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Verksamhetsberättelse för Sportfiskarna Karlskrona. 

Verksamhetsåret 2018 

Styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona vill härmed framföra 2018 års 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,   Ordförande                            
Björn Nilsson,   Vice Ordförande                                      
Mats Pettersson,  Sekreterare, Kassör                                         
Wayne Holmberg, Ledamot, Ansvarig för Lindwallska sjön                                         
Thomas Berglund, Ledamot                              
Anna Fernberg,           Ledamot                                                                                                                   
Richard Lundqvist,  Ledamot                                           

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 avhållit 6 protokoll förda styrelsemöten.  

Övriga Funktionärer i klubben 2018; 

Wayne Holmberg, Material ansvarig                  
Anna Fernberg,  Material ansvarig                                                                                                      

Mats Pettersson,             Ombud att representera klubben i andra föreningar och  andra instanser. 

Revisorer, årsmötet 2018 beslutade att revison av klubbens räkenskaper skall ske genom en extern auktoriserad 
revisonsbyrå. 

Valberedningen: Yvonne Jonsson (sammankallande) Torbjörn Höjer (suppleant) 
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Medlemsantal 

Klubben har under verksamhetsåret 2017 haft följande medlemsantal; 

57 st. medlemar, var av det finnas 9 st. familjemedlemskap.  

Medlems antal minskade 2018 med -11 % jämfört med 2017. 

Klubben består av 44 män, och 13 kvinnor. Antalet juniorer var 12 st. 

Klubben har 4 st. hedersmedlemmar. 

Ekonomi 

Klubben har under året inte varit berättigad till några bidrag från Karlskrona Kommun eller Landstinget.  

Våra arrangemang, samt att driva och underhålla Lindwallska sjön har varit kostsamma, och klubben inkomstkällor 
2018 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 2018. 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. 
 
Klubben firade 40 år 2018, och detta firades med en jubileumsdag vid Lindwallska sjön. Ett välbesökt arrangemang 
med många gamla och nya medlemmar.  

Dagens första fisk fångades av Lotta Holmberg på 1,3 kg och dagen största fisk fångades av Hasse Andersson på 

ca 4 kg. Jättefina Regnbågar båda två. Fem fiskar togs upp totalt och ytterligare några tappades. Sydöstran hade 

reporter på plats som tog fina fiskebilder på deltagare och fisk som fångats och skrev ihop ett fint reportage om 

jubileumsdagen. Fisketävling, trekamp och tipspromenad hade slagits ihop till en gemensam tävling. Många fina 

priser lottades dessutom ut till deltagarna. 

Grillbuffé på kycklingspett och fläskfilé serverades med pasta- och potatissallad och goda hembakta bullar. Läsk, 

vatten och lättöl. Kaffe och Tårta. Fantastiskt god mat som förberetts av två av våra medlemmar 

Klubben hade hyrt ett partytält, borden dekorerades och pyntades med murgröna, bok-blad, slånbär och nypon. 

Trubadur Leif Egefur sjöng och spelade fin musik både under middagen men även vid brasan.  

Vädret var dock lite kallt regnigt och blåsigt men även stundtals sken solen. Regnbågen visade sig såväl i sjön som 

på himmelen. 

Under middagen höll gamle ordföranden och tillika hedersordföranden Evert Larsson tal och hoppades att vi ska 

kunna ses även när klubben fyller 50 år. Gamle Fiskegenalen Göran Svensson var också med. 

Många anekdoter berättades från förr. En trevlig samvaro med deltagare både från förr och nu. 
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Klubben hade medlemsdag den 26 maj. Det var åskväder innan på morgonen samt även i början av fisketävlingen. 

Vädret gjorde att det kom lite färre deltagare men det var ca 40 personer på plats.  

Trevlig samvaro mellan deltagare och övriga med en del fiskehistorier. Det avslutades med korvgrillning, dricka 

och kaffe. De fiskande vann fina priser. En del priser lottas dessutom ut till samtliga som deltar i fisket. 

b) Tävlingsverksamheten 
 
Klubben har under 2018 inte bedrivit någon tävlingsverksamhet. 
 
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 2018. 
 
c) Lindwallska sjön 

Förvaltningen av Lindwallska sjön har under 2018 fungerat utmärkt i alla avseenden.  

Tyvärr så minskade antalet besökande vid sjön markant under 2018. Antalet besökare minskade med hela 29 % i 

jämförelse med 2017.  

 

 

Kort vid sjön Kort via nät Kort vid nät
Jun Sen Jun

januari 2018 0 0 1 0 0 0 1 1

februari 2018 0 0 0 0 0 3 1 3

mars 2018 0 0 0 0 0 0 6 0

april 2018 41 6 6 0 0 0 1 53

maj 2018 50 10 23 1 0 0 0 84

juni 2018 36 7 9 0 0 0 0 52

juli 2018 26 13 4 3 0 0 0 46

augusti 2018 14 9 10 1 0 0 0 34

september 2018 36 6 5 5 0 0 0 52

oktober 2018 25 4 16 0 0 0 0 45

november 2018 7 0 5 0 0 0 0 12

december 2018 3 0 2 0 0 0 0 5

238 55 81 10 0 3 9 387

Kort vid sjön  
Sen

Vinter via nät Vinter vid sjön
Årskort / 

Försäljning
Tot Dags kort
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Klubben ser mycket oroande på denna utveckling. Huvud orsakerna till denna minskning beror troligtivis på en 

kombination av flera faktorer; 

- Klubben tvingades senarelägga vår permiären, pga att det fortfarande fanns is kvar på sjön 1 april 2018. 

- En extremt varm sommar. 

- Fotbolls VM 

- Mycket svårt att få tag på regnbåge att inplantera under våren med vikter som klubben önskar. Vilket 

tyvärr avspegalr sig i medelvikten för 2018, då denna var den lägsta sedan 2005. (1,23 kg) 

Karlskrona Kommun har kalkat sjön 2018. Även i år har det utförts med helikopter från Laroy flyg AB i Härslöv. 

Sjön har kalkats med 2000 kg brun kalk och ca 1000 kg har lagts längs med bäcken. 

 

Vintern var nyckfull med ömsom kallt väder och ömsom plusgrader. Isen var inte bärkraftig nog för vinterfiske och 

det gick inte att spö fiska. Våren var kall med mycket markfrost och sen vår. 

Städdag genomfördes den 9 april på kvällstid. Inplantering av Regnbåge hade gjorts på eftermiddagen. I samband 

med att förbättringar gjordes så vaktade klubbens medlemmar sjön från eventuella tjuvfiskare. Samtliga fisketavlor 

kontrollerades och sattes upp nytt material. Räfsades bort mycket löv och grenar runt sjön. Grillplatsen gjordes i 

ordning. Toaletten tvättades. Livbojarna kontrollerades och borden tvättades av.  

Premiären flyttades fram 1 vecka till den 14 april p.g.a. den sena våren och isläget.  

Det var ca 45 personer vid sjön vid premiären. Det fångades/rapporterades totalt 45 kg fisk, varav 56 Regnbågar   

och 5 Öringar  

Regnbågen till premiären levererades av Blekinge Fiskodling i Hallabro. Leverantören hade lovat att leverera 

Regnbågar med storlek på 1 – 3 kg. Fisken som levererades var långt ifrån denna storlek. Hög kvalité på fisken 

men med vikter på mellan 3 hg – 1,0 kg. Några större fiskar levererades också med vikter på ca 1,5 kg och någon 

större på 3,6 kg. 
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Fisken levererades på måndagen och premiären var på lördagen samma vecka. Leverantören kunde ha ringt i god 

tid innan leverans och meddelat att han inte kunde leverera den överenskomna storleken på fisken. Detta gjordes 

inte och med premiär endast några få dagar bort så var det inte mycket att göra åt. 

Många fiskare som kom långväga ifrån för att fiska blev förbannade och även lokala fiskare hörde av sig om att 

detta inte var okej med så låga vikter på fisken. April månad såldes betydligt färre fiskekort än tidigare år. Dels 

beror det på den sena premiären 14 april då endast ca halv månad blev fiskad. Den troligen största orsaken till det 

var storleken på fisken. 

 

I maj fick vi fatt i en ny leverantör som kunde erbjuda oss den storlek på Regnbåge som vi ville ha. Fisken blev 

också något dyrare i inköp per kilo men även högre transportkostnader. Ny leverantör är Spångabäckens fiskodling 

i Örkelljunga. Fisken är av högsta kvalité, stridbara och med fina fenor. Öringen har även i år levererats av Långhults 

lax i Ljungby. Den 13 juni inplanterades 125 kg med vikter på ca 1 kilo. Fisken har även i år varit av högsta kvalité. 

Klubben har även i år haft en strategi med både Regnbåge och Öring med förhoppning om att sommarfisket under 

juni och juli skulle bli lika bra som under 2017. Tyvärr grusades dessa förhoppningar redan i mitten av maj av det 

extremt varma och torra väder som höll i sig ända fram i september. 

 

Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt
Jan 5 8,7 1,73 Jan 3 2,7 0,88

Feb 3 4,1 1,35 Feb 4 4,7 1,16

Mar 1 2,0 1,95 Mar 0 0,0 0,00

Apr 102 69,4 0,68 Apr 8 8,8 1,10

Maj 160 206,1 1,29 Maj 8 9,2 1,15

Juni 9 15,7 1,74 Juni 1 1,5 1,45

Juli 44 68,3 1,55 Juli 2 2,0 0,99

Aug 1 1,4 1,40 Aug 6 4,3 0,72

Sep 27 51,5 1,91 Sep 13 11,2 0,86

Okt 5 7,5 1,50 Okt 6 6,1 1,01

Nov 8 16,0 2,00 Nov 2 1,4 0,70

Dec 0 0,0 0,00 Dec 0 0,0 0,00

Tot 365 450,6 1,23 Tot 53 51,7 1,03

REGNBÅGE ÖRING
2018 2018
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Antal fiskevakter har varit 8 stycken. En av våra fiskevakter upptäckte tjuvfiskare vid sjön under maj månad. Det 

var ett tjugotal personer vid sjön och några av dem fiskade utan att ha löst fiskekort. Polis kontaktades som kom till 

sjön och tog tjuvfiskare på bar gärning. En annan av våra fiskevakter var på plats under samma tid. Två av 

tjuvfiskarna blev av polisen anmälda för tjuvfiske, deras utrustning togs i beslag. De blev även ombedda av polisen 

att städa upp på platsen och avlägsna sig. Mycket värdefullt för både fiskevakterna och klubben att det kom en 

polispatrull till sjön. Tjuvfisket i sjön blev betydligt mindre efter denna insats. 

En underhållsdag genomfördes den 29 juli. Kuren vid vägen målades, borden inoljades. Några dagar innan 

restaurerades grillplatsen med byte av cement ring.  Gräsklippning har utförts löpande under året. Klubben har 

utfört gräsröjning och slybekämpning i egen regi under året. 

Fiskeskylten i trä har förvarats inomhus under vintern. Den har setts över och lackats innan uppsättning. Ved har 

körts ner till grillplatsen och möjlighet att grilla har funnits i synnerhet i samband med och efter premiären, 

medlemsdagen och jubileumsdagen.  

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. 
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Medlemsvård och kommunikation. 
 
Kommunikationen till klubbens medlemmar sker nästa helt uteslutande via internet, hemsidan har under 2018 haft 
ca 25 000 besökare, och totalt sedan starten över 117 000 besökare. Övrig information skickas till klubbens 
medlemmar via E-post och traditionell post. 
 
Klubben blev under 2017 blivit av med sin klubblokal, och klubben har inte under 2018 funnit någon ny lämplig 
lokal. Klubbens material och utrustning förvaras temporärt på en vind under Anna Fernbergs omsorg. 
 
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 medlemmar finns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vikt KG Namn Ort Metod Bete Datum
4,500 Bernt Gustavsson Jämjö Flugfiske Fluga 3 juni 2018

4,010 Hans Andersson Okänt Okänt Okänt 22 september 2018

4,375 Rickard Okänt Spinnfiske Spinnare nr1 17 september 2018

3,650 Tomas Berglund Karlskrona Spinnfiske Jigg 26 maj 2018

3,500 Johan Lindell Karlskrona Spinnfiske Spinnare 10 november 2018

3,500 Rolf Svensson Lessebo Spinnfiske Okänt 20 september 2018

3,600 Mats Eliasson Rödeby Spinnfiske Lillöring 14 april 2018

3,500 Emma Andersson Flyeryd Spinnfiske Okänt 9 juni 2018

3,450 Jimmy Blomberg Okänt Okänt Okänt 27 maj 2018

3,380 Jimmy Blomberg Okänt Okänt Okänt 26 maj 2018

Vikt KG Namn Ort Metod Bete Datum
2,000 Hassan Hassanzadeh Karlskrona Spinnfiske okänt 1 maj 2018

1,800 Wihelmina Höjer Kättismåla Spinnfiske Jigg 14 april 2018

1,700 Berry Okänt Okänt okänt 4 maj 2018

1,600 Jan Andersson Flyeryd Flugfiske Fluga 15 september 2018

1,500 Hashem Rasooli Karlskrona Okänt okänt 13 maj 2018

1,450 Rickard Ramdala Spinnfiske Spinnare nr 1. 25 juni 2018

1,300 Wayne Holmberg Karlskron Pimpel Powerbait 17 februari 2018

1,250 Richard Johansson Ramdala Pimpel okäny 17 februari 2018

1,200 Arne Goorysson Leisbo Spinnfiske Skeddrag 14 april 2018

1,200 Hugo Blomberg Okänt Okänt okänt 28 april 2018

1,100 Richard Johansson Ramdala Spinnfiske Fluga 1 februari 2018

1,100 Richard Johansson Ramdala Spinnfiske okänt 18 april 2018

Top 10 2018 REGNBÅGE

Top 10 2018 ÖRING
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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 2018. 
 
 

 

 

_______________________________  __________________________________ 

Tommy Öhlin, Ordf.    Björn Nilsson, Vice Ordf. 
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Anna Fernberg, Ledamot   Mats Pettersson, Sekreterare & Kassör 
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Wayne Holmberg, Ledamot   Thomas Berglund, Ledamot 
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Richard Lundqvist, Ledamot 


