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Lyckat fiske under sportlovsveckan. 

Spänd förväntan inför premiärfisket. 
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Spinnpost nr 1 – Mars 2020 
 

Ordföranden har ordet 
 
I skrivande stund har vi precis avverkat premiärfisket i Sallerup, och ingen 
kyla och snö verkar vara på väg, så det lär inte bli någon vinter alls denna sä-
song. Årets första KM, som skulle ha varit pimpel, fick göras om till kustfiske 
som reservalternativ då isarna uteblev helt. 
Årsmötet avlöpte utan problem och de nya stadgarna fastställdes. Den stora 
skillnaden mellan de gamla och nya är att man har delat upp en del av de gam-
la paragraferna i flera paragrafer, samt att vi nu även har lagt in e-post och 
andra elektroniska möjligheter till utskick. 
Vi efterlyser medlemmar som kan hjälpa till med att sitta i boden i Sallerup 
och sköta fiskekortsförsäljning och tillsyn. Man behöver inte sitta en hel dag 
utan man kan ta ett förmiddags- eller eftermiddagspass. Hör av er till Inge så 
tar han hand om detta. Dessutom behöver vi hjälp med skötsel av anläggning-
en, gräs skall klippas, buskar ansas, soptunnor tömmas, bryggor skall underhål-
las m m. Slå Inge eller Tore en pling så kan de tala om vad som behöver göras. 
Båtarna i Barsebäck och Vombsjön kommer att försvinna och Ringsjöbåten 
kommer att bli den enda som blir tillgänglig för uthyrning. Orsaken till att Bar-
sebäcksbåten försvinner är att båtplatsen vi hade fick sägas upp, då personen 
som stod för platsen inte längre vill göra så p g a ålder. Vi tackar Ulf Persson 
för den tid som han har ställt upp. Att Vombbåten försvinner beror helt enkelt 
på att den lånas ut för lite. Detta har påpekats ett antal år, men utlåningsfre-
kvensen har inte ökat. 
Vi har en hel del fisketurer att se fram emot under våren, bl a fiske efter havs-
öring, torsk, horngädda och regnbåge, så det är bara att läsa i programmet och 
anmäla sig. Redan nu har vi många anmälningar till torskfisket. 
Covid-19 har slagit till och jag och Sara på Svenska Castingförbundet valt att 
ställa in den planerade familjedagen i april. Vi skjuter den framåt i tiden och 
återkommer med ny tidpunkt. 
Situationen är ny och skrämmande för många av oss, och vi vet inte riktigt hur 
vi skall göra med vårens utfärder och klubbmästerskap. Vi uppmanar våra 
medlemmar att om ni känner er febriga, hostiga så stanna hemma och kurera 
er. Vi kan inte annat än att lyssna och höra vad folkhälsoinstitutet säger och 
försöka agera efter det. Sköt om er där ute och tvätta händerna noggrant. 
 
En mycket aktad och omtyckt person, Sune Nilsson, har gått bort ifrån oss. Vi 
skänker hans närmaste  en värmande tanke i sorgens tid. 
 
Micke 
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Inställda inomhusaktiviteter p g a Covid-19  
 
På grund av rådande omständigheter har klubben beslutat att till att börja 
med ställa in alla inomhusaktiviteter, vilket betyder att möten, onsdag- 
och torsdagsträffar tillsvidare är inställda.  
 
Vi följer läget och rekommendationerna ifrån myndigheterna, så läget 
kan komma att ändras över en dag. För att få information om senaste 
läget så håll koll på hemsidan och Facebook. Planerade fisketurer kan 
bli inställda med kort varsel. 
Vi hoppas att läget snart skall börja gå mot ett mer normalt tillstånd. 
Sköt om er och är ni inom riskgrupperna så tänk efter en extra gång om 
fisket verkligen är viktigare än hälsan. Tvätta händerna noga, pilla er 
inte i ansiktet, så kan vi rida ut även denna storm. 
 
Veteranerna 
 
Kan man fiske i Sallerupsdammarna trots coronaviruset? Svar: Ja. Vi veteraner 
fortsätter att träffats vid Sallerupsdammen på onsdagar kl 10, MEN vi SKALL 
hålla avstånd till varandra på minst två meter och vi kommer inte träffas inom-
hus var sig det är till kaffe eller om det är regn. Vi håller oss utomhus tills det 
där hemska coronaviruset är borta. 
Du skall inte komma till Sallerupsdammarna på minst 14 dagar om du är 1) 
förkyld, 2) hostar, 3) har feber eller svettas. Det är för din egen skull men ock-
så för omgivningens. I övrigt är det viktigt att vi som är veteraner följer de fö-
reskrifter regeringen eller andra myndigheter utfärdar. 
Under sportlovet hjälpte veteranerna ca 160 ungdomar, som kom till Sallerup 
för att fiska gratis i damm 1. Veteranernas hjälp i klubben i olika sammanhang 
belönas bl a genom att vi får fiska för 100 kr på onsdagar och ta tvåfiskar med 
hem - det billigaste medlemsfisket i Sverige. 
Veteranernas program för 2020 finns nu på klubbens hemsida och klubbens 
Facebook-sida. Där hittar du också anmälningslista till olika utfärder eller 
andra klubbaktiviteter. Vi kommer dock att försätta med sms till de som inte 
har internet. Det är mycket viktigt att du som inte har internet anmäler dig till 
klubbens sms grupp, för just nu skriver vi om de ändringar klubben nödgas 
göra på grund av coronaviruset. 
Vill du vara säker på att inte missa information från veteranernas eller klub-
bens program skriver du ett sms till Niels på tel. 0737 835 753. Jag behöver 
blott ditt för- och efternamn så fixar vi det.  
Nisse 
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Nytt från Sallerupsdammen 
 
Nu är vi inne i en ny säsong för sportfiske i Sallerupsdammarna. Det har varit 
isfritt under de första månaderna i år, vilket gjort att många har tagit tillfället i 
akt att testa sin fiskeutrustning, trots att väder och vind inte alltid varit det bäs-
ta. 
Barnens sportlovsvecka blev välbesökt med 157 fiskande barn mellan 9 – 16 
år. Vi hade satt i 150 kg fisk för denna aktivitet. Ett drygt 35-tal fiskar landades 
av glada skolbarn. Naturligtvis fick alla barn fiska gratis, låna spö gratis och ta 
upp en fisk utan kostnad. Det traditionella skollovsfisket under sommarlovet 
kommer även i år att vara på onsdagar och torsdagar i veckorna 25 t.o.m.32. 
 
En ny bod som har en vattenklosett och en handikappanpassad del skall sättas 
på plats så fort marken tillåter att en traktor kör in på anläggningen. Den be-
fintliga toaletten kommer att flyttas till damm 2. 
 
Förhoppningen att Malmö Stad skulle ombesörja två nya bryggor och renove-
ringen av en brygga i damm ett har skjutits på framtiden, vilket är                         
trist för våra ca. 8-900 skolungdom som besöker oss sommartid varje år. 
 
Rullstolsbundna och användare av rullator som är fiskeintresserade kan med 
Malmö Stads engagemang vid Sallerupsdammen komma att få bättre tillgäng-
lighet för sitt fiskeintresse. En bredare gång längs ena sidan av damm ett skall 
anpassas och en nedfart från parkeringen strax intill de båda nya P-platserna 
för handikappade kommer att anläggas. Exakt när det kommer att ske vet vi 
inte, men förhoppningsvis innan sommaren. Det skulle bli ett enormt lyft för 
både unga och äldre med handikapp som besöker Sallerupsdammen under 
sommartid. 
 
Våra hustomtar Kenny och Håkan kommer en gång i veckan och fortsätter med 
löpande renoveringar av staket, byggnader och bryggor. Ett nytt datoriserat 
låssystem har monterats på alla låsbara enheter, vilket gör att vi kan avläsa 
vem som varit där. Tillsammans med det installerade larmsystemet från Securi-
tas hoppas vi på en bättre säkerhet för Spinnarens inventarier. 
 
Teckningslista för att hjälpa till i Sallerupsdammen onsdagar och torsdagar kl. 
09-15 under sommarlovsfisket finns på anslagstavla i Sallerupsstugan. 
 
Välkommen till Sallerupsdammen 2020. 
 
Inge o Tore 
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Kust- och flugfiskesektionen 
 
Inomhusträffarna är inställda tills vidare men lite längre fram när det blir var-
mare kommer vi att dra igång lite castingverksamhet utomhus för att träna upp 
kastkunskaper och komma närmare det perfekta kast. Vi har utrustning för 
spinn men vi kan fixa fram flugspö också, så ha koll på hemsidan och Facebo-
ok så ser ni när vi drar igång med detta. 
 
Våra båtar 
 
På årsmötet beslöts att säga upp klubbens båtplatser och inte längre tillhanda-
hålla båtar för utlåning till medlemmar. Dock kommer Ringsjöbåten att vara 
kvar under 2020. När båten åter är sjön kommer detta att meddelas på klubbens 
hemsida och på Facebook. 
 

Dags att betala medlemsavgiften !!!! 
 
Medlemsavgifter för 2020 
Senior: 350 kr 
Junior: 100 kr (t.o.m. det år man fyller 19 år) 
Pensionär: 250 kr 
Familj: 450 kr (2 vuxna och barn t.o.m. 19 år) 
  
Avgiften insättes på klubbens plusgiro 53 48 15-6. Det går även bra att 
betala medlemsavgiften via Swish till nummer 123 274 14 78. 
Glöm inte att ange ditt namn och att inbetalningen gäller medlemsavgift 
för 2020. 
 
Aktivitetsprogram för 2020 
 
Datum Aktivitet 
26 april KM i torskfiske med M/S Tumlaren 
2 maj Regnbågsfiske i Danmark 
9 maj KM i Spinnfiske, Sallerup damm 2 
16 maj KM i horngädda 
1 aug KM i insjöfiske, Ringsjön 
8 aug KM i mete, Sallerup 
29 aug Familjedag 
12 sept KM i sillfiske (Gåsafiske) 
1-2 okt Sunnedamm, enbart flugfiske, Övernattning (Endast tfn-anmälan) 
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10 okt KM i flugfiske, Sallerup damm 2 
17 okt Höstmöte, Kl 10:00, Sallerup 
18 okt KM i plattfiske med Vandia 
23-24 okt Ekdala, flug- och spinnfiske, övernattning (Endast tfn-anmälan) 
7-15 nov Underhållsvecka i Sallerup, dammen stängd för fiske 
21 nov KM i kustfiske 
29 nov KM i havsfiske med M/S Tumlaren 
7 dec Luciamys i Sallerup, Kl 18-20 
 
Aktivitetsprogrammet är preliminärt, justeringar kan förekomma. Alla KM och 
utfärder med båtar m m är inte bokade så vissa datum kan komma att ändras. 
Du kan anmäla dig till våra aktiviteter på vår hemsida under aktiviter/
aktivitetsprogram. Där finns alla aktiviteter och en kolumn för anmälningar. 
Klicka på länken så kommer du till ett anmälningsformulär. 
 
Slutställning i Mångfisken 2019 
1. Andreas Rosenberg 106 p 
2. Bo Johnsson 102 p 
2. Patrik Rickard 101 p 
4. Michael Hammarlund 62 p 
5. Karl-Åke Månsson 54 p 
6. Kjell Winblad 10 p 
6. Karl Bundy 10 p 
6. Johnny Nyberg 10 p 
 
Årets största fisk 2019 
Kjell Winblad Piggvar 1650 g  165% 
 
Årets största flugfångade fisk 2019 
Bo Johnsson Harr 1430 g 95% 
 
Årets största fisk juniorer 2019 
Willy Strömberg Rödspätta 1250 g 89 % 
 
 
Tävlingar och utfärder 
 
Istället för pimpelfiske 
 
På skottdagen avhöll vi reservfisket för det uteblivna KM i pimpel och det fick 
bli KM i kustfiske. Vi höll till på Järnkajen i Malmö och vädret och fisket var 
inte alls på vår sida. Vi fiskade mellan kl 10-14 och under denna tid blåste det 
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rätt bra och regnet kom i omgångar. Då vi misstänkte att fisket skulle bli trögt 
beslöt vi att räkna all fisk, stor som liten, utom sill och fjärsing samt att havsör-
ing och lax skulle hålla minimimått. Även catch-and-release fick användas 
bara man visade närmaste granne fångsten. Kurt var den som först fick fisk, en 
liten torsk som tog på hans bottenmete och de första 20 poängen var säkrade. 
Patrik fick senare även en torsk, lite större än Kurts. Den högg på en wiggler 
och att den såg draget var nog tur då torsken var enögd. In på sista timmen fick 
Sven-Erik en sandskädda, och då hade vi tre kandidater till de tre plaketterna. 
Då slog Kurt till och fick en fin sandskädda på 340g och säkrade segern med 
40 poäng. På andra plats kom Patrik med 20 poäng, då hans torsk både var 
tyngre och längre än Sven-Eriks sandskädda, och därmed blev just Sven-Erik 
trea med sina 20 poäng. Vi andra tre fick nöja oss med fikat vid prisutdelning-
en.  
 
Premiär i Sallerupsdammen 
 
Ett sextiotal trotsade det lilla regn som föll på morgonen den 7 mars för att få 
vara med om starten av årets premiär i Sallerupsdammen. Fin och stor fisk 
hade satts i båda dammarna, större fisk i damm 2. Några fick fisk på första kas-
tet och för andra tog det längre tid. Fisken var inte helt på hugget men de som 
fick fisk fick fin fisk. Snittvikten för båda dammarna låg mellan 2-2,5 kg. Da-
gens största invägda fisk kom upp i damm 1, en fisk på 4,1 kg som togs på 
spinn. Kl 17 var det slutfiskat och många hade då gått hem med en fisk.  
 
Inbjudan till regnbågsfiske i Danmark 2 maj 
 
Vi ger oss av över sundet och testar något av Danmarks regnbågsvatten. Spinn- 
och flugfiske men även fiske med powerbait är tillåtet på många ställen. Avgif-
ten kommer att bli fiskekort, broöverfart och bränsle till chaufför. Anmälan via 
hemsida, lista i Sallerup eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se 
För mer info: Mohamed Zrewill 076-345 28 78 
 
Inbjudan till KM i spinnfiske 9 maj 
 
Vi fiskar i damm nr 2 i Sallerup mellan kl 08-12. Största fisk för vinst gäller, 
därefter näst största. Vid lika vikt avgör längd på fisk. Vi samlas kl 07:00 för 
utlottning av platser och kl 07:30 går vi ut. Det är begränsat till max 30 delta-
gare. Efter kl 12 samlas vi vid klubbstugan och har prisutdelning och fika som 
klubben bjuder på. De som inte fått sina tre fiskar kommer att få fortsätta fiska 
tills kvoten är uppnådd men då i damm 1. Efter 12:00 är det flugfiske som gäll-
er i damm 2. Avgiften är 200 kr för seniorer och 100 kr för juniorer och då in-
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går 3 fiskar. Anmälan via hemsida, lista i Sallerup eller mail till styrel-
sen@sfkspinnaren.se  
För mer info: Michael Hammarlund 076-797 90 90 
 
Inbjudan till KM i horngäddefiske 16 maj 
 
Vi ger oss ut och ser om horngäddorna är på hugget. Platsen blir nordöstra pi-
ren vid Falsterbokanalen. Visar det sig att vinden är för hård på den sidan blir 
det piren mot sundet istället, men det bestäms på plats. Vi fiskar mellan kl 
07:00 – 11:00 och först till 25 st horngäddor är det som gäller, därefter nästa 
till 25 o s v. Kommer ingen upp till 25 st vinner den som har flest antal. Vid 
lika antal avgör sammanlagda vikten. Avgift blir parkeringsavgift. Anmälan 
via hemsida, lista i Sallerup eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se  
För mer info: Michael Hammarlund 076-797 90 90 
 
Inbjudan till KM i insjöfiske 1 augusti 
 
Vi ger oss ut på Ringsjöns vatten och hyr båtar av Björks. Vi fiskar mellan kl 
09:00 – 15:00 och går efter en poängtabell. Det är delvis begränsat då Björks 
har ett visst antal båtar att hyra. Kostnad är 200 kr för seniorer och 100 kr för 
juniorer. Anmälan är bindande efter 25 juli. Anmälan på hemsida, lista i Salle-
rup eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se 
För mer info: Michael Hammarlund 076-797 90 90 
 
Inbjudan till KM i mete 8 augusti 
 
Vi ser om vi kan fiska upp ett par mörtar i Sallerup damm 1. Vi fiskar mellan 
kl 09-13 och träffas kl 08:00 för genomgång och utlottning av platser. Klubben 
står för det bete och mäsk som får användas, inget eget får tas med. För att vi 
skall kunna beställa rätt mängd behöver vi er anmälan senast den 26 juli. An-
mälan är bindande efter 25 juli. Anmälan på hemsida, lista i Sallerup eller mail 
till styrelsen@sfkspinnaren.se  
För mer info: Göran Brandt 076-821 06 38 

Sune Nilsson är död 
 
Under mitten av mars nåddes vi av den tråkiga nyheten att en trogen och 
hängiven medlem, Sune Nilsson, gått bort. Sune kämpade i många år mot 
ohälsa, men ställde alltid upp när något behövde göras ute i Sallerup. Han 
deltog även i de flesta av våra fisketurer, alltid med stor entusiasm. Saknaden 
av en god fiskekamrat blir stor. 
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Priser i Sallerupsdammarna 2020 
 
Kortpriser gäller för upptagande av max. antal angivet fiskar per kort och fis-
kedag. Prislistan gäller från den 9 mars 2020 tills vidare. 
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   
Medlemskort måste visas upp vid köp och på anmodan. 
                      
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 
 
Hyra av spinnfiskespö 40:-/spö (depositionsavg. 200:-) 
(komplett m. rulle, lina och 1 drag)  
 
 
Uthyrning/abonnering av damm 2 
 
Uthyrning till företag, klubbar, sällskap, privatpersoner etc. 9500:- / dag 
Isättning av 100 kg fisk inkl. fiske på befintligt bestånd. 
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Kurt Grip med en sandskädda från kustfisket i februari. 
 

En regnbåge är snart landad. 
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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 Mikael Larsson 070-204 15 70  

 
Aktivitetsansvariga 

 
Veteranerna Niels Nielsen  0737-835 753  
Sallerupsdammen Inge Ahlberg 0708-470 374  
PR & Information Mohamed Zrewill 0763-452 878 
Båtar Mikael Larsson 070-204 15 70  
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 

 


