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Redaktörernas visdomsord 
  

Hej! 

 

Årets isfiskesäsong är nu över och snösmältningen gick fort och det har snabbt blivit 

sommartemperaturer och i och med detta så har även fisket börjat komma igång. I denna 

tidning kan ni bl.a. läsa om Görans summering av vintersäsongen, vårfinalen, vinterns 

tävlingsresultat samt kommande tävlingar i sommar. 

 

Vi redaktörer vill uppmana alla klubbmedlemmar att skicka in sina fiskehistorier och 

berättelser, fiskeknep, utrustningstips, recept m.m. till tidningen. Långt eller kort, smått eller 

stort - allt är välkommet! 

 

Skitfiske! 

 

/Mattias 
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Klubbkänsla 
 
Samhörighet, att hjälpa varandra, att tävla mot varandra, att ställa upp för något man 

verkligen tycker om (brinner för) umgås i ordets alla former, med ung som gammal, hjälpa in 

nya juniorer, åka tillsammans på fiskeresa eller tävling, ha en fin klubblokal där vi samlas o 

verkligen diskuterar de olika behoven, där kurser o mindre tillverkning kan förverkligas. Att 

kunna ha egen lokal är ju guld värld.  Ekonomin för att ha den egna lokalen, har hittills 

ordnats upp av vår mycket fina Bingolotto-försäljning från medlemmarna, kan nu inte 

klubben fortsätta med detta enkla sätt att tjäna ihop årsekonomin, förstår ju var o en att inom 

2-3 år är kassan ebb. Till alla medlemmar: ställ upp på det EXTRA ÅRSMÖTET o verkligen 

uttryck möjligheterna med kanske bättre o enklare inkomstbringande förslag, nya möjligheter 

kan ju finnas!   ANSVAR o KLUBBKÄNSLA hänger ihop!!!!!  

 

Göran Halvarsson  

 

7/6  EXTRA  ÅRSMÖTE  7/6 kl 1830  klubblokalen 
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FK Skinnkrokens KM-tävlingar sommaren 2018  
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FK Skinnkrokens  telsvar:  0280-13617 

För inläsning av vatten o tider eller ändringar ring Göran: 070-3927826 
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Sammanfattning – vinteraktiviteter 2017/18 
 
Det började bra med 1 dm fin tjärnis redan vid mitten av november och ett par Rödingturer 

ner på Almasjön. Rödingarna var också ganska lätta att lura till å att hugga, fin kondition höll 

de också roligt! 

 

Den 16-17/12 genomförde vi förra säsongens Mormyska-DM o KM i ett riktigt kallt Malung 

på Grimsåkersviken o Bullsjön, det pendlade mellan minus 18-23 grader friska papper alltså, 

alla klarade förfrysningsskador tack o väl!  Folke Andersson Tunabygden gigant i grenen de 

senaste 15 åren, gjord troligen sin sista tävlingshelg här uppe i Malung, vi kommer att minnas 

honom som en av Sveriges absoluta förespråkare o bästa Mormyska-fiskare!!! 

 

Jul o Nyår snön faller lite normalt, men därefter försvinner solen å snön fullständigt lamslår 

oss alla som håller på med vinterfiske i alla dess former.  Snömockning i princip varje dag, 

vilket naturligtvis betydde bedrövligt före på isarna, svårgånget å inte alls roligt.  Tävling 

efter tävling flyttades, men efter några extramöten fick vi trots allt till det ganska bra.  

  

Ismetet/Anglingen gick inte att genomföra när vi äntligen fått bra is o snöförhållanden på 

slutet.  Det märkliga inträffade att det i stort sett var omöjligt att få tag på mört, Sune o hans 

fiskekompisar fick endast några få varje dag, samtidigt var isarna slut söderut.  Det var bara 

att ställa in helt enkelt! 

 

Kanske måste vi metare frysa in ett par hundra till nästa säsong för att klara av detta 

problem!!! 

 

Mormyska-KM:et  hann genomföra första deltävlingen på Mosjön på fin is, några dagar 

senare kom vårfloden o spolierade resten, landlöst o sommarvärmen slog till med full kraft.  

Vi  beslutade på KM-avslutningen med Bowling o mat att köra en till, på första isen innan Jul 

så får vi ett  mer rättvist resultat. 

 

Lakfisket var som vanligt trögt!  KM-mästaren Leif Lissman lyckades med bedriften att i alla 

fall få fisk i alla dom tre deltävlingarna Grattis!!! 

 

Vid Årsmötet beslöts att klubben gör ett uppehåll med Lakfiske-tävlingarna, för att se om 

beståndet på fisk ändras till det bättre!   Fiskar man privat är önskemålet att alla större lakar 

släpps tillbaks för att inte påverka beståndet.  När inga KM arrangeras kan ju kvällskulor 

hållas där vi släpper tillbaks alla fiskar, o provar nya platser. För att ytterligare spetsa till det, 

kanske vi skall prova Ismete/Angling i försöken att finna Luta lutan på kvällstid!!!!! 

 

Pimplingen klarades dock av genom att lägga in dem i DM-serien o i Skinnarnappet med 

final på Nisterlingen.  Björn Hols o Susanne Ivansson visade klass o vann klart Grattis!!! 

 

Äntligen kunde Skinnarnappet genomföras vid Långnoren som startplats i vägänden som 

hyser en ganska stor parkering om den är urplogad, Erik Andersson förvånades också över 

storleken på denna. 

 

Hur som helst var deltagarna positiva till platsen, fisket o de ovanligt fina gångförhållandena 

denna vinter o det tackar vi för såklart!    
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SM-klara till Luleå nästa vinter genom serie o DM-dagen är:  Tobbe serien, Björn är här 3:e 

reserv   Mats Öjes DM,  SU serien,  Camilla DM,  Britta serien  plus Dam-laget 

Pimpel-SM:et på Mälaren blev ingen höjdare, väldigt svårt fiske o mycket låga vikter, 

resultat Skinnkrokarna: 9:a Camilla 23 Susanne 26 Karin 28 Britta 59 Tobbe 12:a DV-laget 

(Britta, Karin o Kerstin)       6:a Dam-laget (Jessica, SU o Camilla) 

 

IS-Fiskedagen på Bullsjön 7/4 blev lyckad, 6-7 nya juniorer blev klubbmedlemmar och det 

syns tydligt att fiske är intressant fortfarande.  Föräldrarna till intresserade barn måste helt 

enkelt ha tid några gånger om året för denna härliga hobby!!!     Korta enkla arrangemang för 

barn/juniorer måste klubben helt enkelt klara att arrangera, 5-6 fler behövs inte för att ordna 

enkla arrangemang. 

 

Ett tangerat klubbrekord på Gers togs också denna dag av Leif Lissman 60gram Grattis! 

 

Stort Tack till alla som hjälpte till på Bullsjön o klubbens övriga tävlingar o arrangemang 

t.e.x Julskyltningen!!!        Har man Klubbkänsla finns inga hinder för arrangemang! 

 

Göran Halvarsson 
  

 

 
Medlemsavgift 
 

Avgifter 

 

Junior 0-19 år    50 kr  

Senior 20 – 65 år  200 kr 

Familj 2 vuxna + juniorer, 

boende på samma adress  300 kr 

Pensionärer   200 kr 

 

Medlemsavgiften sätts in på FK Skinnkrokens Bg 632-7969, Handelsbanken 

 

Vi vill gärna ha namn, adress, telefon och födelsedatum för att registrera aktuell medlemslista. 

Vill du inte skriva det på inbetalningskortet el då du betalar via Internet kan du mejla 

uppgifterna 

till Lars-Åke på lars-ake.lindstrand@skanska.se eller ringa 070-519 98 06. 

Kom ihåg att avlyssna vår telefonsvarare 0280-136 17, där aktiviteter och 

Km-tävlingar läses in. 

Hemsida: www.skinnkroken.se 

Kontaktperson: Jessica Wilhelmsson, jessica@skinnkroken.se   

 

Viktigt att betalning är gjord innan våra KM-tävlingar börjar om du tänker delta på dessa. 

 

[OBS! Medlemsavgift till Sportfiskarna betalas in separat] 

 

Väl mött till våra tävlingar och aktiviteter. 

 

STYRELSEN 

 

mailto:lars-ake.lindstrand@skanska.se
mailto:jessica@skinnkroken.se
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Vinterns tävlingsresultat 
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 11 

Övrig info 
 

Skinnkrokens Minnesfond 

Lämna en kondoleans till Skinnkrokens Minnesfond. 

Avkastningen går till klubbens ungdomsverksamhet. 

Minnesfondskonto 6466-641 085 083 

Kontakta Karin Andersson, 070-601 96 13 för utskrift av kondoleans och distribution. 
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Vårfinalen 
 

Tre nätter vid Tisjön 16-18/4 för att fiska Sälen Cup o kanske få ta sig en Röding, den tanken 

hade funnits sedan Påsk då det såg ut att isen lätt höll måttet.   Måndag morgon o start vid 

Örviken utgång 0830 minus 3 grader sol o bra gåyta, tanken var gå till Söråsviken o norrut 

efter landet mot öarna, ifall inte ytan bär när klockan närmar sig 12, för jag såg så eländigt det 

kunde bli o var igår eftermiddag när jag gick ut vid stugan.   I första hålet får jag en 5-

grammare sen händer ingenting på 1.5 timme borrar o borrar men mycket svårt, inte förrän 

jag närmar mig öarna får jag fisk nummer två svettigt.  Tanken är: alldeles för fint väder 

brukar vara besvärligt här på sjön, lika också på Kappen många gånger.  Mulet med snö eller 

regninslag har för min del gett de bästa fångsterna. 

 

Sista timmen på norra änden av Tisjön får jag ihop hela 12 fiskar bedrövligt, utan de två 4-

hektosabborarrna hade jag inte tänkt ens väga in, men vågen visade drygt 1,2 kg som blev en 

hedrande 5:e plats.      Toppvikterna låg på drygt 3 kg då förstår man svårfiskat. 

Paus o lite mat nu gällde norra delen o jag kände att här skall det inte gås alla långt, för föret 

kan bli väldigt tunggått. SU hängde med ut till Örviksnäset där jag sa här finns det alltid fisk, 

området är nästan som en lagun här med 2-5meters djup o runt om nästa bara torra land.   Jag 

startade ca 50 meter längre ut med samma resultat som första passet, en fisk direkt o sedan 

tvärnit.  SU blev kvar så hon kände fisk, själv drog jag mig längre o längre ut till 5-7 meter, 

några enstaka napp kanske mörtar så fram med långtafsen o då gick det att dra några.  3-4 

finare abborrar dök också upp mellan mörtarna o småabborrarna, ”Laxen” gick förbi mig 

alldeles vid landkanten men utan känningar, så min tanke blev: håll dig ute på lite djupare o 

det visade sig vara någorlunda rätt i denna stund på sjön.      Föret in mot vågen var bättre än 

jag förutspått, likaså vikten 3,3 kg vilket räckte till seger. 

 

Dag två Sälen Cup: 4:a deltävlingar där de tre bästa räknas samman, 3-timmarspass. 

Horrmundsjön ca 6mil från stugan startade kl 0700, kommer till Fulunäset o svänger vänster, 

åker ca 1mil konstigt o snart står det Sörsjön.  Nästan panik ringer Henrik o meddelar position 

”skratt,skratt” väl vid startplatsen i Bäck ser jag alla redan ute på isen o bara Fjällkrokarna 

med Sune i spetsen på land.   Sune säger det är hur lugnt som helst, föret är så dåligt att ingen 

kan o klarar att gå någon längre sträcka, du får lika mycket fisk här vid starten.  Två korvar 

med bröd sen ut och föret är inte roligt, håller två steg trampar igenom fyra nästan upp i 

stövelskaften underbart!!!   Får några miniabborrar 1-5 grams o vart skall man flytta sig, P-O, 

Laken, Stormen, Dybäck m.f har samlats 150meter bort, jag plumsar dit men får till min 

förtvivlan se att också här är fisken 1-5gram stor. Får väl ihop 40-45 fiskar här innan 

slutsmällen, det är nästan som man inte törs visa påsen 400 gram. 

 

4:e passet: Samma område men utökat ner till Stjärnsund o neråt.   Jag säger till Sune Olsson 

nu gäller bara en sak: vinna eller försvinna o han nickar.  Väl nere vid Stjänsund blir vi 5 

stycken, samma storlek här också, men oj någon 20-grammare man blir överlycklig.  Efter 

drygt två timmar kommer äntligen vändningen, Stefan Gren har precis mött oss o gått iväg 

Bernt Johansson börjar veva fisk ur ett gammalt angelhål men det slutar ganska fort, efter ca 

10 minuter borrar jag 20 meter från Stefans vändhål o pang det smäller innan jag hunnit ända 

ner.  De sista 40 minuterna hinner jag bara fiska igenom ca 15 hål.  Tillbaks vid vågen säger 

Sune hittills högsta vikten 5,7 kg o det höll till en riktigt go seger, andra av de fyra.     Raden 

5,1,1 gav platssifrra 7 lika med P-O men med högra vikt HärligtGott!!! 

 

Onsdag morgon idag skall jag fira Sälen Cup segern med att försöka fånga en Röding på 

Digeråssjön. Väl framme efter ca 45 minuters hemsk skidklättring får man dryck o banan, det 
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syns gamla eldställen o en mängd gamla hål från Påsk finns nästan över hela området.  Efter 

ca 1,5 timmes letande får jag min belöning en 3.5 hg o känner en till i nästa hål, sen är det 

som förgjort, några skapliga abborrar o turen avslutas.     Tillbakafärden mot bilen tror jag är 

bland det svettigaste jag upplevt, om det tar över en timme att färdas 1,6 km nerför, först då 

förstår ni nog föret 70-80 cm blöt kulsnö.  Jag provade att åka rakt men det slutade med 

borren i bakhuvudet två gånger när skidorna skar rakt ner, andra gången höll jag knappt ta 

mig upp i snön det tog säkert 1 minut. Hur som helst smakade Rödingen extra gott efter denna 

skidtur som man nog aldrig glömmer! 

 

 

Vår-Isens allra finaste upplevelse kom den sista April på Upprämen, när jag klev ut på isen kl 

0515. Efter ca 1 timmes fiskande kommer tre orrar o landar bara ca 15-20 meter ifrån mig o 

spelar som bara den, vilken underbar avslutning på denna vinter ingen fisk men vilket minne 

för livet!!!  

 

Göran Halvarsson 

 

Arttävlingen 2018 
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Klubbrekord 
        

 Fiskart cm Vikt (g) Datum Metod Namn Plats 

 Abborre 48 1740 .090412 Ismete med Mört Per Jonsson Omnessjön Kramfors 

 
Barracuda   1200 .070520   Göran Halvarsson 

Ponta Del Gada 

Azorerna 

 Bass   300 860613 Spinnare Dan Danielsson Lake Huron, Kanada 

 Berggylta   1000 910821 Pilkning Ove Persson Langesund 

 
Björkna 38 780 .070516 Mete 

Thomas Dovling 

& Daniel Åslund 
Dalälven Älvkarleby 

 Bleka/Lyrtorsk   5520 .070701 Pilkning Lars-Åke Lindstrand Smöla 

 Blågylta   520 .010823 Pilkning Lars-Åke Lindstrand Smöla 

 Braxen   3162 890715 Bottenmete Jonny Thors Västerdalälven, Vallerås 

 Bäckröding 46 970 .060515 Spinnare Ove Persson Grustjärn 

 
Faren   460 870528 Mete Kurt Andersson 

Kolbäcksån, Stömsholms 

slott 

 Färna 56 2190 .070919 B-mete räka/bröd Thomas Dovling Tidan 

 Gers 17 60/60 180407 Pimpel/Pimpel Per Jonsson/Leif Lissman Letten. Bograngen/Bullsjön 

 Gråsej   9000 890707 Pilkning Ingemar Halvarsson Hitra, Norge 

 Gädda 130 15940 .040620 Trolling Mikael Fredrikssn Kvien 

 Gös 93 8565 940608 Trolling Harry Magnil Busjön, Ekshärad 

 
Harr 53 1420 .070731 

Fluga, 

Ismopuppan 
Daniel Åslund Jiesjarvi 

 Havskatt   5692 910428 Pilkning Ove Persson Skagerack 

 Havsöring   5400 890824 Svart tubfluga Roger Hansson Driva, Norge 

 Hornsimpa 25 190 .060410 Mormyska Per Jonsson Södra Sundet, Härnösand 

 Hälleflundra   6540 .070702 pilkning Lars-Åke Lindstrand Smöla 

 Id 55 2750 .090521 B-Mete med Majs Per Jonsson Södra Sundet, Härnösand 

 
Karp 68 3980 .070320 

B-mete strawberry 

pop up 
Daniel Åslund Cideades, Azorerna 

 Knektsill 46   940528 Pilkning Erland Arnesson Hitra, Norge 

 Knot   510 .060704 Pilkning Göran Olsson Smöla 

 Kolja   3450 .0306 Pilkning Göran Olsson Smöla 

 Kummel   2000 .050709 Pilkning Göran Olsson Smöla 

 Kungsfisk   374 910427 Pilkning Erland Arnesson Grunden NV om Tjörn 

 Lake 81 5150 870208 Pimpel Pelle Larsson Västerdalälven 

 Lax   16000 .060616 Flugfiske Torbjörn Toresson Alta Norge 

 Lubb   7000 990820 Pilkning Leif Aarnseth Ofotsfjorden, Narvik 

 Långa 147 17100 910822   Ove Persson Langesund 

 Löja   67 830708 mete,mask Elisabeth Johansson Västerdalälven, Gärdås 

 Makrill   1400 820926 Handvinda Gunnar Johansson Vinga Fyr, Göteborg 

 Mört 39 970 .070516 Mete Thomas Dovling Dalälven, Älvkarleby 

 Nilabborre   64500 .061904 super shad rap Gabriel Elfström Lake Nasser 

 Näbbgädda 78 690 900804 Upphängarfluga Nils Fredriksson Viken, Helsingborg 

 Regnbåge 77 6500 .090228 Pimpel Balanspirk Irene Panhed Börtnansjön 

 
Ruda 43 1830 130707 Mete m.Majs Per Lissjos 

Nordansjön, Sundsvalls 

kommun 

 Röding   2135 020202 Pimpel Rolf Persson Almasjön 
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 Rödspätta   512 830622 Bottemete,mussla Daniel Jernberg Gullmaren, Bokenäs 

 
Sandskädda   258 860806 

Upphängare,Elbe-

torsk 
Mattias Göransson Gottskär 

 Sarv 34 740 170530 Flötmete Per Lissjos Vikbotten, Örnsköldsvik 

 Sik 66 3060 130401 Mormyska Per Lissjos Ankarsund Storuman 

 Sill   550 .020519 Pilkning Lennart Stenbäck Lauvöya, Norge 

 Sjötunga   700 970323 Pilkning Nils Fredrikson Västkusten, Helsingborg 

 Skrubba   488 .080612 Glidtackel-sill Tomas Arwidsson Olofsjördur, Island 

 Skäggtork   578 910427   Erland Arnesson Grunden NV Tjörn 

 Slätvar   405 880722 Sandmask Lennart Bosson Saltfjorden, N Rognan 

 Stäm   190 .080708 Mete Britta Ivansson Älven, Yttermalung 

 Strömming   180 120530 Pilkning Göran Halvarsson Skanssundet Järnafjärden 

 Sutare 58 3020 .070704 Mete Majs Daniel Åslund Falun 

 Taggmakrill 38 650 910830 Pilkning Jan Aarnseth Kummelbanken 

 Tigerfisk   1750 .050110 vobbler Mikael Åslund Lake Nasser 

 Torsk   15800 900428 Pilkning Nils Fredriksson 37:an,Åstol 

 Tånglake   52 830621 Bottenmete Daniel Jernberg Gullmaren, Bokenäs 

 Vimma   970 .060523 Mete Thomas Dovling Testeboån 

 Vittling   900 900428 Pilkning Nils Fredriksson 37:an,Åstol 

 Yellow Fin 

Tuna 
173 100000 951113   Björn Hols Puerto Rico 

 
Ål   1430 820608 

B.Mete 

mask/mörtöga 
Jörgen Bornstedt Resjöforsen 

 Öring   8800 .041221 Trolling,DR Mattias Baier Vänern 

 Örtrita   51 830807   Niklas Larsson Prästtjärn 

 

 

 


