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En fin rödspätta fångad vid KM i plattfiskmete. 

Stolta fiskare vid Sallerupsdammen under Höstlovsfisket. 
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Spinnposten nr 3 – November 2022 
 
 
OrdförandenÊharÊordet 
 
Slutet av året börjar att nalkas och julen står för dörren när ni får detta num-
mer av Spinnposten. Mycket har hänt under året i Sallerup, inte minst nu på 
hösten, Läs mer om detta längre in i bladet. Årets julbord för veteraner ställ-
des in med blandade känslor, läs mer om det under Veteranerna. Vi funderar 
på en annan form av sammankomst inför nästa år. 
 
Vi har nu satt ihop nästa års program, som har blivit extra digert, och vi som 
jobbat med detta hoppas att det skall passa de flesta. Om det är något ni sak-
nar eller vill ändra på så tveka inte att höra av er. Vi försöker att göra ett pro-
gram som skall passa så många som möjligt, men får vi ingen feedback så 
hoppas vi att vi gör rätt och att det passar er alla.  
Nytt för nästa år är att vi inte längre kommer att skilja på vilken ålderskate-
gori utfärderna riktar sig till. ALLA medlemmar är välkomna att delta oav-
sett ålder. Vi har även satt upp ett schema för onsdagsträffarna, så man kan i 
förväg se vad som eventuellt kan vara på G.  
Det har kommit in åsikter om att man tycker att vi subventionerar många fis-
ken för mycket, men vi ÄR en fiskeklubb i första hand och vi vill att med-
lemsavgiften skall gå tillbaka till fisket. Vi har därför beslutat om vissa sub-
ventioneringar av de olika fiskeaktiviteterna. Det är bara att delta i de olika 
fiskena, så får man återbäring på sin medlemsavgift på ett eller annat sätt. 
 
Som en del av er vet så är Sallerup en del av klubben, och för att vi skall 
kunna driva dammen vidare och ha Malmö Stads förtroende, så behöver vi 
hjälp av er medlemmar. Det är inte mycket vi ber om, hjälp till med. Att ta 
ett pass då och då i Sallerup eller hjälpa oss med att hålla dammen ren och 
fin och välskött så kommer vi långt. Just nu vilar ansvaret på ett fåtal med-
lemmar, och det är dessa medlemmar många av er andra har att tacka för att 
vi kan hålla ett så digert fiskeprogram som vi har. Tänk på detta nästa gång 
ni är med och fiskar, att det är tack vare dem som ni kan få åka på många av 
dessa utfärder. Vore det inte bra om även du då kunde känna att du kanske 
kan hjälpa till med något? Tveka inte att ta kontakt med någon av oss i sty-
relsen. 
 
Micke 
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NyttÊfrånÊSallerupsdammen 
 
Vi har under 2022 gjort en del förbättringar runt dammarna. Vid tre tillfällen 
har vi röjt buskar och träd och under höstens röjning fällde vi fyra stora träd 
vid damm 2 för att få bättre utrymme. 
Vid säljboden har Mats och Göran monterad upp ett glasstaket, som skyddar 
mot blåst. Förbättringar har även gjorts av Torbjörn på belysningen och övrig 
el. Vi vill tacka alla som har ställt upp och arbetat i vår anläggning under året 
och som gör att vi har en trevlig fiskeanläggning. 
 
Robert o Tore  

 
SkollovsfiskenÊ 
 
Under första skollovsfisket i februari hade 149 ungdomar mellan 9 och 16 år 
letat sig ut till Sallerupsdammen. Vädret var inte riktigt på ungdomarnas sida, 
men med rätta kläder och bra tålamod landades det under veckan  många 
regnbågar. Den största vägde över 3 kilo. 
 
Efter möte med Malmö Stad så räddades bidraget till ungdomarnas sommar-
lovsfiske och höstlovsfiske. Fiskisättning till sommarlovsfisket gjordes i om-
gångar om ca. 300 kg per isättning. Vikten på sättfisken var från 8 hg upp till 
1,4 kg. Fisket bedrevs under 9 sommarlovsveckor, då ungdomar 9-16 år fis-
kade gratis, fick låna spö gratis och ta upp en fisk gratis.  Fisken kostar isatt i 
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Sallerupsdammen inkl. transport i bil plus släp 103 kr per kilo. Det härliga 
sommarfisket engagerade 408 skolungdomar från Malmö och närliggande 
orter. 
Det var en del ungdomar som metade, men de flesta spinnfiskade. Flera flug-
fiskande ungdom med egna spö testade också lyckan i Sallerupsdammarna. 
Det var mycket lintrassel, brutna och tappade spön och håvar i vattnet. En 
fiskare tappade sin mobiltelefon i vattnet, då han lagt den på räckeskanten 
och stött till den. Djup 7 meter. 
Under höstlovsfisket vecka 44 besöktes Sallerupsdammarna av 157 fiskande 
ungdomar.  
Personal från SFK Spinnaren arbetar utan ersättning för att ta hand om och 
hjälpa ungdomarna samt lära dem en riktig kastteknik för fisket. 

 
Sommarlovsarbeten 
Under sommaren hade vi under 6 veckor också mycket duktiga sommarlovs-
arbetare som utförde lättare arbeten som oljning av bryggor och staket med 
vattenbaserad pigmenterad olja. De gjorde även lättare trädgårdsarbeten och 
tömde papperskorgarna vid bryggorna. 
På plats fanns hela tiden av Malmö Stad utbildad och godkänd personal från 
Spinnaren till att leda arbetet. 
 
Inge 
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Veteranerna 
 
Veteranerna har under året haft ett stort manfall på onsdagarnas utfärder och 
onsdagsfiske. Minskningen började redan under covid-19 pandemin och har 
aldrig riktig kommit igång igen under 2022. 
Konsekvensen blir att egna veteranutfärder på onsdagar kommer att upphöra 
och det blir nu en gemensam klubbaktivitet för alla medlemmar. För att vi 
skall genomföra en onsdagsaktivitet kräves minst fyra anmälda personer. Det 
blir också en anmälningsavgift på 50 kr, som dock betalas tillbaka när man 
har inhandlat fiskekort på aktuella plats.  
  
Julbordet för oss veteraner upphör och flyttas till klubbens gemensamma jul-
avslutning. Anledningen är helt enkelt det stora jobb som krävs för en allt 
mindre skara personer, och nu detta år den stora inflation som vi i klubben 
också får känna av. 
  
Ofta kommer frågan ”När skall du/klubben röka fisk?”. Jag vill betona att det 
är klubbens rökugn och den kan fritt tas fram av alla medlemmar. Det krävs 
dock på grund av gaspriset att du har minst två egenfångade fiskar från Salle-
rupsdammarna eller någon klubbutfärd. Så har du fisk du vill röka behöver 
du inte vänta på Michael Hammarlund eller mig (Nisse) skall röka fisk. Du 
anmäler bara att du vill röka fisk till den som sitter i betalningsboden, så 
öppna han förrådet så du kan ta fram rökugnen.   
  
Sist men inte minst, klubben behöver VERKLIGEN folk om hjälper till med 
olika göromål! Nu är vi endast en handfull som sitter i boden i Sallerup och 
tar betalt för fiskekort och sköter om anläggningen. Ni som är pensionärer 
borde har någon timme över om året att hjälpa till i klubben. Andra medlem-
mar borde ha tid en kväll eller lördag eller söndag. Blir vi för många, tex på 
ett skollovsfiske, är det inget som hindra att du klipper buskar eller tömmer 
papperskorgar en timme eller två. Man behöver inte ha en arbetsvecka för 
det. 
  
Ett annat krav är att du som har anmält dig till en fisketur kan bli ombedd att 
fungera som kontaktperson på fiskeplatsen, för att se till alla som anmält sig 
finns på plats innan man börjar fiska. Den som står som kontaktperson för 
anmälan till turen behöver inte nödvändigtvis vara den som hänger med på 
fisket, men vi behöver en kort avrapportering vid hemkomsten från fisket, 
räkna folket och ta ett par foto. Svårare är det inte.  
OBS: Juniorerna kan inte anmäla sig utan att målsman är med. 
  
Nisse 
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Ungdomar 
 
Under sommaren har ungdomssektionen haft uppehåll. Det var ett fiske pla-
nerat i Rögle dammar, men då vi inte fick tillräckligt med anmälda så ställdes 
turen in.  
När sommarlovet var över började onsdagsträffarna igen, och när det fortfa-
rande var ljust ute så fiskades det både med spinn och mete i damm 1 i Salle-
rup. Då mörkret sedan kröp in tidigare på kvällen hade vi en klubbkväll där 
Andreas gav lite tips inför fisket i kanalen och visade upp olika typer av be-
ten, pratade om hur man kan tänka när man ska välja var och hur man ska 
fiska. Därefter band vi upp dropshot-tackel, som kan användas i kanalen.  
Vi har haft varierande fiske i kanalen med trögt fiske några gånger, och andra 
gånger har vi fått så många fiskar att vi tappat räkningen.  
Vi har skapat ett program för onsdagsträffarna som vi har tillsammans med 
kust- och flugfiskesektionen som publiceras i våra digitala kanaler. Vi kom-
mer ha träffar under våren i både Sallerup, med varierande aktiviteter, samt 
fiske i Malmö kanal. 
Vi ledare från ungdomssektionen önskar er alla en god jul och ett gott nytt 
år! 
Är du intresserad av att hjälpa till och bli en av ledarna för ungdomssektion-
en? Hör i så fall av dig till Andreas Rosenberg på 0707-754316. 
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Spinn-Ê&ÊFlugfiskesektionen 
 
Sektionen har bytt namn från Kust– och flugfiske till Spinn– och flugfiske, 
vilket bättre speglar aktiviteterna i sektionen. 
 
Här är lite aktiviteter vi har planerat att göra under hösten 2022 och våren 
2023: 
Spöbyggnad, Färgning av flugbindningsmaterial 
Göra diverse tackel, t ex Dropshot abborre, Carolina abborre, Ned-rig ab-
borre, Tackel för bottenmete för kust och från båt 
Flugbindning, t ex regnbågsflugor, lax/havsöringsflugor, kustflugor 
Skötsel av t ex kläder, rullar, spö, linor, tafsar 
Övrig utrustning  
Kastträning för fluga och kustfiske (spinn) 
 
Lasse 
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KallelseÊtillÊSFKÊSpinnarensÊårsmöte 
LördagÊdenÊ18ÊfebruariÊ2023 

 
Härmed kallas alla klubbmedlemmar till ordinarie årsmöte 
lördag den 18 februari 2023, kl 10.00 
Plats: Sallerupsstugan 
 
Dagordning enligt stadgan samt prisutdelningar för 2022-års tävlingar: 
Mångfisken  Årets största fisk 
Årets största fisk juniorer Årets största flugfångade fisk 
Stormästaren 
 
Nomineringar till årsmötet 
Följande kandidater har nominerats till styrelseposter och andra förtroende-
uppdrag: 
Michael Hammarlund Ordförande 2 år Omval  
Lars Kristensen Styrelseledamot 2 år Omval 
Göran Andersson Styrelseledamot Avgår 
Robert Håkansson Styrelseledamot 2 år Nyval 
Tore Nilsson Styrelseledamot 2 år Omval 
Michel Gillis Styrelsesuppleant 2 år Nyval 
Robert Håkansson Styrelsesuppleant Avgår, nomineras som ledamot  
Ulf Regnell Revisor 1 år  Omval 
Tommy Karlsson Revisor 1 år Omval 
Gert Jensen Revisorssuppleant 1 år Omval 
Bo Johnsson Revisorssuppleant 1 år Omval 
 
Om du har ytterligare förslag till någon av posterna är du välkommen att no-
minera andra personer. Tala med den tilltänkta kandidaten, så du vet att han 
är villig att ställa upp, och föreslå sedan honom när ledamöterna skall väljas 
vid årsmötet. 
Motioner skall vara klubben tillhanda senast den 29 januari. 
 
Efter årsmötet bjuder klubben på kaffe och något gott. 
För att kunna beräkna hur mycket tilltugg vi ska köpa, vill vi att du  
anmäler dig till årsmötet senast tisdag den 7 februari på e-post  
styrelsen@sfkspinnaren.se eller på lista i Sallerup (040-49 40 90) eller via 
webformulär på hemsidan. 
OBS!!! Glöm inte att anmäla er. 
 
För de som har deltagit i årsmötet är det sedan gratis fiske i Sallerupsdam-
men (max 1 fisk), om det inte är för tunn is. 
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DagsÊattÊbetalaÊmedlemsavgiftenÊ!!!! 
 
Nu är det snart ett nytt år. Dags att erlägga årsavgiften för 2023. 
 
Enligt klubbens stadgar skall årsavgiften vara betald senast 28 februari.  
Du som är hedersmedlem, eller betalt medlemsavgiften sent under 2022 och 
fått besked om att den gäller även för 2023, kan bortse från denna anmodan. 
 
Medlemsavgifter för 2023 
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 bankgiro 5936-8480. 
Det går även bra att betala medlemsavgiften via Swish till nummer 123 274 
14 78. Om boden i Sallerup är bemannad går det att betala där också, kon-
tant eller med kort.  
 
Glöm inte att ange ditt namn och att inbetalningen gäller medlemsavgift för 
2023. 
 
 
 
 
TävlingarÊochÊutfärder 
 
KMÊiÊinsjöfiskeÊ6Êaugusti 
 
Nio tappra gav sig ut på Västra Ringsjön fast prognoserna om ökande vind. 
Vi hoppades att prognosen skulle vara felaktig, då det inte blåste allt för 
mycket på morgonen, men det ändrades under dagen och vågorna gick höga. 
Men vi hittade trots det en del fisk, även om det resulterade i en del stän-
kande och väta i båten. Bäst gick det för dem som trotsade vädret och låg och 
körde fram och tillbaka över ett område. Vid invägning så visade sig att även 
om borrarna var på hugget så låg många under minimimåttet på 25 cm som 
vi satt, Det blev endast 14 godkända abborrar och 6 godkända gäddor. 
När tävlingen var avslutad visade det sig svårt att lägga till vid bryggan, men 
inte på grund av vinden, utan på grund av alla alger som blåst in. Dessa fun-
gerade effektivt som vågbrytare, men man fick staka sig in genom sörjan, för 
ro gick inte alls. Väl vid bryggan låg båten helt still. 
Dagens segrare blev Patrik Rickard med 90 poäng fördelade på 8 abborrar 



11 

och 4 gäddor. På andra plats kom Michael Hammarlund med 45 poäng förde-
lat på 1 abborre och 2 gäddor. Tredje platsen tog Andreas Rosenberg med 30 
poäng fördelade på 3 abborrar. På delad fjärde plats kom Hans Olof Back-
lund och Karl-Åke Månsson med 20 poäng och var sin abborre. 
 
KMÊiÊmeteÊ14Êaugusti 
 
Mete i Sallerup drog mer folk förra året, men vi blev i alla fall 9 st. Göran 
och Patrik hade silat maggot och fördelat dem när vi kom. Vi gjorde en enkel 
lottdragning och gick ut till våra markerade platser för att rigga upp, blanda 
mäsk och loda djup. Ca 15 min innan start fick vi börja mäska. Det såg först 
ut som att det skulle bli en bra dag då några direkt fick fisk på första utkastet, 
men så dog det helt ut. Det blev bara några strönapp då och då, men så kom 
Patrik in i lite flyt och tydligen även György som smög där han satt. 
Vid invägning så kunde vi konstatera att det blev totalt 13 160 g som fiska-
des upp, där största delen var mört, men några enstaka abborrar även fånga-
des. 
Segrare blev György Hegedüs med 3 550 g. På andra plats, slagen med 20g, 
kom Patrik Rickard som fick 3 530g. Tredjeplatsen gick till Göran Brandt 
som fick ihop till 1 840g. 
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KMÊiÊsillfiskeÊ10Êseptember 
 
Så var det dags att fiska hem sillen, som skall läggas in till jul. Vi blev 18 st 
på denna tur, som förr i tiden lockade så mycket folk att man fick ha reserv-
platser och utan problem hade kunnat fylla två båtar. Ett tag verkade det lite 
bekymmersamt då elen inte funkade till fullo på båten, och vi kom iväg lite 
försenade. Då vi var så litet antal beslöt vi att vi fick själva välja en plats på 
båten, och så stod man där hela turen. Trots att vi har haft denna tur så många 
gånger är det förvånande att så få har läst på vilka regler som gäller inför täv-
lingen. Det fanns många tolkningar till denna enkla rad ”Högst fem enkelkro-
kar är tillåtet, ingen krok på drag eller tyngd”. 
Vädermässigt så klarade vi oss från det regn som kommit och gått i progno-
serna dagen innan, så vi fick en sol som tittade fram mellan molnen och 
värmde upp. Inte mycket till vind blev det heller, vilket var på både gott och 
ont. Skönt att det inte gungade så mycket men driften uteblev och strömmen 
på ca 0,5 knop hjälpte inte till den heller. Uffe fick jaga stimmen, stanna 
snabbt, och så snabbt ner med sin häckla för att hinna få något innan stimmet 
var borta. Sillen var av mycket varierande storlek, från små sardiner till rik-
tigt fin Limhamnsill, vilket som väl var flertalet var. Vi fick även några 
bonusfiskar i form av makrill och torsk. Marian, som är matros på båten, tes-
tade att meta makrill och stod och sa att en kilos makrill på kroken hade inte 
varit dumt, när hans flöte försvann, han fick en fin makrill på 1080g. 
Dagens segrare blev Patrik Rickard med 83 st sillar. På andra plats kom juni-
oren Simon Deblond med 58 st, och med dessa vann han även juniortävling-
en. På tredje plats kom Kurt Grip med 51 st. På juniorsidan kom Pontus Ek-
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holm på andra plats  med 32 st och på tredje plats kom Melker Wiklund med 
14 st. Totalt kom det upp 540 sillar, 28 makrillar och jag tror 10 torskar, men 
flertalet var små och de åkte tillbaka. Ola valde att fiska utom tävlan då han 
hade för många upphängare. 
Efter tävlingen samlades vi i Sallerup för lite köttsoppa som Niels hade fixat 
till, och så hade vi dragning i Gåsalotteriet. I detta lotteri kan man bara delta 
om man är på plats och deltar i lunchen. Gåsen vann Jan Lysell, ankan vann 
Kjell Olsson och kycklingen vann Kurt Grip. Vi tackar Niels för soppan och 
det övriga som han fixat. 
 
UtfärdÊtillÊSunnedammÊ6-7Êoktober 
 
Höstens utfärd till Sunnedamm blev mycket snabbt full, det gäller att vara 
snabb på att ringa när tiden för anmälan öppnas. Vi tio deltagare som kom dit 
i år fick en trevlig tillställning tillsammans, där även vädret var lite på vår 
sida. Fisket under helgen varierade stundtals från korta huggperioder till to-
talt stiltje, men man såg mycket aktivitet när regnbågarna tog något i ytfil-
men. Vad vi än presenterade i stort och smått i olika färger så var de väldigt 
selektiva, men trotts detta fick vi ihop vår fiskekvot. Mats som fixade maten 
på fredagen dukade upp en trerätters middag med en mycket god fisksoppa 
till förrätt och till huvudrätt en kycklinggryta, det hela avslutades med en 
riktigt god äppelpaj. På lördagen hade Inge fixat korv som Goja grillade åt 
oss. 
 
KMÊiÊplattfiskmeteÊ22Êoktober 
 
Så var det äntligen dags för den fiskeutfärd som många tycker är riktigt rolig, 
plattfiskmete från båt. Vi skulle i år åka med M/S Emilie från Landskrona på 
en 7-timmars tur. Det är i många fall inte lönt med kortare turer då det ibland 
kan bli en del tid att åka båt mellan de olika fiskeställena ifall inget händer. 
Vi träffades vid kaj 30 min innan avfärd för att vi skulle hinna bort till Tim-
mie på Nyhamn Fiske för att köpa vår beställda mask. Turen i år blev dim-
mig med knappt 100 m sikt, men vi slapp i alla fall regn. 
I den täta dimman började vi på ställen där man i bästa fall hade chans på lite 
större fisk, men då strömmen var svag så fick skepparen ligga och köra med 
båten för att vi skulle få någon drift, vilket tyvärr inte är optimalt. Skepparen 
försökte på ett par ställen men det hände inte mycket, så han la om kurs och 
gick till nya platser. Där hände det lite mer, så när fisket var slut hade alla på 
båten fått fisk. 
Dagens segrare blev Patrik Rikard med 44 plattfiskar och på andra plats kom 
Mattias Holm med 36 st. På tredje plats kom Bengt Fransson och Rasmus 
Brännlund med 22 st. Bland juniorerna vann Melker Wiklund med 17 st och 
på andra plats skulle Willy Strömberg ha kommit med 16 st, men han avsade 
sig sin plats till förmån för de yngre, så andra platsen fick Alex Wictor med 
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15 st och Simon Deblond på tredje plats med 8 st. Totalt kom det upp 374 
plattfiskar. Nu behöll vi inte alla, utan det var väldigt många så fick simma 
tillbaka då de var för små, eller man hade fått fisk vad man ville ha. 
En lite udda händelse var att vi fick besök av en mycket trött brandkronad 
kungsfågel, som flugit vilse i dimman och valde att vila upp sig på vår båt. 
Den var inte alls blyg utan hoppade runt bland oss och satt på en del huvu-
den, axlar, spön m m och vi fick alla en trevlig naturupplevelse. När dimman 
lättade och han antagligen vilat upp sig, försvann han när land syntes. 
 

 
 
KMÊiÊflugfiskeÊ29Êoktober 
 
KM i flugfiske i Sallerupsdammen har haft ett varierande antal deltagare ge-
nom åren, och årets 19 deltagare får man ändå säga är bra. Vi hade markerat 
upp 24 platser och tagit bort plats nr 7 i utlottningen då man bör vara duktig 
för att kunna stå och kasta på denna plats utan att fastna i träden bakom. Vi 
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öppnade upp kl 07:00 för incheckning och redan kl 07:30 hade alla kommit 
och en genomgång av regler hölls. 
Det blåste en del och alla är inte lika vana att stå i motvind och kasta, men 
det är bara att öva på. Fisk fanns det men de var lite tröga att hugga. Ola 
körde samma fluga hela dagen, en orange streamer som han band på klubben 
onsdagen innan och den gav resultat. Han blev först till 3 fiskar, som även 
visade sig väga mest, Andreas blev andre man med 3 fiskar, han tog två av 
dessa på Europa 12:a. Sedan var det två man som fick 2 fiskar, Gillis och 
Bernard, där Bernards vägde mer än Gillis. 
 

 
 
KMÊiÊkustfiskeÊ20Ênovember 
 
Till KM i kustfiske, som vi avhöll vid Hamnpaviljongen i Malmö  
Hamn, kom det 8 personer, varav 3 juniorer. 
Vädret var OK med svaga vindar, sol och nollgradigt. Fisket var däremot 
riktigt dåligt. Det kom upp 1 st skrubba och 1 st smörbult. Skrubban vann på 
högre vikt.  
P.g.a. det dåliga fisket beslöt deltagarna tillsammans att avbryta kl.12.00 
istället för att fortsätta till 13.00. 
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StällningenÊiÊMångfiskenÊ2022-11-21 
 
1. Patrik Rickard 129 p 
2. Peter Dentz 102 p 
3. Michael Hammarlund 90 p 
4. Bo Johnsson 74 p 
5. Acke Albrektsson 54 p 
6. Karl-Åke Månsson 51 p 
7. Andreas Rosenberg 44 p 
8. Niels Nielsen 22 p 
9. Lars Kristensen 10 p 
10. Sven-Erik Rickard 7 p 

 
 

ÅretsÊstörstaÊfisk 
Bo Johnsson  Abborre   2260 g 141 % 
 
ÅretsÊstörstaÊflugfångadeÊfisk 
Michael Hammarlund  Regnbåge 5200 g 87 % 
 
ÅretsÊstörstaÊfiskÊjuniorer 
Acke Albrektsson  Makrill  693 g  58 % 
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SlutställningenÊiÊStormästarenÊ2022 
 

 Förnamn Efternamn 

2022-
05-14 
KM i 

Horn-
gädda 

2022-
05-21 
KM i 

Spinn-
fiske 

2022-
08-06 
KM i 
Insjö-
fiske 

2022-
08-14 
KM i 
Mete 

2022-
09-10 
KM i 
Sill 

2022-
10-22 
KM i 

Pla is
ke 

2022-
10-29 
KM i 
Flug-
fiske 

2022-
11-20 
KM i 

Kus is
ke Summa 

1 Patrik Rickard 15 12 15 12 15 15 b5 X 84 

2 György Hegedus b3,5 6 X 15 7,5 4,5 4 15 52 

3 Michael Hammar- 10 b0 12 6 1 1 6 X 36 

4 Göran Brandt 3,5 10 b0 10 7,5 1 b0 0 32 

5 Kurt Grip 6,5 X 0 5 10 1 0 X 22,5 

6 Andreas Rosenberg X X 10 X X X 12 X 22 

7 Nermin Havic' X 15 X X X X 7 X 22 

8 Karl-Åke Månsson 5 X 7,5 4 1 1 X X 18,5 

9 Bernard Budna X 0 X 7 X X 10 0 17 

10 Kjell Olsson 12 X 0 X 4 X X X 16 

11 Ola Ågren X X X X 0 X 15 X 15 

12 Simon Deblond X X X X 12 1 X X 13 

13 Anders Sonesson X X X X X X X 12 12 

14 Mattias Holm X X X X X 12 X X 12 

15 Kjell Winblad X 7 X X X X 3 X 10 

16 Bengt Fransson X X X X X 9,5 X X 9,5 

17 Rasmus Brännlund X X X X X 9,5 X X 9,5 

18 Dat Ly X 8 X X X X 0 X 8 

19 Elliot Ericsson 8 X X X X X 0 X 8 

20 Anders Fridh X X X 8 X X X X 8 

21 Gillis Michel X X X X X X 8 X 8 

22 Hans Olof Backlund X X 7,5 X X X X X 7,5 

23 Rolf Narberg X 4 0 3 X X X X 7 

24 Jan Lysell X X X X 6 1 X X 7 

25 Melker Wiklund X X X X 1 6 X X 7 

26 Mats Nilsson X X X X X 7 X X 7 

27 Simon Nilsson 6,5 X X X X X X X 6,5 

28 Tom Chou X 5 X X X 1 0 X 6 

29 Lennart Bundy X X X X 5 X X X 5 

30 Willy Strömberg X X X X X 4,5 X X 4,5 
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Tävlingar,ÊutfärderÊochÊaktiviteterÊ2023 

 
 
Vi har för avsikt att erbjuda medlemmarna ett brett och intressant tävlings- 
och utfärdsprogram för 2022. Här följer exempel på tävlingar, utfärder och 
arrangemang under nästa år. Dessa kan dock ändras eller nya tillkomma, då 
programmet inte är helt klart.  
 

Datum Ak vitet Ansvarig 
21 jan KM Abborre i Malmö Kanal Andreas 
11 feb KM Pimpelfiske Michael 
18 feb Årsmöte och Cas ng  
25 feb Pla iskmete Landskrona   
15 mars Citadellet i Landskrona (veteranerna) Nisse 
19 mars Bondemölla  
31/3-1/4 Sunnedamm Inge 
22 april Havsöringsfiske Göran A 
29-30 apr Harasjömåla Göran B 
Onsdagkväll april Cas ng på klubbkväll   
6 maj KM Flugfiske  
8 maj Horngädda (veteranerna) Lennart 
13 maj KM Horngädda Andreas 
10 juni Kvälls/Na iske Havsöring/Torsk Lasse 
Onsdagkväll juni Cas ng på klubbkväll  
Onsdagkväll juni Ev. Ungdoms KM Mete Andreas 
5 aug KM Ringsjön  
16 aug Rögle Dammar (veteranerna) Nisse 
19 aug KM Mete Göran B 
2 sept KM Havsfiske  
16 sept KM Sillfiske  
23-24 sept Bornholm  
Onsdagkväll sept Cas ng på klubbkväll   
Onsdagkväll okt Röka egen fångad fisk (för medlemmar) Nisse 
5-6 okt Sunnedamm Inge 
7 okt Höstmöte  
14 okt KM Spinnfiske  
28 okt KM Pla iske   
4-12 nov Underhåll i Sallerup  
18 nov KM Kus iske  
6 dec Julmys/Julavslutning  
9 dec U ärd Abborrfiske Malmö Kanal Andreas 
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 Vi efterlyser personer som kan hjälpa till att hålla i någon av aktiviteterna. 
Som det är nu är det många aktiviteter som vilar på en person, och får den 
personen förhinder kan aktiviteten blir inställd. Som ni ser har vi ett digert 
program, och så vill vi fortsätta att ha det, men får vi ingen avlastning får vi 
börja dra ner på antalet aktiviteter. Det tycker vi vore mycket tråkigt, då vi 
vill ha ett brett urval av aktiviteter under året. Nytt för i år är att vi samkör 
både veteranernas, ungdomarnas och de allmänna datumen i samma program, 
så att man lättare ser allt som man kan vara med på. Alla medlemmar får 
delta i alla aktiviteter, även veteranernas och ungdomarnas aktiviteter. Men 
man får anmäla sig till den aktivitetsansvarige, även om det kan ske på lite 
andra sätt, t ex endast telefon. 
 
InbjudanÊtillÊKMÊiÊabborrfiskeÊ21Êjanuari 
 
Vi ger oss på ett nytt klubbmästerskap, nämligen KM i abborrfiske i Malmö 
kanal. Reglerna för detta fiske håller på att sättas, men som det ser ut nu blir 
det sammanlagda längden av 3 abborrar som räknas. Minsta längd är 20 cm. 
Endast spinn, jigg och fluga får användas. Inget mete eller agn är tillåtet. 
Tävlingstid är mellan 08:00 – 12:00. Mötesplats: ovanför Trampbåtsbryggan. 
Kostnad: ev parkeringsavgift för de som kör bil. 
 
InbjudanÊtillÊKMÊiÊpimpelfiskeÊ11Êfebruari 
 
Vi hoppas att vintern blir lite hård även om elpriserna är som de är, men det 
var länge sedan vi fick komma ut på is och fiska abborre. Fisketid kl 10–14 
men vi får återkomma med sjö, ev kan även tiden ändras till lite tidigare be-
roende på hur långt vi har att åka. Vid längre resa försöker vi att ha en ge-
mensam avfärd ifrån Sallerup för samåkning. 
 
Utfärd,ÊplattfiskmeteÊmedÊM/SÊLindaÊ25Êfebruari 
 
Vi ger oss ut på en vårtur och ser om vi kan leta upp några fina plattfiskar, 
begränsat antal platser – max 24 st, vi fiskar kl 8–15. Vid anmälan så ange 
hur många burkar mask ni vill ha. Priset kommer att bli 450 kr för denna tur 
för seniorer och 150 kr för juniorer. Priset kan tyckas högt men det är ändå 
billigt då vi begränsar antalet fiskare mot en vanlig tur (bokningspris: 16 000 
kr). 
 
”Veteranfiske”ÊiÊCitadellet,ÊLandskronaÊ15Êmars 
 
Vi ger oss i väg upp till Landskrona och ser om regnbågen är på hugget. Vi 
fiskar mellan 09:00 – 13:00, ALLA medlemmar är välkomna på detta fiske. 
Avgift, fiskekort. 
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InbjudanÊtillÊregnbågsfiskeÊiÊBondemöllaÊ19Êmars 
 
Vi ger oss av upp till Bondemölla och ser om vi kan få någon av Tommys 
större bågar att hugga. Begränsat antal platser till 12 st, endast flugfiske. Pris 
1150 kr för seniorer och 500 kr för juniorer (bokningspris: 16 500 kr). An-
mälan till Niels Nielsen på 073-783 57 53, endast telefonanmälan, slussen 
öppnar 9 januari kl 12:00. Anmälan är bindande efter 1 mars. Vi gör ett 
stopp i fisket vid lunch och grillar korv. 
 
InbjudanÊflugfiskeutfärdÊtillÊSunnedamm,Ê31Êmars—1Êapril 
 
Vi tar oss till Sunnedamm och ser vad vårfisket har att erbjuda. Det blir över-
nattning. Avgiften är 1250 kr för seniorer och 600 kr för juniorer, då ingår 3 
fiskar, boende samt mat (bokningspris: 14 000 kr). Endast 10 deltagare får 
plats. Klubben kommer att bjuda på kvällsmat, frukost och lunch. Anmälan 
öppnar den 1 februari kl 12:00 och är bindande efter 1 mars. Endast 
telefonanmälan till Inge Ahlberg 070-847 30 74. Anmälan gäller från den 
dag då betalning är gjord. Frågor om fisket besvaras av Inge. 
 
InbjudanÊtillÊhavsöringsutfärdÊ22Êapril 
 
Göran Andersson (Goja) tar oss med ut någonstans längs med den skånska 
kusten. Vart det blir beror på vindar och väder. Anmälan till Goja på 070-
883 229 44, via webformulär eller mail till styrelsen@sfkspinnaren.se. Tala 
då gärna om ifall ni har vadare eller inte. 
 
HarasjömålaÊ29-30ÊaprilÊ2023Ê 
 
Lördagen den 29 och söndagen den 30 april 2023 bjuder klubben in till fiske 
i Nedre Norra Bäckasjön i Harasjömåla! I denna sjö, som klubben hyrt, är det 
tillåtet att flugfiska, spinnfiska och meta. Du får fånga hur många regnbågar 
du vill (eller kan).  
Vi finns på plats från kl.08.00 och håller på tills det blir mörkt. Klubben bju-
der på grillad korv till lunch. Anmälan och betalning senast den 15 april. 
Kostnad 150:-/dag för vuxna och 50:-/dag för juniorer.  
Tips: flötmete med räka eller powerbait, eller bottenmete med powerbait, 
brukar fungera bra. Även flötmete med mask kan fungera. Och naturligtvis 
vanligt flug- och spinnfiske.  
Det går att hyra boende på Harasjömåla Fiskekcamp om ni vill stanna över. 
Det finns även camping där, om ni har husvagn eller husbil.  
Representanter från klubben finns möjligen i området även på måndagen den 
1 maj, om ni inte fått nog under lördagen och söndagen.  
Ansvarig: Göran Brandt,  
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eller styrelsen@sfkspinnaren.se  

OnsdagsprogramÊvårenÊ2023 
 
Schemat gäller för både ungdomssektionen och Spinn- och flugfiskesektion-
en. Ev avvikelser från kommer att meddelas på Facebook samt hemsida. 
Några onsdagar är det både fiske i kanalen samt öppet i Sallerup. Då kan man 
själv välja var man vill delta. Förutom aktivitet som står skrivet på Sallerup 
så finns det alltid möjlighet att binda flugor. 
Observera att allt fiske sker på eget ansvar och målsman ansvarar för sina 

Datum 
  

Plats Aktivitet 

2023-01-11 Malmö Kanal och Sallerup Torskfiske och flugbindning i Sallerup 

2023-01-18 Sallerup Binda riggar till abborrfiske 

2023-01-25 Malmö Kanal och Sallerup Abborrfiske och flugbindning i Sallerup 

2023-02-01 Sallerup Binda flugor för havsöring 

2023-02-08 Malmö Kanal och Sallerup Abborrfiske och flugbindning i Sallerup 

2023-02-15 Sallerup Binda plattfisketackel 

2023-02-22 Malmö Kanal och Sallerup Abborrfiske och flugbindning i Sallerup 

2023-03-01 Sallerup Vård av fiskekläder och utrustning 

2023-03-08 Malmö Kanal och Sallerup Abborrfiske och flugbindning i Sallerup 

2023-03-15 Sallerup Bindning av regnbågsflugor 

2023-03-22 Malmö Kanal och Sallerup Abborrfiske och flugbindning i Sallerup 

2023-03-29 Sallerup   

2023-04-05 Malmö Kanal och Sallerup Abborrfiske och flugbindning i Sallerup 

2023-04-12 Sallerup   

2023-04-19 Sallerup Flugbindning, regnbågsfiske samt mörtmete. 

2023-04-26 Sallerup Flugbindning, kastteknik med fluga och spinn. 

2023-05-03 Sallerup Flugbindning, regnbågsfiske samt mörtmete. 

2023-05-10 Sallerup Binda flugor för horngädda 

2023-05-17 Brofästet Malmö och Salle-
rup 

Horngäddefiske och flugbindning i Sallerup 

2023-05-24 Brofästet Malmö och Salle-
rup 

Horngäddefiske och flugbindning i Sallerup 

2023-05-31 Sallerup Sommaravslutning 
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barn. 
TävlingsbestämmelserÊförÊMångfisken 
GällerÊfrÊoÊmÊ2023-01-01 
       
Inga avgifter. Öppen för alla klubbmedlemmar och familjemedlemmar. 
Tävlingen går ut på att med sportfiskeredskap, såsom spinn, haspel, fluga, 
mete eller pimpel fånga så många arter som möjligt av de arter som finns 
upptagna på listan till årets största fisk. Alla anmälda fiskar skall vara fång-
ade i svenska vatten. Fisken skall vara krokad i mun eller svalg (ej felkro-
kad).  
 
Anmälda fiskar skall hålla gällande minimått angivna av Havs- och vatten-
myndigheten. Inga fiskar fångade inom fredningsperiod får anmälas. Lägsta 
tillåtna vikt att väga in är 100g. 
 
Fisken kommer sedan att poängsättas efter vikten. Största fisk av varje art 
ger 10 poäng, näst största får 9 poäng o.s.v. ner till 1 poäng. Alla anmälda 
fiskar får minst 1 poäng, men varje deltagare får endast poäng för en anmäld 
fisk per art. Högsta sammanlagda poäng vid årets slut vinner. Om två med-
lemmar har samma poäng vinner den som har flest 10-poängare, 9-poängare 
o s v. Om det även efter detta skulle vara lika, vinner den som har tyngsta 
fisken.  
  
Kontroll och identifiering: 
En trovärdig person skall kunna intyga riktigheten i fångsten och samtidigt 
kunna garantera vad det är för sorts fisk. Då det gäller stora eller konstiga 
fiskar är det ett krav att foto skall lämnas, eller intyg från Sportfiskarna att 
fisken är godkänd som Storfisk. 
Registrering av fångsten kan du göra själv på Internet via en länk på klub-
bens hemsida www.sfkspinnaren.se. Du kan också anmäla din fångst på pap-
persblankett som finns i klubblokalen och i Sallerupsdammen. 
Anmälan till Mångfisken skall vara tävlingsledaren tillhanda senast en må-
nad efter fångsten, dock senast den 10 januari påföljande år. Styrelsen äger 
rätt att stryka fiskar som inte kan godkännas enligt ovanstående krav. 
  
Priser: 
Vinnaren får en inteckning i ett vandringspris som är ständigt vandrande. 
Dessutom utdelas minnespris till 1:an, 2:an och 3:an. 
  
Vi kommer också att lotta ut ett antal priser till de som lägger upp foto på 
sina anmälda fiskar till Mångfisken. Varje bild är en lottsedel, så ju fler bil-
der du lägger upp, desto större chans har du att vinna. 
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SportfiskeklubbenÊSpinnaren 
SärslövsvägenÊ38 
212Ê91ÊMalmö 
 
Bankgiro: 5936-8480  
Swish: 123 274 14 78 
Telefon Sallerupsdammen: 040-49 40 90 
Hemsida: www.sfkspinnaren.se 
e-post: styrelsen@sfkspinnaren.se 
 
TelefonlistaÊstyrelsen 
Ordförande Michael Hammarlund 076-797 90 90 
Vice ordförande Niels Nielsen 073-783 57 53  
Kassör Göran Brandt  076-821 0638   
Sekreterare Andreas Rosenberg 070-775 43 16  
Ledamot Göran Andersson 070-883 29 44  
Ledamot Lars Kristensen 070-714 72 02  
Ledamot Tore Nilsson 070-884 04 51  
Suppleant Bengt Larsson  070-309 51 57 
Suppleant Robert Håkansson 070-426 62 03Ê 
 
Aktivitetsansvariga 
Veteranerna Niels Nielsen  073-783 57 53  
Sallerupsdammen, anläggning  Tore Nilsson 070- 884 04 51 
 Robert Håkansson 070-426 62 03  
Sallerupsdammen, verksamhet Inge Ahlberg 070-847 03 74  
 Göran Brandt  076-821 06 38  
IT, PR & Information Mohamed Zrewill 076-345 28 78 
Tävling & Utfärd Michael Hammarlund 076-797 90 90 
Ungdomar Andreas Rosenberg 070-775 43 16  
Kust- och flugfiske Lars Kristensen 070-714 72 02 
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SALLERUPSDAMMARNA 

MalmösÊnärmasteÊfiskevattenÊmedÊregnbågslax. 

SallerupsdammarnaÊägsÊavÊMalmöÊStadÊochÊarrenderasÊavÊSportfiskeklub-
benÊSpinnaren. 
FörÊallaÊiÊMalmöÊmedÊomnejdÊärÊSallerupsdammarnaÊdetÊojämförligtÊlättasteÊ
tillgängligaÊregnbågsfiskevattnetÊförÊallaÊfiskeintresserade.Ê 
ViÊharÊöppetÊallaÊdagarÊomÊåret.ÊStängningÊkanÊförekommaÊvidÊdammarnaÊ
p.g.a.ÊunderhållsarbetenÊochÊvidÊisÊpåÊvattnet. 
HarÊDuÊingenÊfiskeutrustningÊgårÊdetÊattÊhyraÊpåÊplatsÊnärÊsäljbodenÊärÊbe-
mannad. 
SallerupsdammarnaÊbestårÊavÊenÊstörreÊdammÊförÊbådeÊflug-ÊochÊspinnfiskeÊ
ochÊenÊliteÊmindreÊförÊendastÊflugfiske.ÊFiskÊlevererasÊfrånÊfiskodlareÊiÊSkåneÊ
ochÊSmåland. 

IÊdammÊ1Ê 
· FårÊDuÊanvändaÊallaÊtyperÊavÊdragÊochÊjiggÊmedÊenÊkrokÊ 
· (3-krokÊellerÊenkelkrok) 
· EnÊflugaÊmedÊenkelkrok,ÊfiskadÊmedÊflugspöÊellerÊspinnspö 
IÊdammÊ2Ê 
· FårÊDuÊendastÊanvändaÊflugspö. 

DuÊfårÊinte: 
· BörjaÊfiskaÊinnanÊDuÊköptÊfiskekort 
· FortsättaÊfiskaÊnärÊDuÊfåttÊtillåtetÊantalÊfiskÊsomÊdittÊfiskekortÊtillåter 
· SättaÊtillbakaÊkrokadÊfiskÊiÊdammÊ1 
· MetaÊellerÊanvändaÊnågonÊformÊavÊagn. 
· AnvändaÊflötenÊellerÊnågonÊformÊavÊflötesliknandeÊtyngdÊtypÊBombarda 
· AnvändaÊnågonÊupphängare 
· StällaÊellerÊläggaÊifrånÊdigÊspöetÊefterÊutkast,ÊochÊdetÊgällerÊbådeÊflug-

spöÊochÊspinnspö 

FöljerÊDuÊdessaÊenklaÊreglerÊkanÊDuÊfortsättaÊfiskaÊtillsÊtidenÊpåÊdittÊfis-
kekortÊärÊslut,ÊellerÊtillsÊdammenÊstänger.ÊÖppettiderÊfinnsÊpåÊP-
platsensÊanslagstavlorÊochÊSFKÊSpinnarensÊhemsida. 

SportfiskeklubbenÊSpinnaren 
SärslövsvägenÊ38 
212Ê91ÊÊÊMALMÖ  

Hemsida:Êwww.sfkspinnaren.se 
E-post:ÊÊÊÊstyrelsen@sfkspinnaren.se 
Sallerupsdammen:Ê040-49Ê40Ê90 


