
  

SPINNPOSTEN 
Nr 1-2019 

SFK Spinnaren 

Stensnultra, Ctenolabrus rupestris 

Piggvar, Scophthalmus maximus 



2 

Bo Johnsson med en abborre på 1910 g fångad vid mete i Löddeå. 

Fina fångster vid premiären i Sallerupsdammen. 
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Spinnpost nr 1 – Mars 2019 
 

Ordföranden har ordet 
 

Jag har då fått äran att ta över efter Bengt, som har varit ordförande i över 20 
år. Det bär respekt med sig, och jag hoppas kunna axla hans mantel och driva 
klubben vidare mot nya mål. 
Mycket har hänt på årets första månader. Äntligen blev det klart att vi skulle få 
en ny försäljningsbod. Dock var det oklart när den skulle levereras, vi hoppa-
des få den färdig till premiären, men riktigt så blev det inte. Boden är på plats, 
larmet är inkopplat, elen är dragen. Just nu håller man på att få ny inredning 
och ny mottagningsdisk på plats. Allt kommer att bli mycket fint i den nya bo-
den och vi får alla hjälpa till att hålla den fräsch både utvändigt och invändigt. 
Jag tackar de medlemmar som ställt upp att hjälpa till och som håller på med 
att ställa i ordning boden. Ett stort tack, utan er hade detta inte gått. 
Det blev inget pimpelfiske i år heller, så den sista chansen vi hade att ha en 
lagtävling mot SFK Gripen gick inte att genomföra. Det blir inga fler tävlingar 
mot SFK Gripen, då den klubben har valt att lägga ner verksamheten. Många 
”Gripar” valde då att bli medlemmar i Spinnaren, och vi hälsar dem och alla 
andra nya medlemmar välkomna. Under april blir det en grillkväll då vi tänkte 
berättar om klubben och dess många olika aktiviteter för alla nya medlemmar. 
Kust och flugfiskesektionen är verkligen i farten, nu har de även gett sig in på 
att bygga egna spön. Vill ni se hur det går till så kom ner en onsdag kl 18-20. 
På torsdagar binder de flugor kl 18-20. 
Om vi ser framåt blir det ett spinnfiske i Sallerup damm 2 den 6/4, havsfiske 
med M/S Tumlaren 28/4 och ett ädelfiske i ett av Danmarks put-and-take vat-
ten 4/5. Ja vårkanten ser verkligen trevlig ut ur fiskesynpunkt. 
Har ni förslag på utfärder så tveka inte att ta kontakt med oss i styrelsen. Vi är 
till för att driva och sköta klubben i den anda som medlemmarna vill. Allt kan-
ske inte går att genomföra men vi tar gärna emot förslag.  
Havsöringen har visserligen varit lovlig sedan den 1 januari, men det är nu den 
börjar äta upp sig. Ta er tid och ta er ut, än går havsöringen nära land så på 
många ställen kommer man åt den utan vadare. Även abborrfisket i kanalen 
fortsätter, det duggar in rapporter om stundtals bra fiske efter abborre, ta en tur 
och testa. På en del facebooksidor kan man få tips om ställen och fisketeknik i 
Malmö kanal. 
Årsmötet blev välbesökt, vilket vi är mycket glada för, men tyvärr räckte inte 
smörgåstårtan till alla, då det var många som inte hade anmält att de skulle 
komma. Tänk på det till nästa gång, anmälan är till för att vi skall kunna beräk-
na hur mycket smörgåstårta vi skall köpa. 
 
Micke 
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Priser i Sallerupsdammarna 2019 
 
Kortpriser gäller för upptagande av max. antal angivet fiskar per kort och fis-
kedag. Prislistan gäller från den 11 mars 2019 tills vidare. 
Vid upptagen fiskekvot skall fisket avslutas!  
 
Förra årets långa värmeperiod orsakade omfattande fiskdöd hos odlarna. In-
köpspriset på fisk har höjts till  76 kr/kilo exkl. moms och transportkostnader. 
Prishöjningar kan därför komma att ske under 2019. 
 
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 fiskar               
Gäller onsdagar kl. 09.00 -14.00.                                                
(Övrig tid gäller ordinarie medlemsfiske)   
 
Pimpelfiske (isfiske) 100:-/fisk 3 fiskar 
                             
                                              
Uthyrning/abonnering av damm 2 
Uthyrning till företag, klubbar, sällskap, privatpersoner etc.                             
Damm 2                                                                9500:- / dag                                                  
Isättning av 100 kg fisk inkl. fiske på befintligt bestånd. 
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Nytt från Sallerupsdammen 
 
Sportlovsfisket i februari ställdes in eftersom det pågick rivningsarbeten med 
gamla boden. Flyttning och magasinering av material från boden samt bort-
koppling av el, vatten och avlopp utfördes. 
 
Premiärhelgen för fiske i Sallerupsdammen var som vanligt mycket populär. 
Fiskarna i damm 2 var inte så huggvilliga som i damm 1.  Ryktet spred sig 
snabbt till deltagarna i damm 2  som tog en tur till damm 1, där huggen var 
betydligt fler. 
Problemen efter förra sommarens värme och fiskdöd kommer under ytterligare 
1-2 år att vara bestående för odlarnas uppfödning. Förhoppningsvis kommer vi 
att kunna förse Sallerupsdammen med gott om fisk. De stora bestarna kommer 
troligtvis endast att finnas i mindre antal. 
 
Verksamheten vid dammen har varit mycket stor, då vi nu har de nya bodarna 
på plats. De nya bodarna ligger nästan i samma linje som samlingslokalen men 
lite längre mot vattnet. Placeringen gör att sikten mot parkeringen och översik-
ten av bilar på parkeringen blir bättre. Arbete med målning, installation av el, 
larm, inredning och vvs pågår och är troligtvis inte klart förrän i början av 

april. Efter alla installationer tillkommer utvändiga VA-arbeten och arbeten 
med tillfyllnadsmaterial runt boden. Omläggning av gångplattor och markarbe-
ten  omkring bodarna ligger lite längre fram. Handikappgång till boden kom-
mer att anläggas. Allt arbete som utförs är ideellt arbete av klubbmedlemmar. 
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När Ni under denna arbetsperiod besöker Sallerupsdammen ber vi ha Er över-
seende med stöket runt bodarna en tid framöver. 
SFK Spinnaren vill tacka Malmö Stad och Torgil Brönmark för all hjälp med 
de nya bodarna och anläggningen vid Malmös fina sportfiskeanläggning Salle-
rupsdammen. 
 
Information om påsklovsfisket i vecka 16 kommer att meddelas på vår hemsida 
www.sfkspinnaren.se. 
 
Välkomna till ett nytt spännande fiskeår vid Sallerupsdammen och hos SFK 
Spinnaren. 
 
Inge Ahlberg 

 

Inge och Tore i färd med att få inredningen på plats i den nya boden. 
 
 
Inbjudan till grillkväll och medlemsinfo 9 april 
 
Klubben bjuder nya och gamla medlemmar på korv ute i Sallerup den 9 april kl 
18.30. Vi kommer att berätta om klubben och alla dess aktiviteter, och aktivi-
tetsansvariga kommer att berätta vad de håller på med. Passa på att träffa några 
av klubbens gamla medlemmar och se vad klubben gör mer än fiskeutfärder. 
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Anmäl er gärna innan den 5 april så vi vet hur många vi blir. Anmälan via 
klubbens hemsida eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se. För mer info Gö-
ran Andersson 070-883 29 44 eller Michael Hammarlund 076-797 90 90 
OBS!! Ingen anmälningslista är uppsatt i Sallerupsdammen p g a bodbygget. 
 
Veteranerna 
 
Ny kontaktman är undertecknad, Niels Nielsen, men Lennart Bundy kommer 
även fortsättningsvis att medverka. Onsdagsträffarna fortsätter som tidigare 
med fika vid 10-tiden och veteranfiske i Sallerup kl 9-14.  
Vi har planerat några aktiviteter som är anpassade till oss pensionärer och först 
ut är ett fiske i Citadellet Landskrona. Förra årets långa värmeperiod med 25° i 
vattnet orsakade en stor fiskdöd hos odlarna, som nu har fått problem med att 
få fram fisk för utsättning, därav kan ändringar förekomma i programmet. Där-
för är det viktig vi blir många veteraner på onsdagar så vi tillsammans kan pla-
nera och göra ändringar i programmet. Sen har du kanske också andra förslag 
till bra fiskevatten än det Lennart och jag har kommit fram till, och då vill du 
kanske dela din kännedom med oss andra veteraner.  
Just nu är i stort två fiskeutfärder klara med datum, det är horngäddefisket som 
blir den 13 maj vid brofästet i Malmö (Lernacken) och det är plattfisken på 
båten ”Vandia” den 13 oktober, med reservation att ändring kan ske. Vandia-
turen ingår även i ordinarie programmet för alla medlemmar.  
Nytt för i år blir att du kommer få ett sms (och/eller mail) när vi veteraner skall 
ut och fiska eller ha en aktivitet. Har du frågor eller idéer som gynnar oss vete-
raner kan du kontakta oss på mail eller telefon.  
Nisse: nhbnielsen@hotmail.com, tel: 073 783 5753  
Lennart: mail@bundys.se, tel: 070-612 4990.  
 
Nisse  

 
20 år bakom ordförandeklubban 
 
Jag har blivit ombedd av vår nye ordförande, Micke Hammarlund, att skriva 
lite reflektioner om de gångna 20 åren som ordförande för SFK Spinnaren. 
Det var på årsmötet den 27:e februari 1998 som jag valdes, detta efter stor tve-
kan och vånda att ställa upp. Jag kom att efter lång övertalan att gå med på att 
acceptera att prova ett år (på den tiden var mandatperioden ett år). Hade någon 
då sagt att det skulle bli 20 år hade jag definitivt sagt nej. Jag tyckte att det 
fanns många andra som var bättre lämpade för uppdraget. 
Nåväl, min vision var att SFK Spinnaren skulle vara en bred fiskeklubb. Med 
tillgång till båt vid attraktiva vatten, brett utbud av fiskeutfärder med varieran-
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de fiske. Men även en klubblokal för umgänge mellan medlemmar, föredrag, 
temakvällar och möten. 
När jag tillträdde hade vi en stor båt i Limhamn, ca 9 meter lång, som gick ut 
på fisketurer med medlemmarna. Den kördes av betrodda medlemmar som 
genomgått utbildning. Problemen med denna båt var många. Folk tyckte den 
var svårhanterbar, vilket fick till följd att turerna blev få, skötseln blev åsido-
satt och tekniska problem uppstod ofta. År 2004 pajade motorn och dyr repara-
tion väntade. Detta var dålig tajmning då föreningens ekonomi var riktigt an-
strängd vid den här tiden. Åren gick och båten blev i allt sämre skick. Till slut 
såldes den till en medlem som renoverade båten och så småningom sålde den 
vidare. Båten ligger i dag i Limhamn och kör fisketurer med hugade sportfiska-
re. På ett sätt skönt att båten, som en gång byggts av klubbens medlemmar, 
kommer sportfiskande Malmöbor till nytta än i dag. Jag skall också nämna att 
båten kostat klubben mycket stora pengar i drift under åren. Numera har vi 
bara små båtar till utlåning, för närvarande i Barsebäckshamn, Ringsjön och 
Vombsjön. Vi har tidigare haft båtar i Bosarpssjön, Foteviken, Finjasjön och 
Löddeå. 
Fiskeutfärderna har varierat under dessa år med flugfisketurer till bl a Ström-
hult, Trollemölla, Bondemölla och Mieån. Gåsafisket var en utfärd som tidiga-
re drog mycket folk. Vi åkte buss från lokalen på Professorsgatan och ofta var 
vi mellan 40 – 50 deltagare. Vi fiskade gädda i östra Blekinge, pimpeltävling-
arna på vintern var välbesökta och mycket prestige stod på spel. 
Periodvis var vår ungdomsverksamhet stor, det kunde vara upp emot 20 – 30 
ungar i lokalen som skulle snickra ihop skryllor, gjuta drag eller tillverka 
wobblers. Då kunde ljudnivån nå oanade höjder. Det gällde att ha villiga och 

Spinnarens ungdomssektion på utfärd till Björkadammen 1996. 
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intresserade ungdomsledare, periodvis var det svårt att rekrytera och då för-
svann ungdomarna fort.  
Klubblokalen på Professorsgatan var stor och rymlig, och under 90 talet och en 
bit in 2000 talet var den populär att besöka. Det var här som man träffades och 
rapporterade om helgens fisken på pimpelisarna, kusten eller kanske vid något 
gäddvatten. Gemensamma fisketurer bestämdes och många vänskapsband 
knöts här på tisdag eller torsdagsträffarna. Men lokalen spelade alltmer ut sin 
roll, sociala medier på datorn och mobilen tog över. Även området runt lokalen 
förändrades, det blev allt svårare att hitta  parkeringsplatser. När samlingsstu-
gan i Sallerup blev färdig, tog den alltmer över rollen som samlingslokal och 
2016, nästan på dagen 30 år efter vi flyttat in, lämnade vi lokalen. 
De gångna 20 åren har präglats av både glädje och bekymmer, och så brukar 
det ju vara i de flesta sammanhang. Det största bekymret var när vår ekonomi 
havererade i början på 2006. Vi hade varit engagerade i ett miljöarbete i Rise-
bergabäcken, där vi hade mottagit 200 000 kr i bidrag från miljöförvaltningen i 
Malmö. Det mesta av arbetet bestod i rensning av bäcken samt utplacering av 
sten, vi lade i 42 ton sten för hand. När Malmö stad vid årsskiftet krävde avrap-
portering var man inte nöjd med vad vi redovisade och krävde alla pengar till-
baka. Detta skulle en redan ansträngd klubbkassa inte klara och nu var goda 
råd dyra. Konkursen stod för dörren. Jag minns att styrelsen och revisorerna 
samt projektledaren träffades i klubblokalen på trettondagen 2006. Vi lyckades 
få ihop en ekonomisk redovisning som godtogs av kommunen med beröm. 
Trots detta blev vi skyldiga Malmö stad 119 000 kr. Vi var fyra medlemmar 
som lånade klubben 40 000 kr, vidare hittade vi en hyresgäst att dela lokalen 
med som genererade 30 000 kr om året. Vi ändrade också anslutningsformen 
till Sportfiskeförbundet och tjänade ca 30 000 kr per år på detta. Till slut redde 
allt upp sig, lånen kunde betalas tillbaka och ekonomin kunde stadigt förbätt-
ras, och i dag har vi en mycket solid ekonomisk grund att stå på. Till slut är det 
med stor tillförsikt jag lämnar över klubban till Micke. 
 
Bengt 
 
Våra båtar 
 
När detta skrivs befinner sig klubbens båtar fortfarande på land för underhåll, 
men vi hoppas att de kommer i vattnet under april månad. Information om det-
ta kommer på hemsidan och på Facebook. 
 
Priser 2019 för att hyra båtarna: 
 
Barsebäcksbåten kostar 150 kr per dag att hyra inklusive motor. Bensinen står 
du själv för. 
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Vombbåten kostar 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. Oljeblandad bensin ingår inte. 
 

Kust- och flugfiskesektionen 
 
Nu utvidgar vi verksamheten och börjar bygga spön. Vi är alla noviser som 
skall bygga våra första spön och det kommer att ta sin lilla tid, men det skall 
bli intressant när vi är klara. Vi kör igång vår första träff onsdagen den 13 mars 
kl 18:00-20:00 och sedan träffas vi onsdagar framöver, men det kan bli någon 
onsdag vi får hoppa över p g a annan verksamhet. Orsaken till att vi väljer ons-
dagen är att lackningsprocessen tar sin lilla tid och spön som skall lackas kan 
sättas i spölackmaskinen på onsdag kväll och plockas ur när vi kommer på 
torsdagen. På torsdagar fortsätter vi med flugbindningen mellan 18:00-20:00. 
Tycker ni att detta verkar intressant eller är bara nyfikna så kom ut till Sallerup 
och hälsa på, ta en kopp kaffe och snacka fiske eller något annat. På dessa träf-
far brukar det ibland bestämmas spontana fiskeutfärder inför stundande helg. 
 
SFK Spinnarens årsmöte 

 
Årsmötet hölls lördag den 23 februari i Sallerupsstugan. Michael Hammarlund 
valdes som ny ordförande efter att Bengt Larsson tackat nej till omval. Tore 

Avgående ordföranden Bengt Larsson vid årsmötet. 
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Nilsson omvaldes som styrelseledamot och Lennart Bundy och Göran Anders-
son invaldes som nya ledamöter. Bengt Larsson valdes som ny styrelsesup-
pleant. 
 
Bengt Larsson avtackades efter 20 år som ordförande med en blomsterbukett. 
 
Vid den efterföljande prisutdelningen erhöll följande priser:   
 
Mångfisken: Vinnare 2018 Michael Hammarlund (88 p):  
Årets största fisk 2018: Bo Johnsson – Abborre 1920 g (120 %) 
Årets största flugfångade fisk: Göran Andersson – Havsöring 4640 g (66 %) 
Årets största fisk, juniorer: Isak Lundbladh Polimac – Abborre 600g (38 %)  
 
 
Tävlingar och utfärder 
 
Förslag på tävlingar, utfärder och aktiviteter under 2019 

Vi har för avsikt att erbjuda medlemmarna ett brett och intressant tävlings- och 
utfärdsprogram för 2019. Då alla datum inte är spikade och båtar bokade, så 
kan det bli ändringar, men detta är ett preliminärt program för 2019. 
 
6 April  KM i Spinnfiske i Sallerup damm 2 
9 April  Grillkväll i Sallerup 
28 April  KM i havsfiske med M/S Tumlaren 
4 Maj  Regnbågsfiske i Danmark 
Juli  Underhållshelg i Sallerupsdammen 
27 Juli  Insjöfiske i Ringsjön 
3 Augusti  Mete i Sallerupsdammen 
24 Augusti  Familjedag 
September  Regnbågsfiske i Mieån 
September  Underhållshelg i Sallerupsdammen 
Oktober  Grillkväll i Sallerup 
5 Oktober  KM i flugfiske 
12 Oktober  Plattfiskmete med Vandia 
19 Oktober  Höstmöte  
2 November Abborrfiske i Danmark  
3 November KM i kustfiske i någon Malmöhamn 
10 November Regnbågsfiske i Ljungskula 
24 November Torskfiske med M/S Tumlaren 
9 December Luciamys i Sallerup 
 
Du kan nu anmäla dig till klubbens tävlingar och utfärder på vår hemsida. I 
aktivitetsprogrammet finns en kolumn för anmälningar. Klicka på länken, så 
kommer du till ett anmälningsformulär. 
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Inbjudan till KM i Spinnfiske 6 april 
 
Vi fiskar mellan 08:00-12:00 i Sallerup damm 2. Det kommer att kosta 200 kr 
för seniorer och 150 kr för juniorer. Vi får nu chansen att fiska på några av de 
större regnbågarna på klubbens vatten med spinnfiske. Reglerna är enkla, 2 
fiskar är begränsningen, ingen catch-and-release, detta medför diskning direkt. 
Tyngsta fisk vinner och sedan i nedstigande led. Det är begränsat med platser, 
max 30 st. Samling för betalning och utlottning av platser öppnar kl 07:00. Kl 
07:30 har vi genomgång av regler och sedan går vi ut till våra platser. Vid pris-
utdelningen uppe vid boden kommer klubben att bjuda på korv och dricka. Om 
man inte fyllt sin kvot på två fiskar, så får man fortsätta fiska i damm 1 efter 
prisutdelningen, inget fortsatt spinnfiske i damm 2. För mer information: Mo-
hamed Zrewill 076-3452878. Anmälan senast 4 april. Anmäl er gärna via hem-
sidan eller på e-post styrelsen@sfkspinnaren.se. 
OBS!! Ingen anmälningslista är uppsatt i Sallerupsdammen p g a bodbygget. 

 
Inbjudan till KM i havsfiske med M/S Tumlaren II 28 april 
 
Vi ger oss ut på sundet och fiskar efter torsk men då all fisk över gällande mi-
nimimått utom sill räknas så kan det vara bra att ha med lite reservfiske. Nu är 
det 7 torskar som räknas, sammanlagd vikt gäller. Turen är mellan 08:00-15:00 
och kostar 150 kr för seniorer och 50 kr för juniorer. Anmäl er i god tid, senast 
den 24 april, därefter är anmälan bindande. Kom i god tid till kajen i Limhamn, 
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helst innan 07:30, och samåk gärna då det kan vara ont om parkeringsplatser 
vid båten. För mer info: Michael Hammarlund 076-7979090 eller Lennart Bun-
dy 070-612 49 90. Anmälan via klubbens hemsida eller mail till styrel-
sen@sfkspinnaren.se. 
OBS!! Ingen anmälningslista är uppsatt i Sallerupsdammen p g a bodbygget. 
 
Inbjudan till ädelfiske i Danmark 4 maj 
 
Vi ger oss över till andra sidan sundet för att ge oss i kamp med deras kämpe-
stora regnbågar. Vi har planerat att åka till Stora Rosenbusk, som ni kan läsa 
mer om på www.storerosenbusk.dk Det kommer att bli en dejlig dag. Det ni 
kan ladda upp är power bait, det får man fiska med i de danska vattnen. Priset 
kommer att vara 250 Dkr för fiskekort, ungdomar upp till 16 år samt pensionä-
rer fiskar för ½ priset. Till detta tillkommer broavgift och bränsle som man 
delar på i bilen. Blir det ändringar på t ex fiskesjö så meddelas detta via hemsi-
dan och facebook samt till de som vid det tillfället har anmält sig. 
För mer information. Mohamed Zrewill 076-3452878. Anmälan senast 2 maj 
via hemsidan eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se 
OBS!! Ingen anmälningslista är uppsatt i Sallerupsdammen p g a bodbygget. 
 
Inbjudan till fiske i Ringsjön 27 juli 
 
Vi testar än en gång om vi kan hitta några av Ringsjöns beryktade storabborrar. 
Även gädda och gös av fin storlek skall det finnas. Vi hyr båtar av Björks fisk, 
så vi vill ha er anmälan senast den 19 juli, så vi kan ge dem ett besked hur 
många båtar vi behöver. Ringsjöns gällande fiskeregler gäller. Info Göran An-
dersson 070-883 29 44. Anmälan via klubbens hemsida eller mail till styrel-
sen@sfkspinnaren.se 
 
Inbjudan till KM i mete i Sallerup 3 augusti 
 
Då skall vi ge oss på att fiska upp en del av den mört som finns i damm 1. Vi 
fiskar mellan 09:00-13:00 och vi träffas vid Sallerupsdammen kl 08:00 för 
genomgång och utlottning av platser. Klubben bjuder på den mäsk och bete 
som får användas i tävlingen, inget eget får tas med. Det som bjuds på är en 
påse mäsk och ½ liter maggot och 1 burk majs. För att vi skall kunna beställa 
och köpa in maggot till alla måste vi ha er anmälan senast den 19 juli. Keepnet 
rekommenderas. Endast ett spö åt gången får användas. Flötmete eller botten-
mete. All fisk utom ädelfisk räknas, all ädelfisk skall återutsättas. Anmälan på 
klubbens hemsida eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se. För mer info Gö-
ran Brandt 076-821 06 38. 
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Slutställning i Mångfisken 2018 
 
1. Michael Hammarlund 88 p 
2. Karl-Åke Månsson 87 p 
3. Mohamed Zrewill 70 p 
4. Isak Lundbladh Polimac 51 p 
5. Lennart Bundy 46 p 
6. Bo Johnsson 40 p 
7. Leif Hansson 15 p 
8. Göran Andersson 10 p 
8. Mikael Larsson 10 p 
10. Simon Deblond 8 p 
 
 
Årets största fisk 2018 
Bo Johnsson Abborre 1920 g 120 % 
 

Årets största flugfångade fisk 2018 
Göran Andersson Havsöring 4640 g 66 % 
 
Årets största fisk juniorer 2018 
Isak Lundbladh Polimac Abborre 600 g 38 % 
 
 
Besök på Danish Fly Festival 
 
Under en tid har det pratats i klubben om ”Danish Fly Festival” i Kolding på 
Jylland i Danmark. En renodlad flugfiskemässa som har blivit en av Danmarks 
största mässor genom tiden, och återkommer nu vartannat år. 
När frågan diskuterades i klubben fanns det intresse för turen Kolding, men 
som tiden gick blev folk mer och mer upptagna av andra ärenden så vid D-
dagen den 2 mars var vi fyra personer som ställde sin väckarklocka att ringa 
vid fyra-halvfem tiden för gemensam transport från klubben till ”Danish Fly 
Festival”. Efter tre timmar bilfärd ankom Micke, Lasse, Goja och Nisse till 
Kolding, och efter insläpp öppnade sig ett paradis för oss flugfiskare.  
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Fin regnbåge från Sallerupsdammen. 
 

Blåsigt och blött vid premiärfisket. 
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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 Michael Hammarlund 076-797 90 90 
Vice ordförande Göran Andersson 070-883 29 44 
Kassör Göran Brandt  0768-210 638   
Sekreterare Mohamed Zrewill 0763-452 878 
Vice sekreterare Lennart Bundy 0706-124 990   
Ledamot Tore Nilsson 0708-840 451  
Ledamot Inge Ahlberg 0708-470 374  
Suppleant Bengt Larsson  070-309 51 57 
Suppleant Pierre Kask 0735-914 607 

 
Aktivitetsansvariga 

 
Veteranerna Niels Nielsen  0737-835 753  
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 Göran Andersson 070-883 29 44 
Sallerupsstugan Tore Nilsson 0708-840 451 

 


