Verksamhetsberättelse för Sportfiskarna Karlskrona.
Verksamhetsåret 2017
Styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona vill härmed framföra 2017’år verksamhetsberättelse.
Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (organisations nr 835-00-5743)
Klubbens officiella adress;
Sportfiskarna Karlskrona, Tyska Bryggaregården, 371 70 Karlskrona
Hemsida; www.sportfiskarnakarlskrona.se
Styrelsearbetet
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av;
Tommy Öhlin,
Niclas Andersson,
Mats Pettersson,
Wayne Holmberg,
Björn Nilsson,
Anna Fernberg,
Richard Lundqvist,

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare, Kassör
Ledamot, Ansvarig för Lindwallska sjön
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit 6 protokoll förda styrelsemöten.
Övriga Funktionärer i klubben 2017;
Wayne Holmberg,
Mats Pettersson,

Material ansvarig
Ombud att representera klubben i andra föreningar och andra instanser.

Revisorer, årsmötet 2017 beslutade att revison av klubbens räkenskaper skall ske genom en extern auktoriserad
revisonsbyrå.
Valberedningen: Yvonne Jonsson (sammankallande) Thomas Berglund (suppleant)
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Medlemasantal
Klubben har under verksamhetsåret 2017 haft följande medlemsantal;
64 st. medlemar, var av det finnas 13 st. familjemedlemskap.
Medlems antal ökade 2017 med 31 % jämfört med 2016.
Klubben består av 48 män, och 16 kvinnor. Antalet juniorer var 10 st. 2017.
Klubben har 4 st. hedersmedlemmar.
Ekonomi
Klubben har under året ej varit berättigad till några bidrag från Karlskrona Kommun eller Landstinget. Dock har
klubben tillhandhållit ett bidrag för kalkning av Lindwallska sjön på 2 000 kr från Sportfiskarna Blekinge.
Våra arrangemang, samt att driva och underhålla Lindwallska sjön har varit kostsamma, och klubben
inkomstkällor 2017 är försäljningen av fiskekort i Lindwallska sjön, samt medlemsavgiften.
I övrigt rörande ekonomin, se den ekonomiska redovisningen.
Verksamheten
a)

Medlem & Ungdomsverksamhet

Ingen ungdomsverksamhet har bedrivits i klubben under 2017. Detta p.g.a. av avsaknaden av ungdomar med
intresse av organiserad ungdomsverksamhet. Ungdomsverksamheten i framtiden skall vara vilande inom
klubben, till dess att våra medlemmar påvisa ett behov av strukturerad ungdomsverksamhet.
I ett försök att locka fler ungdomar till Sportfiske, så arrangerade klubben ”Klass draget” (Sverige Sportfiske och
Fiskevårds Förbund ungdomssatsning). En dags sportfiske för en skolklass. Detta arrangemang genomfördes 10
oktober 2017, men ca 25 elever från Spandelstorps skolan.
Klubben arrangerade en tvådagars fiske resa till Danmark, med Störfiske på programmet. Klubben hoppas att
detta arrangemang skall bli återkommande 2018.
b)

Tävlingsverksamhetet

Klubben har under 2017 inte bedrivit någon tävlingsverksamhet, vad det avser att arrangera några tävlingar.
Klubben har dock varit representerad på Distriktets tävlingsverksamhet (DM tävlingar).
Medaljer vid DM tävlingar 2017;
DM Traditionellt Mete 2017;
DM Kust & Hav 2017;

1:a HS Mats Pettersson
3:a HS Mats Pettersson

Styreslen beslutade 2014 tävlingsverksamheten skall vara vilande verksamhet i föreningen till det att
medlemmarna påvisar att ett intresse för att bedriva tävlings fiske, samt att arrangera tävlingar finns inom
klubben. Detta beslut har inte omprövats 2017.
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c) Lindwallska sjön
Förvaltningen av Lindwallska sjön har under 2017 fungerat utmärkt i alla avseenden. Antalet besökare ökade
med 15 % i jämförelse med 2016. Klubben ser mycket positivt på denna utveckling.
Dagskortförsäljning 2017;

januari 2017
februari 2017
mars 2017
april 2017
maj 2017
juni 2017
juli 2017
augusti 2017
september 2017
oktober 2017
november 2017
december 2017

Kort vid sjön Kort vid sjön
Sen
Jun
0
0
0
0
0
8
68
19
34
6
47
0
54
13
48
9
22
6
29
6
13
9
4
0
319
76

Kort via nät
Sen
0
0
6
4
20
12
27
18
19
17
9
1
133

Kort vid nät
Jun
0
0
0
2
3
2
9
0
2
0
0
0
18

Vinter via nät

Vinter vid sjön

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Årskort /
Försäljning
0
2
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
9

Tot Dags kort
2
1
14
93
63
61
103
75
49
52
31
5
549

Vindskyddet vid sjöns norra del revs och brändes upp den 26 februari 2017.
Karlskorna kommun har kalkat sjön den 4 mars 2017. Även i år har det utförts med helikopter från Laroy flyg AB
i Härslöv. Sjön har kalkats med 2000 kg brunkalk och ca 1000 kg har lagts där bäcken börjar uppe i ”Berrys skog.”
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Mätningar har gjorts kontinuerligt under året och PH-värdet har varit mycket bra och stabilt ända fram tills i
slutet av december.

Städdag på våren genomfördes den 26 mars 2017 i strålande solsken och 10-12 grader varmt. Samtliga
fisketavlor kontrollerades och sattes upp nytt material. Räfsades bort mycket löv och grenar runt om sjön.
Grillplatsen gjordes i ordning och toaletten tvättades. Livbojarna kontrollerades och 4 bord tvättades av. Arbetet
avslutades med korvgrillning.
Premiären var lördagen den 1 april 2017. Det var ca 55 personer vid sjön. Det fångades/rapporterades totalt
101 kg fisk (77, 129) varav 69 Regnbågar (28,50) och 5 Öringar (0,2).(Jämfört med 2016 och 2015.)
Regnbågen har även i år levererats av Blekinge Fiskodling i Hallabro. Fisken har hela säsongen haft en mycket
hög kvalité, stridbara och fina. Varje sättning har innehållit fisk mellan 1-3 kg. Merparten av dessa har haft vikter
mellan 1-2 kg. Totalt har 5 sättningar gjorts under året med en sammanlagd vikt på 800 kg.
Öringen har även i år levererats av Långhults lax i Ljungby. Den 19 juni 2017 inplanterades 125 kg med vikter
mellan 1-2 kg. Fisken har även i år varit av högsta kvalité.
Klubben har i år haft en strategi för att sommarfisket under juni och juli skulle bli avsevärt mycket bättre än de
senaste åren. Strategin var att plantera ut både Öring (125 kg) och Regnbåge (150 kg) samt att ha lite lägre
vikter på fisken. Vi hoppades att huggvilligheten skulle öka och därmed skulle fler fiskar fångas och bidra till att
fler fiskare besökte sjön.
Resultatet blev så som vi hoppades.
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Top 10 2017 REGNBÅGE
Vikt KG
3,750
3,600
3,200
3,000
3,000
2,900
2,700
2,700
2,700
2,650

Namn

Ort

Metod

Bete

Datum

Lazaros Kalmanidis
J-E Hansson
Hugo Blomberg
Uwe Marcinkowski
Sven Johansson
Henrik Sjögren
Jörgen Johansson
Rickard Johansson
Mats Eliasson
Richard Johansson

Okänt
Okänt
Karlskrona
Tyskland
Kalmar
Trummenäs
Okänt
Ramdala
Rödeby
Ramdala

Spinnfiske
Spinnfiske
Okänt
Spinnfiske
Flugfiske
Spinnfiske
Spinnfiske
Spinnfiske
Spinnfiske
Spinnfiske

Drag, 10 gram röd/svart
Jigg
Okänt
Powerbait
Fluga
Skeddrag
Drag
Toby
Lill öringen
Toby

8 juli 2017
1 november 2017
27 april 2017
9 juni 2017
19 september 2017
december 2017.
6 maj 2017
25 april 2017
29 oktober 2017
17 oktober 2017

Top 10 2017 ÖRING
Vikt KG
2,100
2,000
1,700
1,600
1,600
1,600
1,500
1,500
1,450
1,425

Namn

Ort

Metod

Bete

Datum

Thord Rissler
Axel
Erik Langland
Arne Georgsson
Mats Flyman
Thord Rissler
Casper Håkansson
Arne Cahm
Rickard Johansson
Richard Johansson

Lyckeby
Okänt
Järfälla
Lessebo
Lyckeby
Lyckeby
Lyckeby
Okänt
Ramdala
Ramdala

Spinnfiske
Spinnfiske
Spinnfiske
Spinnfiske
Flugfiske
Spinnfiske
Flugfiske
Flugfiske
Flugfiske
Flugfiske

Wobbler
Skeddrag
Skeddrag
Okänt
Fluga
Wobbler
Fluga
Fluga
Fluga gul
Fluga

26 april 2017
1 april 2017
1 augusti 2017
29 april 2017
26 juni 2017
26 april 2017
3 november 2017
28 oktober 2017
22 oktober 2017
3 november 2017

Glädjande var också att fiskare från många olika länder fiskade i vår sjö under sommaren. Bl.a. från Holland,
Tyskland, Danmark, Österrike och Australien.
Gräsklippning har utförts löpande under året. Kastgator för flugfiskare har röjts upp. Sjö nära gräsklippning har
gjorts på flera platser under senare delen av sommaren och hösten vilket har underlättat för flugfiskare att fiska.
Klubben har inköpt gräsröjning och slybekämpning under året.

Verksamhetsberättelse Sportfiskarna Karlskrona 2017

Sida 5(7)

Fiskeskylten i trä har förvarats inomhus under vintern. Ved har körts ner till grillplatsen och möjlighet att grilla
har funnits i synnerhet i samband med och efter premiären och medlemsdagarna.
Fiskevakterna har under början av året blivit 3 fler än tidigare.
Alla fiskevakter har skärpt tillsynen än mer i år än tidigare. En tjuvfiskare polisanmäldes för tjuvfiske i juni 2017
och han är avstängd från att fiska i sjön för alltid. En annan person blev också avstängd för alltid från att fiska.
Tjuvfisket i sjön har därigenom minskat väsentligt under resterande del av året.
Klubben har haft två medlemsdagar vid sjön, den ena den 25 maj 2017 och den andra den 9 september 2017. I
maj var det en mycket fin försommardag och ca 35 medlemmar var på plats.
Fisketävlingen vanns av systrarna och juniorerna Agnes och Alva Johansson. Agnes kom både 1: a och 2: a med
sina Regnbågar på 1100 gram och 1080 gram. Alva kom på 3: a med en Regnbåge på 1070 gram.
Många kvinnor och juniorer deltog vilket är glädjande. Trevlig samvaro mellan deltagare och övriga med många
fiskehistorier. Det avslutades med korvgrillning med räk sallad som tillbehör, dricka och kaffe.
I september skrämdes antagligen många medlemmar bort av vädret. Det regnade mycket under hela natten och
på morgonen innan fisket skulle börja. Vädret blev bättre precis när fisket skulle till att börja.
Vinnare och 1:a i höstfisket blev Andreas Schou med en fin Regnbåge på 2380 gram. 2:a kom Pontus Karlsson
(junior) men en Regnbåge på 1760 gram. 3:a kom Niklas Andersson med ytterligare en ”båge” på 1620 gram.
Trevlig samvaro mellan deltagare och övriga med en del fiskehistorier. Det avslutades med korvgrillning, dricka
och kaffe. De fiskande vinner fina priser vid båda medlemsdagarna. En del priser lottas dessutom ut till samtliga
som deltar i fisket.
Mycket fina priser skänks årligen av Båt och Fiske i Karlskrona.
Inget företagsfiske har förekommit under 2017.
Fiskekort löses nu med både telefon och via internet via hemsidan fiskekort.se detta tillvägagångssätt har ökat
ytterligare jämfört med tidigare år. Vi hoppas att detta ökar än mer och blir huvudmetoden för att lösa kort i
Lindwallska sjön.
Medlemsvård och kommunikation.
Kommunikationen till klubbens medlemmar sker nästa helt uteslutande via internet, hemsidan har under 2017
haft ca 25 000 besökare. (en ökning med nästan 15 % i jämförelse med 2016). Övrig information skickas till
klubbens medlemmar via E-post och traditionell post.
Klubben har under 2017 blivit av med sin klubblokal, och står förnärvarande utan lokal. Vilket är
bekymmersamt, och den nya styrelsens målsättning under 2018 är att finna en ny klubblokal för klubben, och
klubben inomhus verksamhet.
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Framtiden
Klubbens huvudinriktning i framtiden och inriktning är skötsel av Lindwallska sjön, då sjön är klubbens
huvudverksamhet.
Dock har klubben som intention att bredda verksamheten, om intresse från våra medlemar finns.

Samarbete
Klubben sammarbetar med Sportfiskarna Blekinge, samt Karlskrona Båt & Fiske.
Avslutningsvis vill klubben tacka för gott samarbete, och hoppas på en god fortsättning kommande
verksamhetsår.
Styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona 2017.

_______________________________
Tommy Öhlin, Ordf.

__________________________________
Niclas Andersson, Vice Ordf.

_______________________________
Anna Fernberg, Ledamot

__________________________________
Mats Pettersson, Sekreterare & Kassör

________________________________
Wayne Holmberg, Ledamot

__________________________________
Björn Nilsson, Ledamot

________________________________
Richard Lundqvist, Ledamot
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