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Mohamed Zrewill med ett par fina torskar från KM i havsfiske. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurt Grip fångade en sandskädda på 330 g vid artfisket på Ven. 
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Spinnpost nr 2 –  Juni 2017 

Ordföranden har ordet 
 
Hej alla!  
Dags för ett nytt nummer av din klubbtidning, där du kan läsa om vad som är 
på gång och vad som hänt i klubben sedan förra numret. Om vi börjar med det 
mest aktuella, så startar vi sommarfiske för alla skollediga ungdomar redan 
vecka 24 och håller på hela sommarlovet. Vi erbjuder ungdomarna att prova på 
sportfiske. De som inte alls har någon erfarenhet får börja att lära sig hantera 
spö och rulle och de som har fiskat förr kan börja ta sig an Sallerupsdammens 
regnbågar direkt. Det brukar vara väldigt uppskattat och tidvis blir trycket hårt 
när alla vill börja samtidigt. Vi kör onsdagar och torsdagar mellan klockan 
09.00 – 15.00, och vi behöver hjälp av våra medlemmar, ju fler som ställer upp 
ju lättare går det. Är du intresserad av att bistå oss är det bara att komma ut 
någon av dagarna, du kan också ringa ut och sätta upp dig på listan för funktio-
närer. Väl mött i sommar! 
Vi kommer också att genomföra en del intressanta utfärder under sommaren 
och hösten, som du kan läsa om längre in i bladet. Vill dock redan här flagga 
för ett nytt arrangemang som vi testar i juli, nämligen ett fiske från hyrda båtar 
i Ringsjön. Tanken är att vi skall utmana sjöns abborrar, gäddor och gösar. 
Sjön är fiskrik så det borde bli en lyckad tillställning. 
I övrigt kommer vi att meta mört i Sallerup, flugfiska i Mieån, åka på gåsafis-
ke, flugfiske i Trollemölla och en del annat smått och gott. 
Nu är alla våra småbåtar på plats runt om i Skåne, Barsebäckshamn, Ringsjön 
och Vombsjön och kan nu bokas i Sallerup. Sommarfisket i Sundet utanför 
Barsebäck brukar vara bra med stor torsk samt sill och makrill. Abborrfisket i 
Vombsjön är ju välkänt, och fisket i Ringsjön är som vanligt intressant. Bra 
väder? Boka båt och ta en tur! 
Jag kan för övrigt tipsa om att makrillen har kommit, det tas redan bra med 
makrill i Limhamns hamn, och de jag såg höll bra storlek. Så det är bara till att 
åka ut och försöka. Vill du hellre fiska regnbåge så utnyttja dina klubbförmå-
ner och testa Sallerupsdammens bestånd av fin regnbåge. 
Något som förbryllar är det svaga intresset får våra utfärder. Är de inte intres-
santa eller är informationen för dålig så vi inte når ut? Har du synpunkter så 
hör av dig till styrelsen, vi tar emot alla tips. Vi vill ha en aktiv förening med 
engagerade medlemmar, och det skulle vara roligt om vi var fler som deltar i 
våra aktiviteter. 
Ta nu chansen att fiska i sommar, och när ni fått den där stora eller kanske 
ovanliga fångsten anmäl den till klubbens tävlingar och skicka in era bilder till 
styrelsen@sfkspinnare.se, så hoppas vi på god fiskelycka! 
 
Hälsningar Bengt 
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Nytt från Sallerupsdammen 
 
Skollovsfisket startade den 14:e juni, och forsätter onsdagar och torsdagar 
t.o.m. vecka 32. Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få från våra medlemmar 
med att ta hand om ungdomarna.  
 
Renoveringen av brygga tre är klar. Efter att besökare trampat igenom på bryg-
ga 6,  är den nu tillfälligt renoverad med en plyfaöverbyggnad. 
 
 
Fiskekortspriser i Sallerupsdammarna 2017  
 
Kortpriser gäller för upptagande av max. antal angivet fiskar per kort och fis-
kedag. Prislistan gäller från den 1 mars 2017. 
Vid upptagen fiskekvot skall fisket avslutas! 
 
Dagkort  200:-  2 fiskar 
(max 1 extra dagkort per person och dag kan köpas) 
 
Dagkort  juniorer ( t.o.m. 16 år) 100:- 2 fiskar 
(max  1 extra dagkort per person kan köpas)         
3-timmarskort  100:- 1 fisk              
(max 1 extra 3-timmarskort per person och dag kan köpas)       
                                          
Familjekort/dag  (2 vuxna, 2 barn t.o.m. 16 år)  340:- 3 fiskar/
familj         (max1 extra familjedagkort per familj och dag kan köpas)                                                      
                                                                       
Medlemsfiske                                              140:-    2 fiskar   
                      
Medlemsfiske Juniorer (t.o.m. 19 år)  100:-     2 fiskar 
(Juniorer fiskar gratis onsdagar, fram till anläggningen                                                                     
stänger för dagen och  får då ta upp 1 fisk gratis)                                                                          
                                           
Medlemsfiske Veteraner/Pensionärer   100:-        2 fisk               
Gäller onsdagar kl. 09.00 -14.00.                                                
(Övrig tid gäller ordinarie medlemsfiske)   
                                                                          
Uthyrning/abonnering av damm 2 
Uthyrning till företag, klubbar, sällskap, privatpersoner etc.                             
Damm 2                                                                8500:- / dag                                                  
Isättning av 100 kg fisk inkl. fiske på befintligt bestånd. 
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Du kan betala med Swish i Sallerupsdammen! 
 
Du som har ett Swish-konto i din mobiltelefon kan nu använda denna för att 
betala fiskekortet. Vårt Swish-nummer är 123 274 14 78. 
Visa din mobiltelefon med bekräftelsen på betalningen för personalen i dam-
men, så skriver de ut fiskekortet åt dig.  
Om du kommer efter att personalen gått hem, betala med Swish och visa upp 
transaktionen på din telefon för fisketillsynsmannen. 
 

 
Veteranerna 
 
Vi har träffats vid Sallerupsdammen på onsdagar och lördagar kl 10, och det 
har blivit en del fiskande i Sallerup. Till veteranernas horngäddefiske 8 maj 
hade endast tre man hade anmält sig och mötte upp i Sallerup kl 8. Vi valde 
att köra till Höllviken östersjösidan eftersom väderprognosen sade kraftig 
nordlig vind. Det enda som stämde var att vinden var kraftig, men den kom 
från öster och dessutom ganska kall. Vi testade både från piren och inne vid 
stranden utan resultat. Efter en fika valde vi att köra till Lernacken, där vi hade 
något bättre utdelning av fisket. Totalt 3 horngäddor fick vi, men skaplig stor-
lek kring 0,4 kg.  
Nu ser vi fram mot att medverka vid sommarens skolungdomsfiske. 
 
Lennart 
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Våra båtar 
 
Klubbens båtar befinner sig i vattnet och är redo för uthyrning till medlemmar. 
Båtarna hyres genom Sallerupsdammen på 040-49 40 90, och nyckel hämtas 
och lämnas i Sallerup.  
 
Priser 2017 för att hyra båtarna: 
Barsebäcksbåten kostar 150 kr per dag att hyra inklusive motor. Bensinen står 
du själv för. För att hyra båten måste du kunna visa upp utfärdat förarbevis från 
klubben på genomgången utbildning på båt och motor.  
 
Vombbåten kostar i år 120 kr per dag, och då ingår fiskekort för två personer. 
 
Ringsjöbåten kostar 50 kr per dag. Du måste själv lösa fiskekort.  
 
2-hk motorn kostar 100 kr per dag.  Höstmötet beslöt att bensin till motorn inte 
längre är inkluderat i priset utan säljs separat. 
 
 

Spinnarens nya hemsida 
 
Det var dags att uppgradera mjukvaran bakom klubbens hemsida, fast uppgra-
deringen misslyckades. Vi löste detta genom att bygga om en helt ny hemsida. 
Allt innehåll från den gamla hemsidan blev flyttad manuellt till den nya, vilket 
var tidskrävande. 
På den nya hemsidan kommer det i framtiden att finnas nya funktioner. Bland 
annat ska anmälningar till aktiviteter och tävlingar kunna ske genom formulär 
på hemsidan. På samma sätt ska ansökan om medlemskap kunna ske genom ett 
sådant formulär. Man ska snart också kunna anmäla sig till klubbens nyhets-
brev via hemsidan. Vi jobbar ständigt på att utveckla hemsidan med nya funk-
tioner. 
 
Kust- och flugfiskesektionen 
 
Kust- och flugfiskesektionen träffas sporadiskt ute i Sallerup under sommar-
halvåret, ha koll på hemsidan så ser du om vi är där eller inte. Nu under som-
marsäsongen så kommer det att bli något kvällspass för att fiska havsöring men 
när och var beror på väder och vind. Även här kommer vi att gå ut med kort 
varsel på hemsidan ifall dessa turer blir av. 
Ha en skön sommar önskar Kust- och flugfiskesektionen. 
Micke 



7 

 

Välkommen till SFK Spinnarens Familjedag 2017 

Sallerupsdammarna lördagen den 26 augusti kl 10-14 
 
Till familjedagen välkomnar vi alla, vuxna som barn, medlemmar som 
alla andra, för trevlig samvaro i sportfiskets tecken. 
 
Vi erbjuder bl.a. 
• Lotteri med fina vinster 
• Loppis, med både fiskegrejor och annat. Passa på att fynda nya fiske-

grejor. 
• För 50:- får du ställa upp ditt medhavda bord och börja sälja av dina 

övertaliga fiskegrejor (eller vadsomhelst) 
• Servering med bl.a. grillad korv, läsk, kaffe och kaka 
• Erfarna fiskeguider som kan visa både flugfiske, spinnfiske och mete 
• Flugfiskesektionen visar vilka flugor som fungerar bra i Sallerup, och 

visar samtidigt hur det går till att binda dom 
• Gratis fiske (max 1 fisk/person) för alla som anmäler sig i Fiskekon-

toret. Ungdomar till och med 16 år äger under familjedagen rätt att 
meta i damm 1 med räka som bete. Fiskeutrustningar finns att låna. 

• Medlemmar fiskar gratis HELA DAGEN och får fånga EN fisk utan 
kostnad. 

• Mörtmete (obegränsad fångst). Metspö finns att låna och vi bjuder på 
majs att agna med. 

• Samt naturligtvis en massa ”fiskesnack” och tips o trix med klubbens 
medlemmar 

 
 
 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: 
 
Oskar Hellgren Linus Holmqvist 
Robin Lemgård Hans Svanholm 
Bertil Assarsson Johan Nydell 
Niels Nielsen Jan Lysell 
Gandi Hansen  
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Tävlings- och utfärdsprogram för 2017 
 
Datum Fiske Plats / Info Avgift (preliminär) 
 

29 juli Insjöfiske från båt Ringsjön 150 kr/jun 50 kr 
6 aug Mete  Sallerupsdammen Gratis 
26 aug Familjedag Sallerupsdammen Gratis 
9 sept Flugfiske Mieån  1100 kr/jun 550kr 
17 sept Gåsafiske, artfiske Helsingborg 150 kr/jun 50 kr 
7 okt KM i flugfiske Sallerupsdammen  
21 okt Höstmöte + fiske Sallerupsdammen Gratis 
22 okt Plattfiskmete Vandia, Helsingborg 150 kr/jun 50 kr 
4 nov Abborrfiske  Ishöj, Danmark   
11 nov KM i kustfiske Malmös hamnar Gratis 
17 nov Flugfiske Trollemölla  1000 kr/jun 500kr 
19 nov Torskfiske Tumlaren, Limhamn 150 kr/jun 50 kr 

 
Kallt KM i mete i Segeå 
 
Vi samlades vid Segeå den 8/4, en kall och ruggig vårdag, för klubbmästerskap 
i mete. Klubben hade på förhand köpt mäsk, majs och maggots till deltagarna. 
Fisken var på hugget, men mest fångades små mörtar som förvarades i keepnet 
tills tävlingen var över. Vid invägningen visade György att han är en mäster-
metare och vägde in 5,5 kg och vann därmed klubbmästerskapet. Den största 
fisken, en braxen på drygt 1.,5 kg fångade Christian. Det är något magiskt med 
att titta på ett flöte, och när det dyker kittlar det till i magen, så vi hoppas att 
fler än sex personer kommer till nästa års mete! 
 
1: György Hegedus 
2: Christian Carlsson 
3: Kurt Grip 
 
Svårfiskat vid KM i havsfiske  
 
Den 30/4 hade vi KM i havsfiske från Limhamn, där vi delade båt med Gripen. 
Vi fick ett fantastiskt gott väder men tyvärr inte lika bra fiske. Vi kunde kon-
statera att horngäddan hade kommit, då vi såg flera stim som var efter våra 
drag och jiggar ibland. Bottenströmmen var ok i början på fisket, men så avtog 
den och Uffe fick börja leta runt efter nya ställen. Det blev totalt 55 st torskar 
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på 29 man. Tyvärr blev några utan fisk, men det kom upp en del fin torsk på 
omkring 3 - 5 kg. Dagens KM-segrare blev Mats Nilsson, som fick ihop till 9.8 
kg. På andra plats kom Karl-Åke Månsson med 6,88 kg och på tredje plats 
Bengt Fransson med 5,6 kg. Då det blev två av tre juniorer som deltog så hade 
de en egen liten tävling där Rasmus Brännlund vann  med 1,2 kg.   
 
Plac Namn Vikt 
1 Mats Nilsson 9 800g 
2 Karl-Åke Månsson 6 880g 
3 Bengt Fransson 5 600g 
4 Lennart Bundy 5 500g 
5 Mohamed Zrewill 5 500g 
6 Göran Brandt 5 300g 
7 Michael Hammarlund 4 240g 
8 Ricardo Cruz 3 100g 
9 Talal Oulmidi 2 600g 
10 Gyorgy Hegedus 2 000g 
11 Rasmus Brännlund 1 200g 
12 Göran Andersson 1 000g 
13 Joan Perioll 1 000g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göran Brandt beredd att lägga ut ett nytt kast på Ven. 
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Soligt artfiske på Ven 
 
Den 27 maj begav vi oss till Ven för en inofficiell artfisketävling, som inte in-
gick i något klubbmästerskap. Meningen var att vi skulle se om det fanns något 
intresse ibland våra medlemmar för detta fiske, och om det i så fall skulle kun-
na bli ett inslag i programmet fler gånger i framtiden. Med facit i hand så kan 
man säga att intresset var väldigt svalt bland våra medlemmar, endast sju an-
mälde sig och vi blev fem som kom. Visst, det var kanske en dum helg att läg-
ga det på då det var långhelg och morsdag men kunde vi fem så borde det ha 
varit fler bland de 360 medlemmar vi har som även var intresserade av detta 
fiske.  
Vi fem som kom iväg fick i alla fall en mycket trevlig tur med mycket sol och 
värme men även ett par fiskar. Fisket var kanske inte lysande men en av oss, 
Micke, hade rätt bra flyt med bottenmete agnat med horngädda. Han lyckades 
få tre arter, sandskädda, skrubba och rödspätta som alla höll måttet, skrubban 
var rätt fin på 510g. Han lyckades även få en blank och fin  havsöring på flöt-
mete agnat med horngädda men den höll inte måttet så den fick simma tillbaka 
efter en snabb avkrokning i vattnet. Även György fick några fiskar, 4 sanskäd-
dor av godkänt mått, och Kurt fick en sandskädda av godkänt mått. Efter avslu-
tat fiske så samlades vi vid hamnen för att ta en enkel fika och båten tillbaka 
till fastlandet. 
 
 
Pigga regnbågar i Trollemölla 
 
Den 4 juni var det dags för klubbens utfärd till Trollemölla. Tyvärr blev inte 
utfärden fullbokad, och det finns kanske anledning att fundera över hur vi ska 
göra med Trollemöllaturerna i framtiden, om inte intresset är större. Reglerna 
är sådana att vi måste ta en vårtur för att få boka en hösttur. De närvarande 
klubbmedlemmarna kunde dock glädja sig åt att antalet fiskande var decimerat, 
då det visade sig att nedre dammen var helt igenväxt och så gott som omöjlig 
att fiska i. Övre dammen var däremot ren från växtlighet och full med fisk. Re-
dan efter en timme kunde de flesta väga in en regnbåge, och efter två timmar 
fanns det de som hade full pott med fyra fiskar.  Samtliga regnbågar var i fin 
form och bjöd på ordentlig fight. De flesta låg på 3,5-4 kg. Mindre streamers i 
rött eller orange verkade funka bra liksom montana. Vid tolvtiden började det 
regna och regnet tilltog under eftermiddagen. Trots det fortsatte fisken att hug-
ga lite då och då. Totalt drogs det upp 20 regnbågar. 
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Maciej krokar av en fin regnbåge i Trollemölla vid utfärden i juni. 
 
 
Inbjudan till gös/gädda/abborrfiske i Ringsjön 29 juli 
 
Den 29 juli beger vi oss ut på Ringsjön för att se om vi kan jaga upp någon av 
sjöns predatorer över minimimått. Vi tänkte fiska från hyrda båtar mellan kl 
09:00 och 15:00. Vi träffas i Sallerup 07:45 för samåkning eller senast 08:30 
vid Björk’s Ringsjön som ligger vid Råröd Sjögården 133 vid Västra Ringsjön. 
Kostnad 150 kr för seniorer och 50 kr för juniorer. Anmälan till styrel-
sen@sfkspinnaren.se eller på lista i Sallerup. För mer information: Michael 
Hammarlund 076-7979090 eller Bengt Larsson på 070-309 51 57. 
 
Inbjudan till mete i Sallerup 6 augusti 
 
Den 6 augusti kommer vi att ha en liten extra metetävling där vi skall dra upp 
lite mört i Sallerupsdammen.  Vi behöver anmälan senast den 31 juli så vi hin-
ner beställa mäsk, maggot och mask som klubben står för. Endast mask, majs, 
maggot och mäsk erhållen av klubben får användas. Tävlingstid kl 09:00 – 
13:00. Antingen bottenmete eller flötmete med en krok får användas. All ädel-
fisk skall återutsättas. Keepnet är tillåtet. Lottade platser. Tävlingen är gratis 
för alla medlemmar. Anmälan till styrelsen@sfkspinnaren.se eller på lista i 
Sallerup. För mer information: Christian Carlsson 070-738 86 65. 
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Inbjudan till Gåsafiske 17 september 
 
Den 17 september ger vi oss ut tillsammans med SFK Gripen på ett kombinerat 
sill- och artfiske. Tanken är att vi de första två timmarna fiskar riktat på sill 
och räknar sedan in antalet innan vi börjar på artfisketävlingen mellan klubbar-
na. Vi har hyrt M/S Amigo, som vi delar på mellan klubbarna, och vi utgår 
ifrån Barsebäck. Vi fiskar mellan kl 08 och 15, det är en 6-timmars tur. Avgif-
ten är 150 kr för seniorer och 50 kr för juniorer. Anmälan senast den 10 sep-
tember på lista i Sallerup, via anmälningsformulär på hemsidan, mail till styrel-
sen@sfkspinnaren.se eller telefon till Michael Hammarlund 076-7979090, som 
även kan ge er mer info. Vi kommer att samlas i Sallerup för gemensam avfärd 
för de som vill det, tala om detta vid anmälan, och vi lämnar Sallerup 06:30. 
Artfisket kommer att bli baserat på ett poängsystem som meddelas på båten. 
 
Inbjudan till KM i flugfiske 7 oktober 
 
Vi testar hemmavattnet Sallerupsdammen i år och ser om det kan locka fler 
deltagare. Vi kommer att fiska enbart i damm 2 mellan kl 08:00 – 12:00, däref-
ter är det invägning och eventuellt korvgrillning. Under denna tid är det förbju-
det för allmänheten att fiska i damm 2, men efter tävling är det fritt fram även 
för dem. Reglerna är enkla, största fisk vinner, näst största två o s v. Endast två 
fiskar ingår i det kort som vi kommer att få lösa. Vi kommer att ha lottade plat-
ser. Efter 15 min får man byta plats om det finns någon ledig plats att gå till. 
Vid fångst lämnar man sin plats och förflyttar sig till någon ledig plats om det 
finns. Fisk får inte återutsättas under tävling. Vi samlas i Sallerup vid 07:00 för 
utlottning av platserna, och kl 07:30 har vi en snabb genomgång och därefter 
utgång till fiskeplatserna. Kostnaden för tävlingen kommer att meddelas på 
hemsidan och i mailutskick innan tävling. Anmälan senast den 10 september 
på lista i Sallerup, via anmälningsformulär på hemsidan, mail till styrel-
sen@sfkspinnaren.se eller telefon till Michael Hammarlund 076-7979090 som 
även kan ge er mer info. 
 
Ställningen i Mångfisken 2017-06-21 
 
1 Mohamed Zrewill 48 p 
2 Michael Hammarlund 36 p 
3 Lennart Bundy 35 p 
4 Philip Nilsson 26 p 
5 Karl Bundy 14 p 
6 Tommy Holmlund 10 p 
6 Claes Lindberg 10 p 
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6 Kurt Grip 10 p 
7 Göran Andersson 9 p 
7 Christian Carlsson  9 p 
8 Leif Hansson 7 p 
 
Så här ser ställningen i årets största fisk ut 2017-06-07.    
 

Årets största fisk  
 
Michael Hammarlund Sandskädda 330 g 73 % 
Kurt Grip Sandskädda 330 g 73 % 
 

Årets största flugfångade fisk  
 
Michael Hammarlund Näbbgädda 470 g 59 % 
 

Årets största fisk, juniorer 
 
Philip Nilsson Näbbgädda 450 g  56 % 
 
 
 

Klubbtävlingen Mångfisken 
 
Även under 2017 kommer vi att lotta ut en del priser bland de som registrerar 
sin fångst med bild i Mångfisken. Du anmäler din fångst antingen direkt på 
hemsidan eller via pappersblanketten. När du skapar ett konto anger du Spin-
narens lösenord som är sfks. Vi vill också att du dokumenterar din fångst med 
en bild. Har du inte tillgång till Internet känner du säkert någon som kan hjälpa 
dig att lägga upp bilden på hemsidan. Vid årets slut kommer vi att lotta ut pri-
ser, där dina bilder är dina lottsedlar. Har du registrerat 10 bilder, har du alltså 
tio gånger större chans att vinna, än om du bara lagt upp en bild. 
Mångfisken är en tävling för alla medlemmar, som går ut på att ta så många 
fiskarter som möjligt. Fiskarna får gärna vara stora, men behöver inte vara det - 
alla fiskar räknas. Mer om reglerna för Mångfisken kan du läsa i matrikeln el-
ler på hemsidan. 
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Flugfiskeutfärder till Trollemölla och Mieån 2017 
 
Du måste ha betalt medlemsavgiften för 2017 för att anmäla dig till 
dessa utfärder! Din anmälan till Trollemölla och Mieån är bindan-
de! Om du får förhinder sätter vi första hand in en reserv, om sådan 
finns, annars måste du själv hitta en ersättare. 
 

Mieån lördag 9 september 
 
Klubben har bokat fisket i natursköna Norrefors vid Mieån lördag den 9 
september, där vi kan fiska efter stridbara regnbågar i både strömmande 
vatten och i dammar. Vi åker upp på fredagskvällen och övernattar i det 
fina huset på campen. Vi fiskar sedan hela lördagen. För mer informa-
tion om fiskeanläggningen se http://www.campmayfly.se/norrefors 
Priset är 1100 kr per person (juniorer 550 kr) för fiske inklusive över-
nattning, max 12 personer. 
Utfärden är fullbokad, men vill du anmäla dig och stå som reserv kan du 
meddela Claes Lindberg på e-post claes.lindberg49@gmail.com eller tel 
0706-926839. 
 

Trollemölla fredag 17 november  
  
Nu går det bra att anmäla sig till fisket i Trollemölla den 17/11. 
 
Trollemölla Sportfiske är en anläggning med anor som sträcker sig de-
cennier tillbaka. Sportfisket invigdes 1967 och har sedan dess etablerat 
sig som en av Sveriges förnämsta sportfiskeanläggningar och ett flertal 
rekordfångster har landats på dom natursköna stränderna. Själva fisket 
ligger inbäddat i en vacker dal med lövskog som utgör en naturlig ram 
kring dom fiskrika dammarna och anläggningen gränsar till Forsakar 
naturreservat (http://trollemöllla.nu). 
 
Vi har 12 platser som lottas den 1/10. Priset för fiske är 1000:- för senior 
och 500:- för junior. Betalning ska vara klubben tillhanda senast 
1/11. Det går i år även att anmäla sig i grupp och därigenom få en 
gemensam lott för gruppen. Risken att en familjemedlem eller kom-
pis kommer med och en blir utan lott försvinner därmed. 
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Karl Bundy med en skrubba på 310 g vid Gröna räcket. 

Kvällsfiske i Öresund med Mohamed Zrewill. 
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Sportfiskeklubben Spinnaren 
Särslövsvägen 38 
212 91 Malmö 
 
Plusgiro: 53 48 15-6 
Plusgiro anmälningsavgifter: 70 86 60-6 
Swish: 123 274 14 78 
 
Telefon Sallerupsdammen: 040-49 40 90 
 
Hemsida: www.sfkspinnaren.se 
e-post: styrelsen@sfkspinnaren.se 
 
 
Telefonlista styrelsen 

 
Ordförande Bengt Larsson  070-309 51 57 
Vice ordförande Michael Hammarlund 076-797 90 90 
Kassör Göran Brandt   0768-210 638   
Sekreterare Mohamed Zrewill 0763-452 878 
Vice sekreterare Lennart Bundy 040-21 09 90  
Ledamot Tore Nilsson 0708-840 451  
Ledamot Inge Ahlberg 0708-470 374 
Ledamot Alban Bunyak 0723-280 871 
Suppleant Lennart Bundy 040-21 09 90 
Suppleant Pierre Kask 0735-914 607 

 
Aktivitetsansvariga 

 
Veteranerna Lennart Bundy 040-21 09 90 
Sallerupsdammen Inge Ahlberg 0708-470 374  
PR & Information Mohamed Zrewill 0763-452 878 
Båtar Pierre Kask  0735-914 607  
Tävling & Utfärd Michael Hammarlund 076-797 90 90 
Ungdomar Göran Brandt 0768-210 638  
Kust- och flugfiske Michael Hammarlund 076-797 90 90 

 


