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Arbetsdag i klubben är fluttad till lördagen den 18 oktober. 

 
Vi träffas vid klubbstugan kl 10:00 på lördag för att några skall ta en sväng till sjöarna för att 

städa sam se till att klubbens båtar är uppdragna på land. Några skall åka till Suseån för att 

städa bor en del skräp som den höga vattenföringen lade upp vid vattendraget - möjligen elda 

upp en del av detta skräp.  

. 

 

Klubbens ungdomar 
På måndag är det åter flugbindning i klubbstugan som gäller. Vi kommer att fortsätta att binda 

flugor till vår kommande Hökensås resa. Så det är Regnbågsflugor som står på agendan. 

 

Nu till vår Höstresa till Hökensås. 

Denna delas med övriga medlemmar, men ungdomarna/Barnen har egna stugor som vanligt. 

Vi kommer också står för mat och fisket för barnen/Ungdomarna. Föräldrar som följer med 

får betala fiskekort på 200 kr för fiskekortet, men mat och boende ingår. 

 

Vi kommer troligtvis att har hyrbilar upp då Janne har hittat en sponsor på detta. Denna 

logistik återkommer vi med, då ska givetvis föräldrar till sina barn få plats i dessa, kanske 

tom. köra... 

 

Vi åker upp som vanligt mätta på fredags kväll 18:00. Vi har två hyrsjöar för hela klubben på 

lördag( Vuxna får betala 200 kr för fiskekort). 

 

På söndag ska vi först åka till Habo och se på när Länsstyrelsen i Jönköping el fiska i ett 

mindre vattendrag – här får vi extra information om hur och varför man el fiska och se på vad 

man fångar. Efter detta så kommer vi att åka vidare till Husqvarna för ett röding safarier där 

vi kommer att få se på röding som leker i Vättern. 

  

Vi återkommer med alla tider för söndagen. 

 

Hälsningar Janne, Kenneth och Leli 

 

 

Tjejerna i klubben fiskedag på Söndag den 19. 



Klubbens tjejer skall fiska i Sunnedam sortfiske på söndag. Det är de tjejer som 

har haft en kurs i flugfiske som har sin avslutning på söndag den 19 men alla tjejer i klubben 

är bjudna att vara med denna dag. 

 

Alltså är  även övriga tjejer i klubben är välkomna till Sunedamms sportfiske 

på söndag. Naturligtvis får ni även ta med er manliga partner om ni så önskar men OBS att 

denna dag har alltid tjejerna i klubben företräde till fisket.  

 

Klubben bjuder på själva fisket men som vanligt får var och en betala sina fångster själv. 

Medtag egen förtäring denna dag – tjejerna som har deltagit i kursen hantera sin mat enligt 

överenskommelse. 

 

OBS att det inte är ok att några manliga klubbmedlemmar kommer själva utan här gäller att 

det är tjejernas fiskedag och att det är de som bjuder med sin manliga partner om de så önskar 

till Sunnedamens Sportfiske 

 

 

Klubbens vuxna -  på tisdag verksamheten i klubbstugan kl 18:00 – 
På tisdag står åter flugbindning på agendan men kom även in på en kopp kaffe och prata bort 

en stund. 

 

 

Kallelse till Styrelsemöte den 16 oktober kl 19:00  
Styrelsen kallas till Styrelsemöte den 16 oktober. Dagordning utsändes i nästa vecka. 

 

 

 

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

Vi är nu sex/sju 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  

16 oktober styrelsemöte 

 

18 okt. Arbetsdag vid vindskyddet Suseån – samling kl 10:00 vindskyddet . vi skall även ta 

upp klubbens båtar denna dag. 

 

mailto:kenneth@laxfiskaren.se


19 okt. Klubbens tjejers fiskedag i Sunnedams sportfiske 

 

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 – flugbindning klubbstugan 

Tisdag Vuxna i klubbstugan  

Torsdag Styrelsemöte 

Lördag Arbetsdag i klubben 

Söndag – Tjejernas fiskedag i klubben – plats Sunnedams Sportfiske 

 

Äntligen var det åter flugbindning i klubbstugan efter sommarens fiske med 

klubbens ungdomar.  

Ja det är nog enbart jag som säger äntligen då de flesta av ungdomarna älskar att fiska men 

jag tror att de även tycker om just flugbindandet.  Varför ungdomarna tycker om 

flugbindandet är en fråga för mig men troligen är det just att det är ett handarbete med kreativt 

tänkande som är en del av förklaringen. 

Dessa härliga ungdomar ger så mycket energi från sig att man var kväll åker hem med nya 

krafter och glatt humör. Tack alla busiga härliga ungdomar för att jag får vara med i er 

gemenskap. 

I måndags bands det kanin zonker – ja mitt mönster i olika färger till ungdomarnas kommande 

fiskehajk i Hökensås i slutet på denna månad. 

 

Tävling i klubben 
Vi var sju av klubbens medlemmar som deltog i klubbmästerskapet i FlyCasting. Vinnare på 

herr sidan var Patrik, Katarina vann damklassen och Marielle ungdomsklassen.  

 

Ett stort grattis till dem får en som inte vann.. 

 

 

I kväll var det flugbindning i klubbstugan. Denna gång var det de tjejer som 

har deltagit i flugfiskekursen som band flugor många för första gången. De flugmönster vi 

band var flugor för kommande fiske i Sunnedams Sportfiske – alltså regnbågsflugor.   



 

 

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 

 

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 

 

 

Fiskenyheter på webben 
Genetisk kartläggning av öring i Österdalälven 
 



Öring från olika populationer kan anpassa sig genetiskt till sin hemmiljö. Det visar resultat 

från en studie där den genetiska populationsstrukturen hos öring i Österdalälven har kartlagts. 

I rapporten utvärderas också ett projekt med målsättningen att återintroducera Siljansöring i 

övre Österdalälven genom utsättningar i biflödet Fjätälven. 

Resultaten, som är baserade på DNA-analyser av så kallade mikrosatellitmarkörer, visar att 

öringen i tillflödet Storån bildar en genetiskt distinkt grupp. Detsamma gäller öringen i 

biflödet Grövlan. Öringen i biflöden längre nedströms i Österdalälven, som Sörälven, 

Fjätälven och Krypån, bildar en tredje grupp med mindre tydliga genetiska skillnader 

sinsemellan. 

 – Vi kan alltså inte utesluta att öring från olika populationer anpassat sig genetiskt till sin 

hemmiljö, säger Johan Dannewitz, forskare vid institutionen för akvatiska resurser. Öringen i 

området bör således förvaltas lokalt, och utsättningar av främmande öringstammar bör inte 

ske. 

 Förekomst av återvändande vuxna individer med genuppsättningar typiska för Siljansöring 

visar att utsättning av befruktad rom i Fjätälven successivt har resulterat i en ökande andel 

storvuxen, vandrande öring. I framtiden finns möjlighet att även studera den utsatta 

Siljansöringens reproduktiva framgång, samt utreda i vilken grad den introducerade 

Siljansöringen hybridiserar med den ursprungliga strömlevande öringen i Fjätälven. 

 
 

Miljöinspektör förbjuds att inspektera sjuk fiskodling 

 
En fiskodling i Nätrafjärden söder om Örnsköldsvik har drabbats av den smittsamma 

virussjukdomen Infektiös Pankreasnekros (IPN) som framför allt angriper laxfisk. Nu är man 

oroad för att smittan ska spridas till det naturliga beståndet av öring i Nätraälven. 

 Som om inte problemet vore stort nog, så har kommunens miljöinspektör blivit nekad 

tillåtelse att inspektera odlingen. En insändare i Allehanda.se skvallrar om den infekterade 

situationen. Så här skriver man: 

”Samtidigt som Jordbruksverket av smittskyddsskäl förbjuder en kommunalt anställd 

miljöinspektör att göra besök, en inspektör som dessutom kan klä sig och iaktta alla 

säkerhetsregler, så tillåts odlingen att bogsera smittad fisk i sina smittade kassar över 

Nätrafjärden till slakteriområdet som är placerat precis vid Nätraåns mynning där nu vild 

öring ska stiga för att leka. Risken för att smittan överförs till vild fisk är uppenbar med 

mycket negativa konsekvenser för uppbyggnaden av ett naturligt bestånd av öring i 

Nätraälven.” 

 

 

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 

 

 

 

 

 


