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Klubbens Höstmöte var som vanligt en trevlig kväll i klubbstugan. Det 

var många frågor som diskuterades vilket är bra och just vad höstmöt är till för.  

På mötet beslutades att anta föreslagna ungdoms ”Ledare guide” vilket är ett bar dokument 

och som visar hur klubben arbetar med våra fisketokiga ungdomar.  Vidare beslutades att 

föreslagna målbeskrivning för SFK Laxen 2015 skall gälla. 

 

Utöver dessa beslut diskuterades klubbens båtar och här föreslog mötet att vi framöver skall 

förvara åror till de båtar vi har i klubbens sjöar utöver dem vi har i Halmstad även förvara en 

omgång i Simlångsdalen samt att vi även skall byta ut hänglåsarna till kombinationstyp. 

 

Vid diskussion om utsättning av fisk i Holkarna framkom förslaget på att göra denna 

information känd till medlemmarna i klubbens veckobrev. Tanken är att det skall bli fler 

medlemmar vid dessa sjöar så att det skrämmer bort ev. tjuvfiskare.  Mötet föreslog att vi 

skall göra denna information känd på prov under ett halvt år och att därefter skall styrelsen 

göra en utvärdering. Provet skall starta till våren 2015. 

 

Mötet föreslog styrelsen att ta fram en informationsskrift vilken skall delas ut till alla nya 

medlemmar. I skriften skall det framgå om klubbens all verksamhet men även av vikten av 

klubbens arbetsdagar. När det gäller arbetsdagar så föreslog mötet att inrätta någon typ av 

telefon kedja så att vi kan få fler som kommer och hjälper till med allt som måste uträttas i 

klubben.  

 

Utöver dessa diskussioner var det som vanligt lite bildvisning över klubbens verksamhet 

2014, lotteri med som vanligt många priser samt intagandet av Rolands fantastiska stora 

smörgåstårta.  

 

Svenska spel 
Höstmötet Klubben är nu registrerad på Svenska spel vilket innebär att du som bruka spela på 

tips, lotto mm kan uppge klubbens namn. På allt du spelar får klubben poäng – var krona du 

spelar för ger klubben 10 poäng . Alla poäng klubben har samlat på sig under ett år ingår i 

årets fördelning som Svenska spels ger - 50 miljoner. Med andra ord på var krona som du 

spelar för kommer klubben framöver att få högre fördelningstal av dessa 50 miljoner. 

 

När du lämnar ditt spel uppger du att du önskar att ansluta detta till SFK Laxen i Halmstad. 

 

 



I måndags var det som vanligt klubbens ungdomar i klubbstugan – 

denna gång var verksamheten i huvudsak filmvisning. 

 

 

 Klubbens ungdomar kommande måndag  

och övningskastande med ett flugspö på söndag 
Nu var det snart måndag igen och veckorna bara springer iväg.  

På måndag ses vi som vanligt och binder flugor. Samma tid 17:45 

På söndag kl 12-13 har vi tid i Vallås skolans gymnastikhall, där ska vi träna på vår kast 

teknik. Ta med er spö och rulle, ni som inte ha har vi med oss från klubben. Ingång är i 

skolans entré, någon av oss står och håller dörren. 

 

Ha en fortsatt bra söndag så ses vi imorgon 

Janne och Leli 

 

 

I tisdags var det extra kul för oss som håller på att binda flugor i 

klubben på tisdagskvällarna då vi denna kväll band klassiska laxflugor. Till vår 

hjälp denna kvälla hade vi besök av Håkan Karsnäs. Att Håkan hade möjlighet att komma ner 

till klubbstugan är vi ytterst tacksam för och att Håkan är en flugbindare av klassiska 

laxflugor i världsklass viste jag sedan tidigare men att han även är en otroligt duktig instruktör 

var en nyhet. Med andra ord var det en ytterst trevlig kväll för alla oss som under ett antal år 

bruka binda några flugor i klubblokalen. Flugmönstret vara en ”The Campbell” vilka säkert 

kommer att ramas in av alla oss som var med.  

Här skall tilläggas det att attan som var med är otroligt duktiga flugbindare vilket gav en 

vacker fluga till oss var . Flugmönstret vara en ”The Campbell” vilka säkert kommer att 

ramas in av alla oss som var med och hängas upp i finrummet till almnän beskådande.  

 

 

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. 

 
 

Kommande program i klubbstugan    

12 dec. Flugbindning av laxflugor för våra Halländska vatten 

16 dec. Mat i klubbstugan i samband med Julen. 

 

 



Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar 

Tisdag – Vuxna i klubbstugan  

Onsdag – söndag klubbens ungdomar – övning med att kasta med ett flugspö. 

 

Veckan som gick för mig var mycket fiske. 
I måndags var det klubbens ungdomar som stod på min agenda trots att jag denna dag kom 

hem från Karlshamn och ett kallas - min kusin fyllde år på söndagen.  Normalt hade det varit 

ett problem för mig men då vi denna kväll såg på en fiskefilm av Johan Klingberg gick det 

bra. Tisdagen gick åt att förbereda klubbens höstmöte men även förbereda vårt besök av 

flugbinda instruktören Håkan Karsnäs på kvällen då vi skulle binda en klassisk laxfluga och 

attan vad bra den blev. 

Onsdagen var det klubbens höstmöte som gällde – åter förberedelse och diverse inköp samt 

mötet på kvällen. 

 

Hu fisket var inte slut här för mig utan på torsdagen och fredagen var det dags att sätta i gång 

med spö byggnation – jag har givit ett löfte att bygga te spön innan jul och detta måste hållas. 

 

Tidigt på lördagsmorgonen drog jag upp till Sjöstugan lite utanför Habo då det denna helg var 

flugbindning som stod på min agenda. Det var klassiska laxflugor som jag tillsammans med 

nio andra skulle binda. Jag kan säga att det är pilligt och svårt att binda klassiska laxflugor 

och det är otroligt mycket material som ingår i ex. en Green Highlander och en Lady Carolin. 

Vi han med tre klassiska laxflugor denna helg och det skall sägas är mycket om man betänker 

att alla flugor skall bindas efter ursprungsbeskrivningen och exakta rätt material.  

 

 

När jag är inne på laxflugor. Glöm inte att vi i klubben kommer att binda laxflugor 

i klubbstugan Nu när laxsäsongen är över och den värsta abstinensen har lagt sig så tänkte jag 

att vi kunde träffas för lite gruppterapi. Jag tänkte en fredag kväll på klubbstugan med 

laxflugbindning, lite att äta och dricka, fiskefilm och självklart lite skitsnack.  

Datum är bestämt till 12/12 och man anmäler sig till Alexander Nykänen eller Kenneth 

Bengtsson senast 28/11. 

 

När jag är inne på bygga spön. 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. 
 

 

 

Fiskefrågor på Webben. 
 

 

mailto:kenneth@laxfiskaren.se


Veckan stora nyhet är att Fritidsfisket omsätter miljarder 
 

Närmare 1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar varje år och de lägger fem miljarder kronor på sin 

hobby. De viktigaste arterna är abborre, gädda, öring och makrill. Det visar en färsk 

enkätundersökning som genomförts av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Havs- 

och vattenmyndigheten, HaV. 

 – Det är första gången vi tar fram officiell statistik för fritidsfisket och det ger en bra bild av 

vilka som fiskar, var man fiskar, vad som fångas och vad det kostar att vara fritidsfiskare, 

säger Håkan Carlstrand, utredare, avdelningen för fiskförvaltning. 

Undersökningen genomförs som en nationell enkätundersökning med ett slumpvis urval till 

närmare 10 000 personer i åldern 16–80 år. Enkäterna har skickats i tre omgångar under 2013 

med frågor om de fyra senaste månadernas fiske. 

 De nya resultaten visar att närmare 1,6 miljoner fiskar på sin fritid varav 1,2 miljoner är män 

och 0,4 miljoner kvinnor. Antalet fiskedagar på ett år är imponerande 13 miljoner dagar. De 

nya resultaten visar att flest fiskedagar, 9 miljoner, sker i sjöar och vattendrag. 

 – Vi visste redan tidigare att fritidsfisket i Sverige är omfattande. De nya resultaten visar att 

fiske är en av de viktigaste fritidsintressena i hav, sjöar och vattendrag, säger Stig Thörnqvist, 

utredare på avdelningen för fiskförvaltning. 

 Under 2013 betalade svenskarna 5,8 miljarder för sitt fritidsfiske. Av detta utgjordes 2,3 

miljarder kronor av utgifter för förbrukningsmaterial i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, 

mat och logi. Utgifter för fleråriga investeringar i båtar och dyrare fiskeutrustningar var 3,5 

miljarder kronor. 

 – Undersökningen visar att fritidsfiske omsätter betydande summor som skapar jobb runt om 

I Sverige. Särskilt viktigt är fritidsfisket som underlag för besöksnäringen på landsbygden 

säger Stig Thörnqvist. 

 Fångsten uppskattas totalt till 16 000 ton varav 9 000 ton fångades i sjöar och vattendrag 

respektive 7 000 ton utmed kusterna och i havet. Av detta fångades 11 000 ton med 

handredskap som mete, spinnfiske, flugfiske och dörjfiske och 5 000 ton med mängdfångande 

redskap. De mest fångade arterna för fiske i sötvattensområdet var abborre, gädda, öring, 

sötvattenskräftor och gös. För fiske i havet var det abborre, gädda, makrill, öring och 

sill/strömming. 

 – För Havs- och vattenmyndighetens arbete med levande hav, sjöar och vattendrag är det 

viktigt att ha goda kunskaper om fritidsfisket. Det handlar både om genomförandet av 

Sveriges miljömål, målen för friluftslivet och fiskeripolitiken säger Håkan Carlstrand. 

 

 

Ny lagstiftning för vatten – JA TACK! 

Sportfiskarna har tagit fram en kampanjknapp för att uppmärksamma kampen för en bättre 

lagstiftning för olika vattenverksamheter. Håll utkik här på hemsidan efter hur du kan få din 

egen knapp och visa ditt stöd för bättre vattenmiljö. 

– Vi planerar nu en större kampanj för att uppmärksamma frågan och sätta mer press på 

regeringen i frågan om Vattenverksamhetsutredningen. I detta söker vi nu samverkan med 

andra miljöorganisationer, säger Christina Lindhagen, sakkunnig på Sportfiskarna. 

 Vattenverksamhetsutredningen är vår största möjlighet att förändra vattenkraften och andra 

vattenverksamheter till det bättre. Sportfiskarna och övriga miljöorganisationer lämnade i 

oktober in synpunkter på Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande. Nu ligger bollen 

hos regeringen att omsätta utredningens förslag till konkreta åtgärder. 

 – En ny fas av kampen inträder nu, vi ska se till att förslagen tas upp och behandlas i 

riksdagen! Sportfiskarna och övriga miljöorganisationer fortsätter arbetet med att påverka 



beslutsfattarna till rätt beslut. Vi återkommer snart om hur du kan stötta vår knapp-kampanj, 

berättar Christina Lindhagen Sportfiskarna 

 

. 

Forskning: Medicin påverkar laxlek 
Som tidigare rapporterat så finns en hel del antidepressiva läkemedel i våra vatten. Hur dessa 

påverkar ekosystemet är dock oklart. Nu ska ett forskarteam från Umeå universitet försöka 

hitta svaren. 

 Den studie som forskarna från Umeå universitet bedriver görs i samarbete med Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) och Södertörns högskola. 

 – Det finns höga halter av ångestdämpande medel i vattnet, speciellt vid städerna, och det 

renas inte. Vi har tittat på abborre tidigare och det visade sig att de som utsatts för läkemedlen 

var mer orädda, äter mer och tar risker, säger Gustav Hellström som är en av forskarna till 

GD.se. 

 Studien på lax görs i ett speciellt akvarium med strömmande vatten och ett antal individer är 

preparerade med ångestdämpande läkemedel. 

 – Effekterna kickar in direkt. I naturen finns läkemedlen hela tiden men i akvariet bara några 

dagar. Det är svårt att veta hur det här förändrar ekosystemet i naturen och 

reproduktionsbeteendet är viktigt. Vi tror att de sneakers som fått läkemedlen inte har samma 

intresse av att leka. 

 

 

Ny redaktör för tidningen Allt om Flugfiske. 
En stor förändring för tidningen Allt om Flugfiske är att tidigare redaktören och ansvarige 

utgivaren Nicolas Jändel som en gång i tiden var med och startade upp tidningen nu har valt 

att sluta. Ny redaktör och ansvarig utgivare är vår gode vän Johan Klingberg. Jag kan endast 

önska Johan lycka till i det nya jobbet samtidigt som jag sänder med en önskan om en bätre 

tidning med reportage om fiske här i Norden – jag önskar och har inte pengar att åka till andra 

fjärran länder. Vidare kan man önska att flugbindandet skall få större utrymme och att 

annonserna minskar i den tidning jag för dyra pengar köper. Kenneth   

 

 

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 

 

 

 

 

 

 


