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Även denna veckan var det mycket fiske 
På måndagen var det flugbindning med klubbens ungdomar. De timmar 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 fortsättning på bygge av flugspö – vi är sju som träffas och bygger allt 

från Bambuspö till kolfiber. På torsdagen kom det mesta av det material vi beställt från 

HiLevel men som vanligt när man beställer material på telefon var det några felleveranser 

samt att det saknades en del. Utöver det var det en väldig rörig räkning med som innebar ett 

antal timmars arbete för mig i fredags. 

 

På fredagen var det flugbindning av laxflugor. – vi var fem som band några spännande flugor 

till kommande fiske i våra hemma vatten. 

 

I kväll skall klubbens ungdomar åter övar att kasta med ett flugspö. 
 

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. På tisdag jobba 

gruppen som skall bygga spö i klubbstugan – alltså ingen flugbindning. Orsaken till spö 

byggnationen är att vi har styrelsemöte på torsdag 

 

 Vi öppna kl 18 :00 och stänger när den sista går hem. 

 

På torsdag Styrelsemöte.  

 



På Fredag Möte med klubbens 

fisketillsyningsmän 
 

Klubbens ungdomsverksamhet 
Hej bara en påminnelse att vi ska träningskasta på söndag i Sannarps skolans idrottshall 

kl18_20  

Måndag som vanligt, vi binder på flugor som vi kommer att göra på mässan den 21/2. - Bra 

att veta vilka som kan vara med denna lördag.  Vi kommer att som vanligt ha ett bord där vi 

kan visa upp våra konstverk.  

Denna gången är det inte fiskeklubben som är ansvariga för mässan utan wittlocks sportfiske. 

Så som sagt kan ni vara delaktiga i denna mässa kan ni ju maila mig. Vi fixar så de som är 

med får mat under dagen. 

Ha en fin helg så ses vi 

Janne, Kenneth och Leli 

 
Kommande program i klubben 

1 feb. Klubbens ungdomar lära sig att hantera ett flugspö 

2 feb. Klubbens ungdomar 

3 feb. Klubbstugan är öppen 

5 feb. Styrelsemöte  

6 feb. Klubbens fisketillsyningsmän möte i klubbstugan 

 

 

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. 

 

 

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 

 

 

Panta mera 
I höstas anslöt sig klubben till Panta Mera vilket har inneburit att vi till i dag har samlat in 

burkar till ett värde av 1200 kr. Att OBS vi får även betalt för Danska och Tyska burkar – så 

har du några som ligger och skräpa ta med dem ner till klubblokalen så fixar vi resten. 

 

Fiskefrågor på Webben. 



Flugfiske är konst 
”Flugfiske är konst” är namnet på Värmlands första stora flugbindarträff. Den kombineras 

med National Geographics unika fotoutställning på Värmlands museum. 

 Carlstad Flytiers United är det gäng som ligger bakom detta unika kombinationsevent med 

både flugbindning och en fotoutställning av världsklass. 

 Ambitionen är att locka så många besökare som möjligt till att få chansen att se och uppleva 

flugbindning som konst, hobby eller som en del av sitt naturintresse. 

 Flera kända namn är på plats, bland annat Leif Milling, Niklaus Bauer och Tellis 

Katsogiannis. 

 Det blir flugbidning i världsklass att titta på, men det finns också chansen att prova på för 

både vuxna och ungdomar som vill lära sig. På träffen finns elever från Forshagas 

sportfiskeakademi som kommer hjälpa den som vill binda sin egen fluga. 

 Eventet äger rum 7 februari på Värmlands museum på Sandgrundsudden i Karlstad. 

 

Öringhonor kan fejka orgasm 

Såväl sportfiskare som forskare finner öringarnas sexliv intressant. Bland annat har man 

noterat att öringhonor kan fejka orgasm. 

 Det är ofta flera hanar som är intresserade av samma äggstinna öringhona som står vid sin 

lekgrop och väntar på den rätte. Vissa hanar är stora och ståtliga. Andra är så små och 

oansenliga, att honan inte ens noterar dem. En tredje kategori hanar, tycker honan mest är 

efterhängsna. Det är när dessa efterhängsna hanar ivrigt uppvaktar honan, som hon kan fejka 

en orgasm genom att darra till på det sätt hon gör när hon släpper äggen. Detta triggar den 

efterhängsna hanen att släppa sin mjölke, över vad han tror är hennes ägg. I själva verket har 

hon inte alls släppt några ägg, utan fortsätter vänta på den rätte. 

 Men det är inte bara honan som kan luras. När hon väl släpper sina ägg för befruktning av sin 

favorithane, då kommer de små och ansenliga hanarna farandes och släpper sin mjölke också. 

Det har visat sig att ganska stor del av öring-äggen faktiskt befruktas av de små hanarna. 

 

70 000 regnbågar har rymt i Siljan 
Rymningar av främmande arter i naturliga vatten är egentligen enbart av ondo, men kan göra 

vissa Sportfiskare lyckliga på kort sikt. 

 Sist det skedde rymningar i Siljan var 2007, varpå det några år efteråt kom upp enorma 

regnbågar. En av regnbågarna vägde över nio kilo och nådde nästan ända fram i 

Recordfiskfinalen och tävlade om Drömresan. 

 Men rymningar är mestadels negativa. Den hotade Siljansöringen, som man nu kämpar hårt 

för att få tillbaka, får i vinter konkurrens om födan av de 70 000 förrymda regnbågarna. 

Dessutom kan regnbågarna käka upp öringyngel. 

 – Samtidigt får de ”tama” regnbågarna det tufft i det fria. De är vana att äta vid bestämda 

tider och ha sina kompisar omkring sig. Många kommer inte att överleva, säger 

fiskhandläggare Mikael Melin. 

 Rymningarna är en ren olycka, då en båt rev upp ett hål i kassen när regnbågarna skulle 

matas i onsdags. 

 Kraven på odlingarna har skärpts för att slippa rymningar, men helt rymningsfritt blir det 

aldrig i en fiskodling. 

 

Svensk Vattenkraftförening har noll koll på Vätternrödingen 
I en närmast komisk kommentar till en ny studie om Vätternrödingen avslöjar 

vattenkraftföreningen stora kunskapsbrister om fiskens levnadsmönster. 



 Högskolan i Skövde och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har nyligen presenterat en 

studie av hur varmare vattentemperaturer påverkar Vätternrödingen. Studien visar att varma 

vintrar gör det svårare för rödingen att hitta föda, både för nykläckta yngel och större fiskar. 

Storrödingen i Vättern har minskat kraftigt sedan 1950-talet, men tack vare ett omfattande 

regelpaket med bland annat totalfredade områden vändes den negativa trenden i Vättern för 8-

10 år sedan. 

 

Svensk vattenkraftförening kör i diket 

 Svensk Vattenkraftförening tog direkt tillfället i akt att konstatera att: ”Det bör noteras att 

beståndet har minskat kraftigt de senaste 50 åren, det vill säga långt efter utbyggnaden av den 

småskaliga vattenkraften, och har fortsatt att minska. Detta talar emot teorin att det är den 

småskaliga vattenkraften som är boven i dramat. Forskarna pekar i stället på fisket som både 

tar av beståndet och driver fram inplantering av kräftor och lax.” 

 – Problemet med denna slutsats är att vattenkraften aldrig har påverkat den stationära 

sjölekande Vätternrödingen, eftersom den föds, lever och leker i Vättern. Däremot utrotade 

vattenkraften redan runt 1920 ett av Sveriges allra mest storvuxna och unika öringbestånd 

som levde i Vättern och var nedströmslekande i Motala ström, kommenterar Markus 

Lundgren, Sportfiskarnas fiskevårdschef. 

 – Tyvärr finns det otaliga fler exempel på hur vattenkraften utrotat unika och skyddsvärda 

fiskbestånd. 

 

 

 

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 

 

 

 

 



 

 


