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Veckan som gick va det mycket fiske 
På måndagen var det flugbindning med klubbens ungdomar. De timar med dessa ungdomar är 

riktigt kul som samtidigt ger mycket kraft till mig. Attan vilka härliga ungdomar vi har i 

klubben. 

 

På tisdagen var det som vanligt flugbindning i klubbstugan samt lite skitprat. Även här måste 

sägas att attan vad kul det är att träffa dessa härliga personer – många skratt blir det som 

vanlig. Framförallt är det extra kul då det alltid kommer in några utöver kärngruppen så även i 

tisdags. 

 

På torsdagen var det extra kul i klubbstugan då Hans hade vänligheten att dela med sig av sina 

kunskaper kring hur man bygger ett Bambuspön – alltså mer än bara att linda på öglor mm. på en 

färdig klinga Bambuspö är i mångas ögon ett fiskeinstrument - inte enbart ett redskap att fånga 

fisk på. Med bambun skapas ett spö med själ - något man kan hålla i handen och gå utmed ån utan 

att fiska - och ändå vara tillfreds med turen. Att ett bambuspö dessutom är det vackraste 

fiskeredskap som du kan äga får man räkna in som en trevlig bonus. Ett stort tack Hans för en 

trevlig och lärorik kväll. 

 

Utöver detta har det varit en del arbeten med kassören angående kallelse till klubbens årsmöte 

samt att skriva ut inbetalningskort för medlemsavgift 2015. Samt att beställa en del spön till de 

som skall bygga kommande torsdagskvällar. 

 

Med andra or fisket för mig är i full gång 

 

 

Kommande vecka 

På måndag träffas klubbens ungdomar i klubbstugan då det skall bindas några trevliga 

flugor inför vårens fiske. 

 

På tisdag  klubbstugan är öppen som vanligt. Kom in och prata bort en stund eller var 

med och bind dig några flugor inför vårens fiske. Vi öppna kl 18 :00 och stänger när den sista 

går hem. 

 

På torsdag kommer vi att köra i gång spö 

byggnation i klubbstugan.  
Vi är nu sex personer som har för avsikt att bygga oss ett spö under våren men där är plats till fler. 

Oavsett vilken typa av flugspö du önskar bygga så kan du vara med på dessa träffa där du kommer 

att få all hjälp o ditt byggande.  

 



 

Kommande torsdag kommer vi att fortsätta men nu på att se på bygget att ett modernt flugspö – 

vad man bör tänka på och hur man gör. Här är målet att de som önskar att bygga sig ett spö skall 

få all hjälp till sitt dröm spö.  

 

Är du intresserad att vara med på dessa torsdagskvällar så hör av dig till mig genom ett mail 

kenneth@laxfiskaren.se – som vanligt så kostar det dig inget utom det material du behöver.  

Kenneth – eller kom till några trevliga kvällar. 

 

På Fredag blir det flugbindning – laxflugor för 

Halländska vatten. Efter den 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.  

Är du intresserad hör av dig till Alexander Nykänen eller Kenneth Bengtsson  

På Söndag  
På söndag den 1/2 har klubbens ungdomar åter en tid i idrottshallen på Sannarpsskolan kl 18-

20. För att lära/öva att hantera ett flugspö. 

 

Klubbens ungdomsverksamhet 
Hej alla!!  

Vi kör som vanligt på måndag kl 17:45, samma plats och vi binder flugor som vanligt. 

På söndag den 1/2 har vi ännu en tid i idrottshallen på Sannarpsskolan kl 18-20. 

 

Ha en skön helg så ses vi.. Janne, Kenneth och Leli 

 
Kommande program i klubbstugan    

26 jan. Ungdomarna i klubbstugan 

27 jan. Vuxna i klubbstugan 

28 jan. Spö byggnation 

1 feb.   Klubbens ungdomar lära sig att hantera ett flugspö 

 

 

Kallelse till styrelsemöte den 5 feb.  Dagordning kommer i nästa 

vecka – men i huvudsak klubbens budget, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan/ mål för 

2015, arrangemang vuxna och ungdomar 2015 samt förberedelse inför kommande årsmöte. 

 

 

 

Kallelse till klubbens fisketillsyningsmän den 6 

feb.  på dagordningen planering av fisketillsyn i klubbens vatten samt Torvsjön/Tofta. 



Efterlysning av intresserade att hjälpa till med 

olika syslor i klubben Som vi diskuterade på klubbens höstmöte är det 

många sysslor som skall utföras i en fiskeklubb – allt från själva styrelsearbetet, fisketillsyn 

till hjälp med båtar, städning hemsida, klubbens ungdomar, hålla i ett arrangemang mm. 

Listan kan göras lång och inget arbete är mer än det andra. Är du intresserad och har 

möjlighet att hjälpa till så sänd mig ett mail. kenneth@laxfiskaren.se 

 

 

 

 

Fiskefrågor på Webben. 

Sälmask i torsk 
En undersökning från SLU visar att parasiten sälmask är vanlig i filéer av torsk och rötsimpa 

från flera områden.  

 Störst angrepp fanns i närheten av sälkolonier längs Skånes och Blekinges kuster. Norrut i 

Östersjön var angreppen mycket mindre, även där sälarna är många. Vad som begränsar 

parasitens utbredning i t.ex. Ålands hav, vet forskarna inte idag.  

 

Ej farlig om fisken tillagas 

 Det största problemet för yrkesfisket är att parasiterna, som är upp till 4 cm långa, ofta är 

synliga i fiskens filé och därmed minskar värdet på fisken. Äts fisken rå med en levande mask 

kan människan bli sjuk, men detta är extremt ovanligt. Däremot är det mer vanligt med 

allergiska reaktioner mot parasiten. 

 Forskarna påpekar att det nu är viktigt att informera om att parasiten finns och varför, och om 

hur fiskråvaran skall hanteras – kunskap som kan förhindra att konsumenter ratar svensk fisk. 

 

Föredrag och aktiviteter på Båtmässan 
Båtmässa är lika med vår! På Båtmässan i Göteborg kan du som sportfiskare starta din säsong 

med såväl inspirerande föredrag, som redskapsinköp och båtar. 

 Det är söndagen den första februari som det är temadag för sportfiske på Båtmässan. I 

mässdelen ställer Stjärnås Sportfiske, Jakt & Fiskekompaniet Alingsås, Fladen Store, Sporting 

Fiske & Outdoor, Sportfiskarna och Fiskejournalen ut. 

 

Tunga profiler föreläser 

 Scenprogrammet bjuder på en rad tunga fiskeprofiler som Joel Abrahamsson, 

världsrekordhållare i att fånga stor fisk från kajak (556 kg!) och Gunnar Westrin, skribent på 

Fiskejournalen och en av landets mest uppskattade fiskeboksförfattare. Dessutom kommer 

Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind dela med sig av sina allra bästa fiskehistorier 

och Markus Lundgren från Sportfiskarna bjuder på en föreläsning om salt fiske utanför 

västkusten. Som en bonus bjuds de 300 första besökarna som kommer till scenen under 

Sportfiskedagen på en tremånaders prenumeration av Fiskejournalen. 

 

 

Danska bottenområden får skydd mot trålning 
 

Oceana är en av världens största miljöorganisationer med fokus på havet. Deras inventeringar 

av Kattegatt har nu resulterat i att danska mjukbottnar i Kattegatt blir skyddade. 



 När Oceana på en av sina havsinventeringar 2011-2012 fann mjukbottnar med flera sällsynta 

arter, som man tidigare trott varit utrotade i Kattegatt, var det lite av en sensation. 

 Nu planerar danska naturvårdsmyndigheter att skapa sex skyddade områden, som ska säkra 

fortlevnaden av dessa numera sällsynta ekosystem. Bottnarna är inte bara viktiga för de 

sällsynta mussel- och skaldjurarter arter som Oceana fann, utan utgör grunden för många arter 

av både fiskar och smådjur. Att bevara bottnarna, innebär att de måste skyddas mot tråling 

som är ett av de största hoten mot bottnarnas biodiversitet. I och med detta tar Danmark täten 

i arbetet med att skydda viktiga bottenmiljöer. 

 

 

 

Rapportera dina observationer från Hanöbukten! 
 

Du som fiskar i Hanöbukten och observerar något ovanligt kan rapportera detta till Havs- och 

vattenmyndigheten. Det kan exempelvis röra sig om döda eller skadade fiskar. 

 

Den i fiske sammanhang klassiska Hanöbukten har problem, tidvis har främst yrkesfisket 

rapporterats om fisk med sårskador och tidvis verkar fisken fly från området. Ett annat 

rapporterat problem är dålig vattenkvalitet. Vattnet blir bland annat brunfärgat, detta beror 

förmodligen på att vatten med mycket humussyror flödar ut i bukten via främst Helge å, så 

kallad brunifiering. Men exakt vad som orsakar problemen för fisken i Hanöbukten har tyvärr 

hittills inte gått att klarlägga. Havs- och vattenmyndigheten har nu fått i uppdrag i tre år 

övervaka miljön i Hanöbukten. 

 

Om du som sportfiskare har gjort några observationer i Hanöbukten kan du rapportera in dem 

till Havs- och vattenmyndigheten via ett webbformulär, man kan även bifoga bilder. 

 

Din rapportering publiceras inte men blir viktigt arbetsmaterialet för HaV:s uppdrag. 

 

Observera att HaV inte agerar direkt på dina observationer och myndigheten rekommenderar 

därför alla att kontakta lokala myndigheter (kommun, länsstyrelse) om det finns behov av 

akuta åtgärder. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 


