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ROYAL FISHING 
Sommaren 2014 

Veckan innan midsommar, 
så åkte ett gäng glada 
ungdomar till Holland för att 
deltaga i det internationella 
ungdomsfiskelägret, Royal 
Fishing.

 

En veckas fiske tillsammans 
med andra nationer. 

 

Lägret var lokaliserat i en 
s.k. fiskecamp, med fiske 
efter karp, stör, och 
regnbåge och öring. En 
konstgjord fiskeanläggning, 
med ett antal utgrävda 
dammar, med inplanterad 
fisk. Karpfisket var det som 
var mest lyckat. Våra 
grabbar från Blekinge 
fångade 18 karpar (alla med 
C & R), på vikter mellan 2-4 
kg. Bra lokala guider gav en 
enkle introduktion till 
Karpfiske. 

NÖJDA KARP 
FISKARE från Royal 

Fishing 

 

 

 

 

 

 

Redskapsbutiker 

De här redskapsbutikerna i 
Blekinge ger dig som är 
medlem 10-15% rabatt, 
dock endast på ordinarie pris 
och på 
fiskeredskapssortimentet. Du 
måste kunna visa upp Ditt 
medlemskort i butiken för att 
få rabatten! 

Karlskrona Marin AB 
www.kamms.se 

All Fly Mörrum AB 
www.FiskeShopen.com 

ABUs GÄDDLÄGER 

 

Planering av detta 
ungdomsläger läger pågår 
för fult. Det kommer att 
genomförasvecka 44, 2014, 
söndag - torsdag. 

Basen för lägret kommer att 
vara vandrahemmet i 
Järnavik ”Gula huset” 

Idag finns det endast 2 
platser kvar. För anmälan se 
förbundets hemsida. 
Sportfiskarnas nationella 
lägerverksamhet är sponsrad 
av Sveaskog. 

 



 

DM Traditionellt mete 

DM i meta 2014 avgjort. 3 
deltävlingar, Mieån, 
Härstorpssjön, samt Sunna 
kanal.

 

För resultat se vår hemsida. 

DM Havsfiske 

8 nov 2014 Utgångshamn; 
Råå 

Anmälan till Tommy Norlin 
senast 15 oktober. Mail; 
tommynorlin@gmail.com  

 

KLUBBARNA i 
BLEKINGE 

I Blekinge finns det 9 aktiva 
sportfiske klubbar i Blekinge; 
 
Glada Fisken (Olofström) 
Förbundsklubb 
tomislav@susekullen.se 
www.susekullen.se 
 
Karlshamns FV & SFK 
Förbundsklubb 
john@johnjohns.se  
 
Mieådalens SFK 
Medlemsklubb 
styrelsen@mieadalen.se 
www.mieadalen.se 
 
Nättraby Sportfiskeklubb 
Medlemsklubb 
b.christer.karlsson@gmail.com 
www.nattrabysfk.com 
  
Olofströms SFK 
Medlemsklubb 
rolf.edmund.salomonsson@gmail.com 
 
SFK Iden (Karlshamn) 
Förbundsklubb 
 
SFK Regnbågen(Sölvesborg) 
Medlemsklubb 
sfkregnbagen@passagen.se 
www.sfkregnbgen.com 
 
SFK Simpan (Ronneby)  
Förbundsklubb 
http://hem.passagen.se/sfksimpan/ 
 
Sportfiskarna Karlskrona 
Medlemsklubb 
jangottfridsson@hotmail.se 
www.sportfiskarnakarlskrona.se 
 
 

 
 

  
  

FLUGFISKE RESA 

Distriktet undersöker 
möjligheten för en flugfiske 
helg under senhösten.  

 

En övernattning, och vid 
någon flugfiske camp i södra 
Sverige. 

Intresserad? Hör i så fall av 
dig till Christer Karlsson 
innan 1 oktober. Mail; 
b.christer.karlsson@gmail.com 

Olycksfallsförsäkring 
för medlemmar 

I medlemskapet ingår en 
personlig 
olycksfallsförsäkring som är 
tecknad hos Trygg Hansa 

Försäkringen gäller vid 
olycksfallsskada som 
inträffar under aktivitet som 
har samband med sportfiske 
samt under direkt färd till 
och från sådan aktivitet. 
Försäkringen gäller också då 
medlemmar deltar i av 
Sportfiskarna, dess distrikt 
eller av ansluten förening 
anordnad kurs, läger med 
mera. Då kurs äger rum på 
annan ort än hemorten 
(även utomlands) gäller 
försäkringen också under 
resor och vistelse i samband 
med denna. 

Skadeanmälan 

Medlem som råkar ut för 
olycksfall ska göra 
skadeanmälan till Trygg 
Hansa på telefon:0771-
111 500 Uppge 
försäkringsnummer 22995 

 

FISKE KVÄLL

 

Blekinge distriktet kommer 
genomför ett föredrag i 
sportfiskets tecken under 
hösten. Håkan Fransson på 
besök, med inriktning på 
vertikalfiske efter Gös

 

Datum är inte spikat, men 
kommer att bli under 
november, och i Mörrums 
folkets hus. Håll koll på vår 
hemsida. 

 


