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Mohamed Achhab med en havsöring på 2840 g från Böste. 

Bo Johnsson med en gös på 6660 g från Vombsjön. 
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Spinnpost nr 2 – Augusti 2020 
 

Ordföranden har ordet 
 
Ja, då är vi mitt uppe i Covid-19 epidemin, vilket har satt sina spår i verksam-
heten. Kust- och flugfiske har inte haft sina inomhusaktiviteter sedan mars må-
nad och en del fiskeutfärder har inte blivit lika välbesökta som tidigare. Trots 
detta kämpar vi på och hoppas att vi kan få gå tillbaka till en mer normal situa-
tion, även om den verkar dröja. 
En del aktiviteter har vi dock genomfört och några är flyttade till hösten. Vi har 
fiskat med spinn i damm 2 med lite nedslående resultat. Utfärden till Danmark 
blev inställd då Danmark stängde gränsen. Regnbågsfisket i Vinnalt blev flyttat 
till hösten. Havsöringsfisket vid den skånska kusten har blivit populärt och var 
även i år välbesökt. Vi var kanske och fiskade för sista gången i Ljungs Kula, 
då paret som driver fisket inte vet om de kommer att fortsätta till hösten.  
Det händer en del i Mångfiskkampen. Anmäl din fisk, du får poäng för en fiske 
i varje art, där tyngst får högst poäng och fallande. Har du foto så deltar du 
även i en speciell tävling där vi lottar två vinnare vid årsmötet. Alla foton är en 
lott, dock bara ett foto per inlämnad fisk. Se till att man ser fisken och gärna att 
du håller den. 
Tävlingen Stormästaren är också i full gång och på de fem tillfällen som har 
genomförts så har totalt 35 medlemmar deltagit. Patrik Rickard och Andreas 
Rosenberg verkar vara de som vill slåss om titeln. Kom på våra KM och ge 
dem en match. 
Ute i Sallerup händer det saker, se rapport på annan plats i bladet. Det vi dock 
behöver är bemanning i boden, vi behöver fler medlemmar som kan sitta någon 
vardagskväll, för- eller eftermiddag om helgerna. Just nu drar några medlem-
mar ett tungt lass och sitter många pass för att vi skall kunna ge våra besökare 
service. Vår närvaro stör även tjuvfiskare då vi går runt och kollar fiskekort. Är 
du intresserad av att hjälpa oss hör av dig till Inge Ahlberg 070-847 03 74. 
Sommarlovsfisket har varit välbesökt och vi har kunnat genomföra det utan att 
behöva säga ifrån om avstånd. Jag tackar de medlemmar som arbetar med att 
hjälpa ungdomarna och ger dem en extra applåd och kram på distans. 
En spännande höst närmar sig och vi har några nya vatten vi skall känna på, 
vilket ni kan läsa om i detta nummer. Även sillfisket är tillbaka på försök då 
deltagarantalet varit katastrofalt dåligt vid tidigare försök. Det kommer att bli 
tätt mellan fiskeaktiviteterna i höst, då en del har flyttats från våren men plane-
ra in dem i er kalender och anmäl er i god tid (glöm inte att själv anteckna att 
ni anmält er då anmälan i många fall är bindande) så ni kommer med på turer-
na. 
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Jag får passa på att tacka alla som ställer upp och ser till att våra KM och utfär-
der går att genomföra och alla som ställer upp i Sallerup, som jag skrev innan , 
men mer hjälp behövs. Passa på och njut av sensommaren och ge er ut och fis-
ka en stund. Varför inte gå tillbaka till de unga åren och bara sitta med ett bam-
buspö, toppknuten lina, röd/vitt flöte, mask och meta abborre och bara njuta av 
natur och liv. Ta hand om er så tar vi oss igenom detta. Glöm inte att tvätta 
händerna ofta. 
Micke 

 
Veteranerna 
 
En kort resumé: År 2020 har bjudit på många överraskningar, men Covid-19 
får ändå beskrivas som den största överraskningen för oss alla. Veteranernas 
program blev godkänt på klubbens årsmöte i februari 2020, men det var innan 
vi visste något om  Covid-19 och datum för sommarlovsfisket. Ganska omgå-
ende fick de första punkterna i programmet strykas på grund av återhållsamhet 
i veteranfisket när Covid-19 blev känt. 
Samtid: Efter chocken omkring Covid-19 kom veteranfisket ordentligt i gång 
igen i april med en fiskeutfärd till Tollerupsjön i Höör, där vi var 15 veteraner 
som samlades en blåsig och kall onsdag. 
Till veteranernas horngäddefiske anmälda sig 15 veteraner, men endast 7 kom. 
Jag har försökt att ta reda på varför man inte hör av sig när man inte kommer 
till en utfärd man har anmält sig till, men jag har inte riktigt fått svar på den 
frågan. När det gäller fisket efter horngädda har jag förstått att man tycker det 
är besvärligt att ta sig fram och fiska vid brofästet och man föredrar klubbens 
horngäddefiske som har en bättre plats för oss äldre att fiske ifrån. 
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Kanske skall vi byta ut veteranernas horngäddefiske mot en torsktur, och vill 
man fiska horngädda går man på klubbens horngäddefiske? Synpunkter på det 
tack. 
För första gång i klubbens historia var det tänkt vi veteraner skulle ha ett VM 
(veteranmästerskap). Trots att programmets innehåll varit känt sedan november 
2019 har ingen noterat att samma dag vi skulle ha VM var samma dag som 
sommarlovsfisket skulle börja. Fem dagar för VM-start upptäcktes det att ar-
rangemangen krockar Det gjordes ett par försök att flytta fram VM, men då var 
folk upptagna med sommarnöje och ingen VM blev av. 
Nisse 
 
 
Nytt från Sallerupsdammen 
 
Sommarlovsfisket under onsdagar och torsdagar i veckorna 25-32 har i år varit 
mycket populärt. Besökande ungdom mellan 9-16 år har upptäckt sportfisket i 
Sallerupsdammarna. Det har varit ungdomar från Malmö, Staffanstorp, Arlöv, 
Svedala och flera andra orter. Totalt har 847 ungdomar t.o.m. v32 testat både 
spinnfiske och mete. Precis som tidigare skollov får barnen gratis fiska, låna 
spö och ta upp en fisk. Utbildning i kastteknik är obligatorisk för dem som ald-
rig provat på att fiska.  Problem med lintrassel i rullarna, utlämning av spö och 
håvar, fixa räkor och majs till de som metar har hela tiden tagits om hand av 
personal från SFK Spinnaren. Tyvärr tror många föräldrar att man bara kan 
lämna sina barn vid Sallerupsdammen och att klubben sen ansvarar och tar 
hand om barnens fiskeäventyr. Så är det inte. Vi är fyra i personalen varje ons-
dag och torsdag som står för servicen till ungdomarna. Personalstyrkan fick 
utökas så vi kunde hålla servicen till ungdomarna. 
 
Det finns numera inga ”goa gubbar” som Olle och Henry som under många år 
alltid funnits på plats i fiskekortsboden. Men vart tog alla ni medlemmar vägen 
som tyckte att bemanningen vid Sallerupsdammen inte var något stort problem. 
Var finns ni nu? På plats i boden finns separat anslagstavla med bemannings-
lista där man kan skriva in sig för att hjälpa till. 
Vaktpassen för sommarmånaderna mellan maj och augusti är kl. 08 – 14 och 
14 -21:30, därefter minskar bevakningstiden. Öppet i september kl.08-20. För 
tillfället finns det bara ett litet antal personer som lägger ner mycket tid för att 
verksamheten skall fungera. 
Tack vare den utökade bemanningstiden med egen personal och med hjälp av 
Örestad bevakning har tjuvfisket minskat. Trots mycket bevakning hade vi i 
vecka 28 ett gäng på 5 personer som tjuvfiskade, och veckan efter ett nytt gäng 
om flera personer. Örestad bevakning och polis tillkallades. Fiskeredskap be-



6 

slagtogs och anmälan om överträdelse enligt brott mot fiskelagen gjordes. Poli-
sen beslagtog deras fiskeredskap. 
 
Våra duktiga ”bodtomtar” Håkan och Kenny fortsätter arbetet med avbärarsta-
ket vid parkering och vid stugorna. Arbeten runt dammarna kommer att fortsät-
ta och utvändiga renoveringen av samlingsstugan är snart färdig. Parkeringen 
har lite håligheter som uppstod vid kabelarbeten på insidan och längs med vårt 
staket vid Särslövsvägen. Detta har inte, trots påpekanden, åtgärdats av entre-
prenören. Det stora antal bilar vid skollovsfisket förorsakade mycket trängsel 
på parkeringen. Med hjälp av Torgil Brönmark på Malmö kommun ordnades 
snabbt fram ett 20-tal betonggrisar som målades vita och p-problemen upphör-
de. Enligt uppgifter från Torgil skall arbeten med handikappväg längs med 
damm 1 och handikapplats för fiske påbörjas senare i höst. Toalett med hcp-
avdelning finns på plats vid materialcontainern. 
Inge Ahlberg 
 
Fiskrökning vid Sallerupsdammen 13 juni 
Vi planerade att premiärröka i den gasolrök som klubben köpt in och gick ut 
med info om det på hemsida och facebook och fick en del intresseanmälningar. 
Tyvärr kom inte alla som anmält intresse, men vi lyckades fylla röken ändå. 
Det blev en trevlig tillställning där vi även bjöd på grillkorv till de som kom-
mit. När fisken var rökt och avsvalnad vakuumpackades den, så de som ville 
ha den till midsommar skulle kunna det. Resultatet blev mycket lyckat, så vi 
kommer att dra igång röken igen inom kort. 
 
 
 
Kust- och flugfiskesektionen 
 
Vi har inte träffats inomhus sedan mars månad. Det känns lite ledsamt att vi 
inte har kunnat genomföra våra flugbindningar som planerat. Dock har vi haft 
några enstaka träffar med grill och casting i Sallerup och Goja (Göran Anders-
son) bjöd hem till grill i trädgården och havsöringskväll så ett par utomhusträf-
far har vi haft. Vi hoppas att vi kan krypa in i stugan igen till den 17 septem-
ber, men vi får se vad Folkhälsomyndigheten har för rekommendationer då. Vi 
hoppas att vi kan få genomföra familjedagen den 22 augusti tillsammans med 
Svenska Castingförbundet.  
Spontana träffar annonseras på hemsidan och klubbens Facebooksida. 
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Välkommen till SFK Spinnarens familjedag 2020 
Sallerupsdammarna lördagen den 22 augusti kl.10-14 

 
Till familjedagen välkomnar vi alla, vuxna som barn, medlemmar som 
alla andra för trevlig samvaro i sportfiskets tecken. 
Vi har i år besök av Svenska Castingförbundet som visar ”Det perfekta 
kastet” med både haspel och flugspö! Passa på att testa! 
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 
• 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 Fiskekontoret. Ungdo-
mar till och med 16 år äger 
under familjedagen rätt att 
meta i damm 1 med räka som 
bete. Fiskeutrustningar finns 
att låna. 

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

 
Väl mött önskar SFK Spinnaren 
 
 
 
Höstmötet flyttas !! 
Höstmötet skulle ha varit den 17 oktober men p g a Covid-19 och restriktioner 
mot att klämma ihop oss på trång yta väljer vi att flytta mötet till den 5 decem-
ber istället. Kan vi inte ha mötet den 5 december, så kommer de ärenden som 
normalt avhandlas på höstmötet att flyttas och avhandlas på nästa årsmöte. 
//Styrelsen  
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Resterande aktivitetsprogram för 2020 
 
Datum Aktivitet 
22 aug Familjedag 
12 sept KM i sillfiske (Gåsafiske) 
1-2 okt Sunnedamm, enbart flugfiske, Övernattning (Endast tfn-anmälan) 
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) 
1 nov Vinnalt, 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. 
 
 
 
Ställningen i Mångfisken 2020-08-07 
1. Andreas Rosenberg 105 p 
2. Patrik Rickard 73 p 
3. Bo Johnsson 66 p 
4. Niels Nielsen 41 p 
5. Mohamed Zrewill 28 p 
6. Michael Hammarlund 26 p 
7. Karl-Åke Månsson 22 p 
8. Mohamed Achhab 18 p 
8. Mats Nilsson 18 p 
 
Årets största fisk 2020 
Bo Johnsson Abborre 2120 g 133 % 
 

Årets största flugfångade fisk 2020 
Michael Hammarlund Regnbåge 4260 g 71 % 
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Tävlingar och utfärder 
 
Havsöringsfiske 22 mars 
 
Mitt i coronatider gav vi oss ut på en havsöringstur till Ystadtrakten. Vi hade 
bett alla som kände av någon typ av förkylning eller andra sjukdomssymptom 
att stanna hemma. Var och en körde själv, allt för att minimera riskerna. Vi 
blev 8 st som samlades i Lilleskog kl 08:00 för att sedan flytta lite närmare 
Ruuthsbo. Vi delade upp oss i de som vadade och de som fiskade från land och 
började fiska. Det var lite kyligt och en del snöflingor hade singlat igenom luf-
ten för att snabbt försvinna. Trots att det nästan var lugnt kom det en hel del 
höga vågor så de som vadade fick hoppa och de på land kunde få en del stänk. 
Ett par timmar in i fisket så vände vinden och ökade rätt rejält mot de 5-6 s/m 
som man lovat, det blåste nog 8-10 s/m så vi avbröt och laddade grillen istället. 
Korven försvann snabbt så vädret och fisket hade ökat aptiten duktigt. Tore 
Holm fick en liten havsöring på 30-35 cm i första passet, Kjell Winblad fick en 
50+ men som var smal och inte riktigt blank, så den fick simma vidare vilket 
även Tores fick. 
Efter det att alla andra åkt hem var fortfarande Goja och jag fiskesugna så vi 
åkte till Hammars backar. Vattnet var skitigt men fiskbart och de två tyskar 
som var på plats hade fått en 60+ fisk. Vi harvade på ett par timmar längs med 
kuststräckan och när vi tänkte avbryta för dagen fick Goja en på 50+ som var 
för mager, så den fick simma vidare. Något kast senaree fick han en till på 20-
25 cm som snabbt fick friheten. Nu var vi trötta och klockan började bli myck-
et så vi avbröt och kunde konstatera att det i alla fall inte blev en bomtur denna 
gång. 
Micke 

 
Ljungs kula 28 mars 
 
Vi träffades en stund innan kl 7 i Ljungs Kula. Vädret visade sig från sin bästa 
sida, sol och svag vind, även om temperaturen var lite låg direkt på morgonen 
men den steg ju mer solen värmde. Dammarna låg spegelblanka, så vi befarade 
att det skulle bli trögfiskat, men ack vad vi bedrog oss. Flugan för dagen var vit 
eller vit/grön, de flesta regnbågarna föll för någon av dessa. 
Vi gjorde ett break för lunch vid halvtolvtiden, grillad korv med potatissallad. 
Efter lunchen så var det trögt som det brukar och det kom nog bara upp 4-5 st 
på eftermiddagen. Totalt så kom det upp 28 st och största fisk var på 4,2 kg 
och minsta på 0,9 kg, men de flesta låg mellan 2,0-2,6 kg. En liten stund innan 
16:00 kom Torbjörn för att hämta oss och då var alla klara med rensning m m 
så det var bara att packa in grejerna i bilen för transport ner till parkeringen. 
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Detta kan ha varit sista gången vi fiskade i Ljungs kula då Barbro och Torbjörn 
inte vet om de skall fortsätta till hösten eller inte. 
 
KM i torskfiske 26 april 
 
Coronaviruset sätter sina spår, på ett fiske som vi brukar vara 30 st blev vi 18 
st, då många i riskgrupperna hoppat av. Det innebar att det blev gott om plats 
på båten mellan oss som fiskade. Nästan vindstilla var det när vi träffades en 
stund innan 08:00 och strömmarna var det inte mycket att hurra för heller när 
vi gick ut med M/S Amigo då M/S Tumlaren låg på varv. Planen var att sätta 
kurs mot Vikhög, då vi inte får gå till danska sidan p g a de stängda danska 
gränserna. Ett flertal båtar och turbåtar har blivit avvisade av den danska kust-
bevakningen. Vi stannade till på en del ställen på väg till Vikhög och ibland 
smällde det till och en liten torsk högg, men det var trögt.  
 
Bäst fiske fick vi 
efter kl 12 utanför 
Barsebäck, så där 
blev det ett par 
rundor innan vi 
gick hem mot 
Limhamn. Det 
kom upp 70 
torskar på oss 18 
och alla fick fisk. 
På första plats 
kom Patrik med 7 
st (5 sparade), på 
andra plats Mats med 6 st (5 sparade) och på tredje plats Mohamed med 5 st. 
Vi räknade all godkänd fisk men endast 5 st per man får sparas så en hel del 
fick simma vidare. På juniorsidan vann Willy Strömberg med 4 torskar, Morris 
Strömberg kom på andra plats med 2 st och Melker Wiklund på tredje plats 
med sin torsk. Två bonusfiskar kom upp, en horngädda på 520g som Micke 
fick och en skrubba på 500g som högg på Patriks pilk.  
 
KM i spinnfiske i Sallerup 9 maj 
 
Vi möttes av ett vackert väder, vilket gjorde det lättare att genomföra denna 
tävling då vi kunde sitta utomhus och genomföra platsdragningen och registre-
ringen. Vi blev 25 st och vi hade markerat ut 32 platser runt damm 2, så det 
fanns en del tomrum att flytta till efter fångst eller om man ville rotera. Alla 
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höll sig utspridda även under regelgenomgången och kunde därefter få gå ner 
till sina platser. 
György var den som först fick kontakt med fisk, redan på första kastet, och det 
verkade bli ett fint fiske för oss den här dagen. Men när tävlingen var slut kun-
de vi konstatera att bara 6 st av oss hade fått fisk och totalt kom det upp 8 st. 
Efter fisket var det invägning, fika och prisutdelning. Dagens segrare blev Mo-
hamed Achhab med en fisk på 2 800g. På andra plats kom Andreas Rosenberg 
med en av sina fiskar på 2 030g. På tredje plats och på första plats för juniorer 
kom Viggo Widell med sin fisk på 1 920g.  
 
KM i horngäddefiske 16 maj 
 
Det blev en mycket blåsig tävling på 
piren vid Falsterbokanalen. Inget direkt 
horngäddeväder med 10 m/s med 17 i 
byarna som ökade fram mot dagen. En 
sol som kom och gick mellan molnen, 
dock klarade vi oss ifrån regnet som 
gled över Malmö istället. Vi blev 10 st 
av 15 anmälda. Jag kan tycka att om 
man inte kommer på en tävling som man 
har anmält sig till, så kan man meddela 
detta till den som håller i tävlingen, ett 
enkelt sms funkar bra. Att själva fisket 
var trögt fick vi erfara och det visade sig 
att de som gav sig längst ut på piren i 
motvinden var de som lyckades bäst. I 
slutet fick de stå snedlutade mot vinden 
för att inte följa med då vindstyrkan nog 
hade ökat till minst 20 m/s. Andreas Ro-
senberg lyckades hitta 4 horngäddor och 
vann på dessa. Micke Hammarlund som fick ihop 3 st fick nöja sig med en 
andraplats. Sedan var det hett om tredje platsen då 3 st hade var sin horngädda, 
Kjell Olsson visade sig gå segrande ut den striden då hans horngädda var 
tyngst. Totalt kom det upp 10 horngäddor på 5 man. Inget lätt fiske.  
 
Spontanutfärd med havsöringsfiske 
 
Göran Andersson undrade om det fanns intresse att genomföra en havsör-
ingstripp nu på sommaren. Intresseanmälan ut på hemsida och facebook då det 
var utanför programmet, och det blev helt klart intressant. Vi blev till sist 8 st 
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som samlades hemma hos Göran i hans trädgård vid 17-tiden den 27 juni, där 
han hade dukat upp till långbord och bjöd på grillspett, korv, sallad och vit-
löksbröd innan vi gav sig ner till Ruuthsbo, för att se om det kommit in någon 
kvällsöring. De som var med på utfärden tyckte att den blev mycket trevlig 
även om fisken inte ville visa hugga. Stefan såg en fin fisk som hoppade fram-
för honom, det var allt. 
 
 
KM i insjöfiske på Ringsjön 
 
Den 1 augusti samlades 6 st tappra medlemmar för KM i insjöfiske vid Björks 
Fisk i Västra Ringsjön. Till skillnad mot förra året, då det blåste så vansinnigt, 
hade vi tur med vädret som var helt fantastiskt med strålande sol, nästan vind-
stilla och rejält varmt. 
Fisket, däremot, var av den tröga sorten. Patrik Rickard som blev dagens segra-
re med 4 godkända abborrar tog 3 av dom under den sista kvarten av fisketi-
den. Göran Brandt som blev tvåa fick 3 godkända och några för små abborrar 
plus 2 rätt så rejäla mörtar. Trea blev Andreas Rosenberg med en godkänd ab-
borre. Övriga 3 deltagare kammade noll tyvärr. Tack till Kjell för att han ställ-
de upp med sin egen båt. 
 
 
Inbjudan till KM i sillfiske 12 september 
 
Vi gör ett nytt försök med sillfisket som förr var så populärt. Vi fiskar 08:00-
12:00 och vill det sig väl har vi efteråt varm ärtsoppa att komma hem till i Sal-
lerup, där vi också har utlottning av gås/anka/kyckling på de deltagare som är 
kvar på plats. Avgiften är 200 kr för seniorer och 100 kr för juniorer. Anmälan 
via web, lista i Sallerup eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se  
För mer info: Michael Hammarlund 076-7979090. 
 
 
Inbjudan till flugfiske i Sunnedamm 1-2 oktober  
 
Vi testar ett, för oss, nytt regnbågsvatten, Sunnedamm i närheten av Knäred. 
Det blir övernattning. Avgiften är 1100 kr för seniorer och 600 kr för juniorer, 
då ingår 3 fiskar och boende. Endast flugfiske. Anmälan öppnar den 1 augusti 
kl 12:00 och är bindande efter 1 september. Endast telefonanmälan till Inge 
Ahlberg 070-847 30 74, som även kan svara på frågor innan anmälan öppnar. 
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Inbjudan till KM i flugfiske 10 oktober  
 
Vi fiskar i Sallerup damm 2 mellan 08:00-12:00. Största fisk gäller för vinst, 
därefter näst största o s v. Vi samlas 07:00 för utlottning av platser och 07:30 
börjar vi så smått gå ut till platserna. Det är begränsat till max 30 deltagare så 
först till kvarn gäller. 
Efter 12 samlas vi vid klubbstugan och har prisutdelning och tar en fika som 
klubben bjuder på. De som inte fått sina 3 fiskar kommer att få fortsätta att fis-
ka tills kvoten är uppnådd. Avgiften är 200 kr för seniorer och 100 kr för junio-
rer och då ingår 3 fiskar.  
Anmälan via web, lista i Sallerup eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se  
För mer info: Michael Hammarlund 076-7979090. 
 
 
Inbjudan till KM i plattfiskmete 18 oktober  
 
Vi åker ut med Vandia från Helsingborg och ser om vi kan fånga några av de 
fina plattfiskar som finns i sundet, vi fiskar mellan 08:00-15:00. Avgiften är 
250 kr för seniorer och 150 kr för juniorer. Till detta tillkommer avgift för 
borstmask 50-60 kr/burk, tala om vid anmälan hur många burkar ni vill ha. 
Anmälan via web, lista i Sallerup eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se  
För mer info: Michael Hammarlund 076-7979090 
 
 
Inbjudan till regnbågsfiske i Ekdala 23-24 oktober  
 
Vi ger oss iväg till Ekdala och provar regnbågsfisket. Det blir övernattning och 
både spinn och fluga är tillåtet, begränsat antal platser max 12 st. Avgift 1100 
kr för seniorer och 600 kr för juniorer. Anmälan öppnar den 22 augusti och är 
bindande efter den 27 september. Endast telefonanmälan som öppnar den 22 
augusti 09:00 till Göran Brandt 076-821 06 38, som även kan bistå med info 
innan anmälan. 
 
 
Inbjudan till regnbågsfiske i Vinnalt 31 okt - 1 nov   
 
Då utfärden i våras inte blev av så flyttades den till denna tid. De som anmälde 
sig i våras har förtur. De som anmälde sig i våras, och som vill ha kvar sin 
plats, skall ringa Göran Andersson och meddelar detta. 
Vi provar på ett nytt ställe för klubben, Vinnalt uppe i Simlångsdalen där vi 
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hyr hela anläggningen. Läs mer om stället här:  
https://www.vinnaltevent.se/se/flugfiske-10862451 
Vi kommer att övernatta i små enkla stugor med två våningssängar i varje. To-
alett finns i egen byggnad. Kök och matrum finns i egen byggnad. Det är en 
liten bit att gå ifrån parkeringen till stugorna. Vi kommer att fiska i två dammar 
där den ena dammen är tillåten för spinnfiske. Det är begränsat antal platser, 12 
st. Det kommer att kosta 700 kr för seniorer och 350 kr för juniorer, i priset 
ingår timmerstuga, fiskekort och en fisk. Anmälan öppnar 19 september kl 
15:00 och är bindande efter den 4 oktober, endast telefonanmälan till Göran 
Andersson 070-883 29 44. Efter det får den person som inte kan vara med för-
söka få en ersättare om det inte finns någon på väntelistan eller betala avgiften 
ändå. Avgiften betalas inte tillbaka efter den 4 oktober. Avgiften skall vara 
inbetald till den 4 oktober för att man har kvar sin plats. För info ring Göran 
Andersson 070-883 29 44. 
 
 
Ställningen i  Stormästaren 2020 
 

      29-feb 26-apr 09-maj 16-maj 01-aug   Antal 

  Förnamn Efternamn Kust Torsk Spinn Horngädda Insjö Summa Räknade 

1 Patrik Rickard 12 15 0 7 15 49 5 

2 Andreas Rosenberg 0 4 12 15 12 43 5 

3 Michael Hammarlund 0 7,5 0 12 X 19,5 4 

4 György Hegedus X X 8 8 X 16 2 

5 Kurt Grip 15 X 0 X X 15 2 

6 Mohamed Achhab X X 15 X X 15 1 

7 Mats Nilsson X 12 X X X 12 1 

8 Göran Brandt X 1 0 0 10 11 4 

9 Mohamed Zrewill X 10 0 X X 10 2 

10 Kjell Olsson X X X 10 0 10 2 

11 Sven-Erik Rickard 10 X X X X 10 1 

12 Viggo Widell X X 10 X X 10 1 

13 Khuong Ngo X 3 6 X X  9 2 

14 Rasmus Brännlund X 7,5 X X X  7,5 1 

15 Lothar Neiburh X X 7 0 X  7 2 

16 Hakim Chahboun X 6 0 X X  6 2 

17 Jun Sing Hew X 5 0 X X  5 2 

18 Willy Strömberg X 2 X X X  2 1 

19 Karl-Åke Månsson X 1 0 X X  1 2 

20 Lars Persson X 1 0 X 0 1 3 

21 Melker Wiklund X 1 0 X 0 1 3 

22 Ricardo Cruz X 1 X 0 X  1 2 

23 Bengt Fransson X 1 X X X  1 1 

24 Jan Lysell X 1 X X X  1 1 

25 Morris Strömberg X 1 X X X  1 1 
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Patrik Rickard med en torsk på 3,6 kg från Öresund. 

Pristagarna vid KM i spinnfiske i Sallerupsdammen. 
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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 

 


