Vi som sportfiskar, fiskar i dag inte för
att ta hem mat till barnen utan för rekreation, naturkontakt och återhämtning från stress och
sjukdom. Med andra ord ger det oss stora möjligheter att vara med och skydda och bevara en
svag laxstam för framtiden.
Nu är det tack och lov inte så att andra inte bryr sig. Jag nämnde EU:s vatten direktiv som
kommer att ställa nya krav på kraftstations ägaren men även på vattendragets bevarande mål.
Till detta skall läggas Länsstyrelsens arbete med fria vandringsvägar och laxtrappor, kalkning
av försurade sjöar och vattendrag men även att återställa lekområden samt kontroll. Nya
indikationer från Länsstyrelsen - Köp av tid av kraftverken vid smoltsläppning 24+48h, Ser på
lösningar för att förbättra laxtrappan och Bytt mjukvara i fiskeräknare. Ett gediget arbete av
en myndighet som oftast får en massa skit.
Till denna skara som bryr sig skall även läggas Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vilka nu
inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden
av vild lax på västkusten försämrats sedan 1980-talet trots flera åtgärder för att förbättra
miljön i vattendragen.
- Bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, når de bevarandemål som satts
upp. Och de senaste beskeden från forskarna visar att den negativa utvecklingen fortsätter
Jag är övertygad att HaV framöver kommer att ifrågasätta sportfisket i Nissan som andra
vatten som har en ytterst svag laxstam och som det sportfiskas på. Jag är övertygad om att
Nissans FVO kommer framöver att göra en översyn av reglerna för fiske i Nissan för att
ytterligare öka skyddet av lax och öring och deras beslut kommer säkert att vara lätta när
dagens sportfiskare uttala sig – jag har ju köpt fiskekort och följer gällande regler och har
därmed all rätt att inte bry mig om laxstammen för kommande generation. .
Vi MÅSTE alla bry oss om Nissans svaga laxstam som andra vattendrag och fiska ytterst
försiktigt och knaka minimalt endast då kan vi visa HaV och beslutsfattare att vi även i
framtiden kan bedriva ett sportfiske på Nissans förhoppningsvis kraftigare laxstam.
Kenneth

Fiskenyheter på webben
Mörrum Förtydligande – det är 15 personer som mot ett dyrt pris får fiska var dag i
Mörrum fram till den 15 mars. Mellan den 15 mars och 1 april är vattendraget fredat.
Som jag skrev i föregående veckobrev – hu detta lukta pengar och åter pengar Kenneth

Sportfiskarna vann – fisken blir vinnare
I dag kom domen som kan avgöra framtiden för många fiskar i Sverige. Miljööverdomstolen
tvingar Brevens Bruk AB att skapa fiskvägar i Brevensån förbi bolagets dammar.
Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Örebro och Kammarkollegiet hade överklagat Mark- och
miljödomstolens dom som gett bolaget tillstånd att bygga om kraftverket vid Brevens bruk,
utan några krav på fria vandringsvägar.
Målet har främst kommit att handla om frågorna om det finns vandringsfisk i Brevensån och
hur mycket fiskvägar skulle kosta bolaget. Domen är viktig då den slår fast att flera andra
arter än mer traditionella vandringsfiskar såsom lax och öring också vandrar och har behov av
passage förbi vandringshinder. Det gäller bland annat arter som abborre, gädda, gös, lake,
mört och ål.
- Det är en dubbel seger för både Sportfiskarna och fisken att denna prejudicerande dom har
kommit. Genom tydliga hänvisningar till vattendirektivet och genom att slå fast att de flesta
fiskarter vandrar, har Miljööverdomstolen tagit ett beslut helt i linje med Förbundets visioner
och de nationella och europeiska miljömålen, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan
Nyström.
Under den slutliga huvudförhandlingen i Miljööverdomstolen visade Sportfiskarna bland
annat en undervattensfilm där man ser abborrar stå samlade framför ett vandringshinder utan
möjlighet att komma förbi.
Miljööverdomstolen hänvisar till att åtgärdsprogram för vattenförekomsten har angett
fiskvägar som möjliga åtgärder för att nå God ekologisk status enligt vattendirektivet. Enligt
domen ska minimitappningen i fiskvägarna också varieras över året enligt naturliga
fluktuationer.
- Det känns riktigt bra att statusen ökar för fiskarter som tidigare varit nedprioriterade i
naturvårdsarbetet. Den här domen kommer göra det lättare för oss att kräva faunapassager i de
allra flesta vatten, säger Christina Lindhagen på Sportfiskarna.
Attan så bra jobbat Sportfiskarna Kenneth

Stopp för fortsatt muddring i Öresund
Enligt Helsingör Dagblad har danska miljöministern Kirsten Brosbøl agerat och stoppat
framtida muddring, efter stark kritik från båda sidor av sundet.
När stora muddringsfartyg ”dammsög” grundtopparna Disken och Lappen på sand och grus –
protesterade miljöorganisationer, biologer, forskare, yrkesfiskare och sportfiskare från både
Sverige och Danmark. Danske Naturstyrelsen som gett tillstånd för muddringen får nu en
knäpp på näsan av danske miljöministern Kirsten Brosbøl som noterat protesterna. Enligt
Helsingör Dagblad sätter hon nu stopp för fortsatt skövling av det känsliga och unika
naturområdet.

Miljöanpassad vattenkraft, ska det vara så svårt?
Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström anklagar företrädare från Svensk Energi att
sprida en domedagsliknande skräckpropaganda. Han ger även en känga till EUparlamentarikern Christofer Fjellner som ”…blandar och ger, klumpar ihop kärnkraft med
vattenkraft och hyllar aningslöst småskalig vattenkraft”.
Sportfiskarna: Samhällsdebattens vågor fortsätter att gå höga i diskussionen om
miljöanpassning av vattenkraften i Sverige. Det är positivt. Fråga är långt ifrån enkel och
behöver belysas allsidigt för att vi på klokast möjliga sätt skall kunna sjösätta ett regelverk
som ger vattenkraftsindustrin långsiktigt hållbara spelregler där vi når både miljömål och EUdirektiv samtidigt som vi säkrar produktionen.
Vi ser glädjande nog alltfler praktiska exempel på hur bra det går att kombinera befintlig
vattenkraft med anläggning av faunapassager som gör att allt liv i vattnet kan ta sig förbi
dammarna. Produktionsförlusterna är överlag små, de biologiska vinsterna stora. Alla blir
vinnare när vattenkraften miljöanpassas.
Tyvärr fortsätter ledande företrädare från Svensk Energi att sprida en domedagsliknande
skräckpropaganda. De senaste månaderna har media svämmats över av verklighetsfrämmande
påståenden om att Sverige både stannar och slocknar om de förslag som regeringens utredning
om vattenkraften nyligen lagt genomförs i praktiken. Att Svensk Energi valt att ställa sig
själva vid sidan av en konstruktiv debatt vet vi redan, men dessvärre har man fortsatt en stor
inverkan på politiken.
En av de politiker som sällar sig till Svensk Energis kör är den moderata EUparlamentarikern Christofer Fjellner som på Svenska Dagbladets ”Brännpunkt” (29/12)
torgför en oupplyst enögdhet som både förvånar och oroar. Fjellner blandar och ger, klumpar
ihop kärnkraft med vattenkraft och hyllar aningslöst småskalig vattenkraft, som enligt Fjellner
är positiv och bör öka. Insikter om eller förståelse för vattenkraftens väldokumenterade,
negativa miljöpåverkan lyser med sin frånvaro. Alla miljöåtgärder framstår som onödiga eller

för dyra, och då sitter Fjellner ändå i parlamentets miljöutskott. Det är en hållning som är svår
att förstå.
Hur mycket skulle då elproduktionen minska vid en miljöanpassning av vattenkraften?
Alltifrån tio procent upp till hälften (!) enligt Svensk Energi. Vad säger de ansvariga
myndigheterna? I Hav- och vattenmyndighetens remissvar bedöms den minskade
elproduktionen uppgå till någon enskild procent av den totala vattenkraftproduktionen i landet
om förslagen genomförs, eller motsvarande 0,5 terrawatt (Twh) till drygt tre Twh. HaVs
samlade bedömning är att ”en ökad minimitappning samt byggande av fiskvägar inte behöver
leda till några omfattande konsekvenser för Sveriges elförsörjning eller på
vattenkraftbranschen som helhet”. Energimyndigheten är föredömligt tydlig och skriver att
”myndigheten ser de begränsningar av produktion och reglerförmåga som förslagen kan
medföra som motiverade”. Uppriktigheten hedrar Energimyndigheten, vars generaldirektör
Erik Brandsma bör veta vad han talar om: Brandsma handplockades av regeringen från
Vattenfall.
Sverige har fantastiska förutsättningar för koldioxidfri elproduktion. Vi exporterar redan idag
ett stort och växande överskott som är många gånger större än de produktionsminskningar
som en nödvändig miljöanpassning av vattenkraften skulle medföra. Enbart Ringhals
producerar på två veckor lika mycket som de 1000 minsta vattenkraftverken tillsammans
under ett år (1 Twh). Samma mängd el producerar 150 moderna vindkraftverk, och sådana
byggdes det 321 stycken i Sverige enbart under år 2013.
Verkligheten ger Svensk Energi bakläxa och fullt stöd åt myndigheterna.I Norrköping har
intressenterna kring Motala ström gjort gemensam sak och byggt en faunapassage mitt inne i
city. Resultatet har blivit en ny ekopark med fri passage förbi dammar och lekplatser för både
barn och fisk. Den nya parken har blivit en blågrön lunga som lyser upp och förgyller
statskärnan och utgör en brygga mellan det historiska arvet och ett hållbart nytänkande med
samspel mellan människa, kultur, näringsliv och miljö. Elproduktionen då? Jo, den minskade
med cirka en procent.
Grattis Norrköping till klokt tänkande och god samverkan! Till Svensk Energi; kanske läge
för ett studiebesök i verkligheten? Välkomna ut.
Stefan Nyström Generalsekreterare Sportfiskarna

Hej alla Älvräddare!
Nu har vi äntligen dragit igång en förstudie av området i Viskan norr om Borås, Mölarps
naturreservat, efter påtryckningar från den lokala Älvräddargruppen i Fristad. Det är jag som
tillsammans med Viskans vattenråd utformar åtgärdsplanen. Den beräknas vara klar i april
och efter det är förhoppningen att åtgärderna ska genomföras vid lämpligt tillfälle (lågt
vattenflöde etc.) om vi får tillstånd av Länsstyrelsen att restaurera i reservatet (nog inga
problem då de varit med på samrådsmöten). Ska försöka lägga ut lite bilder när vi utför de
tänkbara åtgärderna och förhoppningsvis några coola time-lapse-sekvenser när vi restaurerar
och river undan hinder.

Vi hörs!

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

