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Bo Johnsson med en gös på 4120 g från Sövdesjön i februari. 
 

Mikael Larsson med en stör från Örsted i Danmark. 
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Spinnpost nr 2 – Juni 2019 
 

Ordföranden har ordet 
 
Ja då har ännu ett kvartal gått sedan förra numret av Spinnposten. Det som hänt 
är att boden har kommit på plats och börjat inredas, men en del arbete kvarstår 
innan allt är klart. Malmö stad skall hjälpa till att få ingången handikappanpas-
sad, vi hoppas att det blir innan sommarlovsfisket kommer igång. Jag vill även 
tacka alla som har hjälpt till, och kommer att hjälpa till, med boden för utan ert 
ideella arbete hade inte mycket blivit gjort, tack än en gång. 
På tal om sommarlovsfisket, klubben behöver hjälp av er medlemmar under 
onsdagar och torsdagar vecka 25-32 mellan kl 09-15. Det är inte några jobbiga 
saker, men vi behöver personal på plats att lämna ut spön, hjälpa ungdomar att 
komma igång med att kasta samt reda ut trassel som kommer att uppstå. Ni 
som kan hjälpa till får gärna ta kontakt med Inge Ahlberg på 070-847 03 74, 
han håller i tjänstgörningslistan. 
Medlemmarna har varit ute på en del fisketurer och en del roliga saker har 
hänt, t ex så fick Kjell Winblad en fin piggvar på spinn när de var och fiskade i 
Vik, den vägde 1650g och det är inte fy skam. Grattis Kjell till en fin fisk. 
Sedan var ett gäng i Danmark och skulle prova på regnbågsfisket. De fick ett 
lite annorlunda fiske, då de fick stör på regnbågsfiske!! 
Torskturen blev mycket lyckad med både torsk och deltagare. Vi hoppas att det 
ökade deltagarantalet fortsätter framöver. Även havsöringsfisket blev mycket 
välbesökt i år, vilket gläder oss. 
Vi har ett tufft år framför oss när det gäller att få fisk till dammarna, då fjor-
årets värme gjorde det besvärligt för många av våra uppfödare. Inge har gjort 
ett mycket bra jobb som har lyckats med att få tag i fisk fast det sett mörkt ut. 
Kommunen har varit ute på personalfiske och tyckte att anläggningen såg 
välskött ut. De blev mycket väl bemötta och fick en trevlig dag. Göran Anders-
son fiskade upp en regnbåge som de fick. Damm 2 har även varit uthyrd för en 
familjedag. De hade tur med både väder och fiske och blev så pass nöjda att de 
troligen kommer tillbaka nästa år. 
Vi går nu mot en sommar som vi inte vet om det blir en repris av fjorårets afri-
kavärme, eller en normal svensk sommar med regn och sol om vart annat, men 
vilket som så passa på att ta er en dag med lite fiske. Det är avkopplande och 
balsam för själen även om det inte blir någon fisk med hem. Varför inte bli 
som barn på nytt och ta fram bambuspö och rödvitt flöte och meta lite abborre 
som man gjorde när man var yngre. Upplev glädjen och spänningen när man 
sitter och tittar på det guppande flötet och bara väntar på att det gör en djup-
dykning. 
 

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 
 
Verksamheten vid dammen har varit mycket stor, då vi nu har de nya bodarna 
på plats. En del arbete med målning, installation av el, larm, inredning och vvs 
pågår fortfarande. Endast  utvändiga VA-arbeten är klara.  Markarbeten  runt 
bodarna ligger lite längre fram. Terrass framför entrén med handikappgång och 
vänd- och viloyta till boden kommer att anläggas inom kort. 
När Ni under denna period besöker Sallerupsdammen ber vi Er ha överseende 
med stöket runt bodarna en tid framöver. Under sommaren tror vi att nya bo-
den skall vara klar för framtida verksamhet. 
 
Flera medlemmar har hjälpt till med upprensning av parkeringen, container-
platsen och upplagsförrådet. De rev också den gamla röken som inte använts 
på flera år. Det blev många släp till tippen. 
 
Våra två ideellt arbetande hustomtar, Kenny och Håkan, har varit igång nästan 
varje onsdag med arbeten vid anläggningen. De har grävt till dagvattenkaset-
terna, de har renoverat bord och bänkar för bryggor och fikaplatser och mycket 
annat. 
 
Det är fortfarande problem med fiskleveranserna sen förra årets enorma torka. 
Vi har trots detta lyckats med våra isättningar till nästan 85%.                                          
Arbetet med att leta nya leverantörer, samt att få Länsstyrelsens tillstånd till att 
dessa ska få leverera fisk till Sallerupsdammen, är inte så enkelt. Kvaliteten på 
fisk är för tillfället otroligt fin. Vid denna Spinnposts utgåva, har vi i år satt i 
totalt 1400 kg regnbåge och öring. 
 
Välkomna till våra nya bodar och ett nytt spännande fiskeår vid Sallerupsdam-
men och hos SFK Spinnaren. 
 
Inge Ahlberg 

 
 
HJÄLP!!! 
 
Vi behöver hjälp med skollovsfisket onsdagar och torsdagar kl 09-15 under 
vecka 25-32. Hör av er till Inge Ahlberg på 070-847 03 74, då det är hand som 
har hand om schemat. Detta är en mycket viktigt och stor inkomstkälla för 
klubben, och avgörande för att vi skall kunna hålla den höga standard vi har på 
våra träffar.  
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Kust- och flugfiskesektionen 
 
Vi gör nu ett sommaruppehåll med några sporadiska torsdagsträffar inlagda, 
som kommer att annonseras på hemsidan och Facebook. Vi tror att vi kommer 
att köra igång i slutet av augusti eller i början av september igen med våra fasta 
torsdagar mellan kl 18-20. Nu är vi klara med första omgången av spöbyggnad 
och många tyckte att det var både roligt och trevligt men att det var trixigt att 
komma igång, då många av oss inte hade byggt spön innan. Vi kör igång en ny 
spöbyggnad till hösten så fundera på om ni vill bygga er ett personligt flug- 
eller spinnspö så hjälper vi er igång. Klubben förfogar nu över ett par bindma-
skiner och spötorkar. 

 
Grillkväll och medlemskväll i Sallerup 4 april 
 
Göran Andersson visade som vanligt att han är duktig på att hitta på godsaker 
inför grillkvällarna, och att sedan även grilla dessa. Än en gång tack Göran för 
ditt arbete. Det blev en lyckad kväll med god mat och deltagande av en del nya 
medlemmar. Vi informerade om klubbens oerhört rika aktivitetsprogram som 
vi har med klubbmästerskap, utfärder och andra träffar, samt de olika båtar vi 
har till förfogande.  Vi kommer att ha en grillkväll till hösten igen, där vi kan 
summera det mesta av året och se vad vi har framför oss och ha en mycket 
trevlig kväll tillsammans. 
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Veteranerna 
 
Vårens första utfärd genomfördes av tre veteraner, som trotsade småregnet och 
snålblåsten och körde till Landskrona för att fiske vid Citadellet. Två fångade 
på tre man blev dagen resultat. 
Kustfisket efter silverblank öring i Trelle-
borg blev kanske inte som det var tänkt 
med en minusgrad och stormbyar. Endast 
två personer försökte sig på det omöjliga att 
få en fisk med hem, men gav upp efter ett 
par timmar. 
Horngäddefisket den 13 maj blev veteraner-
nas sista gemensamma planerade fiske för 
detta halvår. Ett 15-tal veteraner försökte 
sig på att få en horngädda, men endast ett 
fåtal kom upp.  
Efter sommarn skall vi se vad insjöfisket 
har för överraskningar till oss. Har du tips 
är du välkomna till Sallerupsdammen ons-
dagar kl 09,00 – 14,00. 
Utöver veteranernas fiskeutfärder eller fiske 
i Sallerup på onsdagar har vi också varit 
delaktiga i klubbens utfärder, vem minnes 
inte Kjells stora piggvar som blev en av 
höjdpunkterna vid klubbens kustfiske i Vik 
efter öring. 
Veteranerna önskar alla en god sommar. 
Nisse  

 
Våra båtar 
 
När detta skrivs befinner sig klubbens båtar tyvärr fortfarande på land för un-
derhåll, men vi hoppas att de kommer i vattnet inom kort. Information om detta 
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. 
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. 
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Välkommen till SFK Spinnarens Familjedag 2019 

Sallerupsdammarna lördagen den 24 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 regnbåge 
eller öring 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 

 
 
Tävlingar och utfärder 
 
Regnbågsfiske i Ljungskula 23 mars 
 
På plats vid dammen drog Torbjörn alla riktlinjer och regler och sedan var det 
bara för oss att knalla ut och ta plats runt dammen. Vi var 12 st och det kändes 
inte allt för trång men fler bör man inte vara. Övre dammen kändes inte lika 
fiskbar p g a att det humusfärgade vattnet, men han hade satt i fisk även där. 
En del fisk fångades i början, men vissa hade det trögt och en del fick inte sin 
fisk förrän efter korvgrillningen. I priset ingick grillad korv och potatissallad 
och det blev mycket uppskattat. Både ny och gammal fisk fångades, men vi var 
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inte lika begeistrade i år som i fjor. Fisken var mindre och inte av samma kon-
dition, men det beror på den varma sommaren året innan. 
Dagens största fick Mikael Larsson men en färgad hanne på 3,5 kg, annars var 
vikten mellan 0,8 – 3,5 kg där flertalet låg omkring 1,5 kg. Tyvärr var även 
fenkonditionen inte den bästa, inte alls som i fjor eller andra år innan dess. 
Vi ser fram mot höstens fiske och hoppas att de kommer att bli mycket bättre. 
 
Havsöringfiske 30 mars 
 
Vi blev 15 st som drog österut till Vik. Enligt alla väderprognoser skulle det 
blåsa hårda västliga vindar, men när vi träffades hängde flaggorna rakt ner. När 
vi anlände till Vik såg det bra ut med krusningar på vattnet och inte allt för 
hård vind. Tore, som lät vadarna ligga, gick längs stranden och spinnfiskade 
och var den som först fick en havsöring. Det blev en par till som högg här och 
där och någon fick syna himmeln lite innan de fick simma tillbaka. Sune råka-
de ut för ett litet missöde då han stod på öronen så blodet det rann och fick 
plåstras om av Mohammed och Micke, men det hindrade inte denne kämpe 
från att fiska vidare. En bonusfisk kom också upp, en piggvar som Kjell Win-
blad fick på spinn.  Den vägde modiga 1600 g och var 44 cm lång och blir en 
fin anmälan till Mångfisken. 
Vid 11-tiden grillades det korv som klubben bjöd på och det uppskattades av 
alla. Efter grillningen åkte vi vidare till Vårhallarna. Vinden låg på rätt bra 
ifrån land, men det såg mycket fint ut. Även här hände ett missöde som kunde 
ha blivit riktigt farligt. Göran skulle gå över till en platå vid klipporna men 
missbedömde avstånd och djup och fanns sig helt plötsligt under vattnet. Han 
lyckades dock ta sig upp men blev lite blöt kan man säga. Vi fick ingen kon-
takt med fisk här utan valde att köra vidare till Gislövs hammar . 
Här hade vi ännu mer vind, men det gick att flugfiska om man ställde sig rätt. 
Micke fick en liten som fick simma tillbaka och tappade en. När dagen var slut 
kunde vi konstatera att det blev 7 öringar upp plus Kjells piggvar. Alla verkade 
tycka att det blev en lyckad och trevlig tur och många fick se nya fiskeplatser 
som de säkert kommer att åka tillbaka till. Alla tre platserna kan man fiska 
ifrån land då det blir djupt rätt fort.  
 
KM i spinnfiske den 6 april 
 
Tyvärr blev årets planerade KM i spinnfiske i Sallerup inställt eftersom vi inte 
kunde få tag i fisk till den dagen för utsättning. Vi återkommer om det eventu-
ellt blir ett nytt datum för detta fiske till hösten. 
 
 



10 

KM i havsfiske 28 april 
 
När vi oss ut på Öresund med M/S Tumlaren II var vi glädjande nog 32 st som 
kom och fiskade. Vi hade abonnerat båten för en 7-timmars tur, vilket var tur 
då vi fick åka över till danska sidan. Vädret var skönt, molnig himmel med lite 
sol och en nordlig vind på ca 5-6 m/s och även en nordlig ström som var riktigt 
stark på vissa ställen. Torsken var däremot med på noterna och alla fick fisk 
och var mycket nöjda. Tävlingen var poängfiske med 20 poäng för första fisk i 
en art och sedan 5 poäng för nr 2-5 för att därefter få 1 poäng för resterande 
fisk i samma art. Eftersom man bara får behålla 7 torskar, så kunde man få max 
42 poäng för torsk. Nu fick vi särskilja tävlande med tyngsta fisk, vilket även 
det funkade. Fördelen med poängfiske, och att man väger sin tyngsta, är att 
man kan rensa efterhand. 
Dagens segrare blev Ola Ågren då han var den ende som lyckades få två arter, 
en torsk och en sej. På andra plats kom Stefan Rosenström med 7 torskar och 
hans tyngsta vägde 3,3 kg. På tredje plats kom Kjell Olsson med sina 7 men 
med en lite mindre torsk på 3,24 kg. Då detta var första tävlingen i nya 
”Stormästaren” så fick de fina poäng som det gäller att förvalta under året. 
 
Regnbågsfiske i Danmark 4 maj 
 
Vi hade spetsat in oss på Store Rosenbusk, som är känd för att ha stor fisk, 
men vi fick reda på att de inte gjorde någon utsättning under veckan, så vi val-
de att titta på andra alternativ. Vid träffen i Sallerup kl 0500 på morgonen be-
slöt vi att åka till Örsted Fisk & Golf som ligger ca 1 timmes körning bort. Det 
visade sig att vi skulle få en mycket varierande dag i form av väder, tror vi 
hade allt utom åska. Även fisket blev lite annorlunda där Mikael Larsson fick 
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en stör under tiden han flötmetade efter regnbåge med räka. Han lyckades även 
få en karp när han skulle veva in och kolla sitt bete. Micke Hammarlund fick 
en guldöring på fluga och senare lyckades även han att få en stör som simmat 
på hans lina så jiggen fastnat i fenan. Kjell, Mirko och Andreas lyckades att få 
var sin regnbåge på över 4 kg. På Örstedt får man premier för t ex för guldör-
ing och fisk över 4 kg. Premierna består av att man får välja ett nummer 1-10 
och så vinner man det som finns bakom luckan. Vi sju som var med på denna 
resa hade det mycket trevligt och inget annat än att säga gott om hela anlägg-
ningen. Vi får se om det kan bli Store Rosenbusk nästa år istället. 
 
 
Tävlingar, utfärder och aktiviteter under resten av 2019 
 
Juli  Underhållshelg i Sallerupsdammen 
27 Juli  Insjöfiske i Ringsjön 
3 Augusti  Mete i Sallerupsdammen 
24 Augusti  Familjedag  
6-7 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. 
 
Inbjudan till KM i insjöfiske i Ringsjön den 27 juli 
 
Vi hade denna tur som en utfärd i tidigare utskick av Spinnposten men vi har 
beslutat att göra om den till ett KM-fiske för att få kanske lite större intresse, 
men även för att få ett moment till i årets nya tävling ”Stormästaren”. Tävling-
en kommer att bli en poängtävling där man får olika typer av poäng beroende 
på art och antal och som alltid så är det fiskevattnets regler som gäller avseen-
de minimimått och maximimått. Vi kommer att hyra båtar av Björks fisk och 
vi vill ha er anmälan senast den 19 juli så vi kan ge dem besked på hur många 
båtar vi behöver. Info Göran Andersson 070-8832944. Anmälan via klubbens 
hemsida eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se. 
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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. 
 
Inbjudan till flugfiske i Mieån 6-7 september 
 
Den 7 juli kl 19:00 öppnar anmälan till fisket i Mieån, och vi hoppas att några 
av Bondemöllas större regnbågar även har hamnat i Mieåns vatten.  Vi åker 
upp fredagen den 6 september på eftermiddag/kväll och har det trevligt innan 
vi kryper ner i sängarna och drömmer om vilka flugor som skall sitta på tafsen 
nästa dag. Vi fiskar sedan på lördagen och tar en paus mitt på dagen för att fis-
ken skall få vila, och sedan fiskar vi vidare till kvällen. Summan för detta trev-
liga fiske är 1100 kr för seniorer och 550 kr för juniorer, och i priset ingår 
övernattning och fiske. Det ni behöver ta med er är sängkläder (säng, kudde 
och täcke finns) samt något att äta och dricka. Anmälan till Michael Hammar-
lund på 076-7979090. OBS!! endast anmälan per telefon. 
 
Inbjudan till KM i flugfiske 5 oktober 
 
Vi kommer att fiska i Sallerups damm 2 igen och hoppas att vi får bättre lycka 
denna gång. Vi fiskar kl 08-12 och tyngsta fisk vinner med fallande placering 
därefter. Samling för utdelning av platser börjar kl 07:00 och 07:30 har vi 
genomgång av regler för att sedan gå ut till våra platser. Max antal deltagare är 
30 st, så anmäl er senast den 2 oktober på mail till styrelsen@sfkspinnaren.se 
eller på webben. Endast fiske i damm 2. Pris är 150 kr för seniorer och 50 kr 
för juniorer. Ingen återutsättning tillåts under tävling, återutsättning är lika med 
diskvalificering. Efter fångad fisk skall man flytta till ny plats eller byta plats 
med någon annan. Man får inte fiska på sin gamla plats förrän efter 15 min, 
ifall ingen kommer och tar platsen. Ingen får byta plats förrän 15 min efter 
startsignal, då kan man flytta till ev ledig plats. Mer info ring Michael Ham-
marlund 076-7979090 eller maila styrelsen@sfkspinnaren.se 
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Inbjudan till plattfiskmete med Vandia 12 oktober 
 
Vi ger oss ut på Öresund med Vandia från Helsingborg och ser om vi kan hitta 
några fina spättor till middag. Eventuellt kommer denna utfärd att göras om till 
ett KM men det är inte beslutat än men ta med i beräkning att så kommer att 
ske. Vi kommer att fiska mellan kl 08-15 och priset för turen är 150 kr för seni-
orer och 50 kr för juniorer. Till detta tillkommer kostnaden för borstmask om 
50 kr per burk. Blir det ett KM av denna tävling så kommer det bli baserat på 
antal men att catch-and-release kommer att tillåtas för att man inte skall känna 
att man måste döda fisk som man sedan inte vill ta hand om.  
Senast den 4 oktober vill vi ha er anmälan via webben eller mail till styrel-
sen@sfkspinnaren.se. För mer info Michael Hammarlund 076-7979090 eller 
styrelsen@sfkspinnaren.se. 
 
Inbjudan till abborrfiske i Danmark 2 november 
 
Det kan kännas underligt att vi åker över ån efter vatten då vi har Malmö kanal 
med bra abborrfiske så nära, men ombyte förnöjer säger man. Vi ger oss iväg 
till något av Danmarks kända abborrvatten, vilket det blir beror på hur stort 
intresset blir. Vi försöker också etablera en träff med en dansk fiskeklubb, och 
då kan det bli lite exklusivare vatten som erbjuds. Vi vill väldigt gärna ha er 
anmälan senast den 19 oktober, så vi kan planera antal bilar m m. Utfärden är 
till självkostnadspris d v s att vi betalar allt själv för broavgift, bil, fiskekort m 
m. Anmälan på mail till styrelsen@sfkspinnaren.se eller via webben. För mer 
info Michael Hammarlund 076-7979090 
 
 
Stormästaren 
 
Nytt för i år är en ny tävlingsform där man får poäng beroende på placering i 
KM-tävlingarna, och i slutet av året så koras en Stormästare. Poängräkningen 
är lite olika de olika grenarna. Av 5 eller 6 KM-tävlingar får man tillgodoräkna 
sig de fyra bästa placeringarna. Stormästare blir den person som har fått ihop 
flest poäng och får då en inteckning i ett vandringspris döpt till Stormästaren. 
Vi hoppas att denna enkla tävlingsform skall locka lite fler deltagare till våra 
fisken. Klubbmästare blir man fortfarande i de olika grenarna, så den tävlings-
formen försvinner inte, utan detta blir ett nytt komplement i klubben. 
Mer detaljerade regler om klubbmästerskapen och Stormästaren hittar du i fol-
dern ”Stadgar och regler”, som du även kan hitta på klubbens hemsida. 
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Ställning i Stormästaren 2019 
    KM i havsfiske Slutsumma 
1 Ola Ågren 15  15 
2 Stefan Rosenström 12 12 
3 Kjell Ohlsson 10 10 
4 Mats Nilsson 8 8 
5 Kurt Grip 7 7 
6 Rasmus Brännlund 6 6 
7 Johannes Rehn 5 5 
8 K-Å Månsson 4 4 
9 Willy Strömberg 3 3 
10 Lennart Bundy 2 2 
11 Michael Hammarlund 1 1 
12 Sune Nilsson 1 1 
13 Patrik Rickard 1 1 
 
 
Ställningen i Mångfisken 2019-05-28 
 
1. Bo Johnsson 30 p 
2. Patrik Rickard 29 p 
2. Michael Hammarlund 29 p 
4. Andreas Rosenberg 25 p 
5. Kjell Winblad 10 p 
6. Lennart Bundy 9 p 
 
 
Årets största fisk 2019 
Kjell Winblad Piggvar 1650 g  165% 
 

Årets största flugfångade fisk 2019 
Michael Hammarlund Regnbåge 2150 g 36% 
 
Årets största fisk juniorer 2019 
Simon Deblond Torsk 2080 g 12 % 
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Mohamed Zrewill med fina torskar fångade vid KM i havsfiske. 
 

Trevligt havsöringfiske för Andreas Rosenberg. 
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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 

 


