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Verksamhetsberättelse för Sportfiskarna Karlskrona. 

Verksamhetsåret 2021 

Styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona vill härmed framföra 2021 års verksamhetsberättelse. 

Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (organisations nr 835-00-5743) 

Klubbens officiella adress; 

Sportfiskarna Karlskrona, Tyska Bryggaregården, 371 56 Karlskrona 

Hemsida; www.sportfiskarnakarlskrona.se 

Styrelsearbetet 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av; 

Björn Nilsson,   Ordförande                            
Anna Fernberg,   Vice Ordförande                                
Mats Pettersson,  Sekreterare, Kassör                                          
Wayne Holmberg, Ledamot, Ansvarig för Lindwallska sjön                                         
Tomas Berglund, Ledamot                                                                               

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 avhållit 5 protokoll förda styrelsemöten.  

Övriga Funktionärer i klubben 2021; 

Wayne Holmberg, Material ansvarig                                                                                                   

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

Revisorer, årsmötet 2021 beslutade att revison av klubbens räkenskaper skall ske genom en extern auktoriserad 
revisionsbyrå. 

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

Klubben har under verksamhetsåret 2021 haft följande medlemsantal; 

38 st. medlemmar, var av det finns 10 st. i familjemedlemskap.  

Medlemsantalet minskade 2021 med 17 % jämfört med 2020. 

Klubben består av 31 män, och 7 kvinnor. (Var av 10 juniorer). 

Klubben har 6 st. hedersmedlemmar, varav en hedersordförande. 

Ekonomi 

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

Att driva och underhålla Lindwallska sjön har varit kostsamt, och klubbens inkomstkällor 2021 har varit försäljningen 
av fiskekort i Lindwallska sjön, samt medlemsavgiften. 

I övrigt rörande ekonomin, se den ekonomiska redovisningen. 

Verksamheten 

a) Medlem & Ungdomsverksamhet 
 
Ingen klubbverksamhet har bedrivits i klubben under 2021. Detta p.g.a. Coivid-19 situationen och rekommenderade 
restriktioner för klubb sammankomster i Blekinge och Sverige. 
 
b) Tävlingsverksamheten 
 
Klubben har under 2021 inte bedrivit någon tävlingsverksamhet. 
 
Styrelsen beslutade 2014 att 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 2021. 
 
c) Lindwallska sjön 

Förvaltningen av Lindwallska sjön har under 2021 fungerat utmärkt i alla avseenden.  

Under 2021 har antal besökare minskat vid Lindwallska sjön. Dagskorts försäljningen minskade med 30% under 
2021 (355 sålda dagskort).  

Årskort sålda 5 st. Årskort Junior 2 st. Sommar kort 3 st. 
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Klubbens målsättning för framtiden  är att Lindwallska sjön skall vara ett av de mest attraktiva Put & Take vattnen i 
Syd östra Sverige.  

Karlskrona Kommun har kalkat sjön den 24 mars 2021. 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 strax ovanför Berry 
Perssons hus i Biskopsberg.  

 

Antal fiskevakter har varit 6 st. 2021. Det har varit en lugn fiskesäsong. Inga större incidenter, utan mest mindre 
tillrättavisningar. Fiskevakter lägger ner stort arbete med att kontrollera fiskekort och att fisket bedrivs enligt 
reglerna. 

Kort Försäljning 
2021

Års 
kort 

Års kort 
Junior

Sommar 
kort

januari 2021 0 0% 0 0 0
februari 2021 2 100% 3 0 0

mars 2021 14 700% 1 0 0
april 2021 55 50% 1 1 0
maj 2021 57 60% 0 0 0
juni 2021 32 67% 0 0 3
juli 2021 55 52% 0 1 0

augusti 2021 63 150% 0 0 0
september 2021 28 76% 0 0 0

oktober 2021 26 63% 0 0 0
november 2021 14 67% 0 0 0
december 2021 9 180% 0 0 0

355 70% 5 2 3

Kort 
försäljning 

2021 / 2020
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Isen frös till i Lindwallska i februari och var som mest ca 15 cm. Isen var bärkraftig att fiska under ca 2 1/2 vecka 
under februari. Några Regnbågar pilkades upp med den största vikten på 4,275 kg. Den 20 – 21 februari genomfördes 
gäddfiske för klubbens medlemmar. Totalt fångades 3 gäddor med vikter på 7 hg, 3,8 kg och 1,1 kg. Sjön blev helt 
isfri den 25 mars.  

I april var vädret antingen kallt med flera minusgrader nattetid eller väldigt blåsigt varför många fiskegäster uteblev. 

Snö under hösten kom redan den 30 november 2021. Inom fyra dagar hade tre av dessa mer än 10 minusgrader på 
natten. Dessutom ca 30 cm snö. Redan den 5 december slog vädret helt om till milt väder och mellan den 14–17 
december var det 7 grader varmt och i princip all snö och is hade töat bort. Vädret under denna tid gjorde att det inte 
gick att fiska alls. 

Vid jultid blev det åter mycket kallt och i mellandagarna mellan jul och nyår fiskades det Regnbåge från isen. Isen 
ute på sjön var ca 12 – 15 cm tjock men vid kanterna var den betydligt sämre. 

I februari 2021 genomfördes av markägare en gallring av träd och sly längs vallen vid vägen hela vägen fram och 
förbi bäckens utflöde. Under vårvintern innan städdagen har medlem i klubben genomfört stort arbete med såga ner 
mindre träd och därigenom gjort nya fiskeplatser från parkeringen i norr längs med sjökanten och fram till udden. 
Många högt hängande grenar har sågats ned med stångsåg. Vid flera tillfällen har grenar, ris och löv har räfsat och 
burits ihop och eldats upp.  

Gräsklippning/gräsröjning har utförts löpande under året av klubbmedlemmar enligt ett rullande schema. Gräsröjning 
av kanter på vallar och runt om sjön har skett kontinuerligt.  

Städdag genomfördes den 28 mars. 9 vuxna och två barn fanns på plats vid städdagen. Det räfsades bort mycket löv 
och grenar från vattenbrynet och runt om sjön. Samtliga bord tvättades av, sittbänkarna såväl i vindskyddet som vid 
borden borstades av. Mindre träd sågades ned längs vallen i norra änden. Den totala arbetstiden för städdagen blev 
minst 24 timmar. Avslutades med korvgrillning och fritt fiske för de som ville. Två fina Regnbågar landades, Total 
arbetstid vid sjön innan premiären var ca 100 timmar. 

Fiskeskylten i trä har förvarats inomhus under vintern.  

Ny hängränna har satts upp på baksidan av vindskyddet vid grillplatsen. Ved har körts ner till grillplatsen och 
möjlighet att grilla har funnits i synnerhet i samband med och efter premiären men även under hösten. 

Mycket ideellt arbete har skett under 2021 för att hålla sjön och ytorna runtom sjön i så bra skick som möjligt. 

Första fisksättning 2021 var den 1 april, 200 kg Regnbåge med vikt mellan 1–3 kg. Några större bonusfiskar på ca 
4,5–5 kg fanns också med. Fisken levererades 2021 av Spångabäckens fiskodling i Örkelljunga. Fisken har under 
hela säsongen varit av högsta kvalité. 

Regnbåge har inplanterats vid 4 tillfällen med en sammanlagd vikt på 625 kg. Den sista sättningen var den 9 
september 2021. Inplantering av fisk har gjorts efter fiskrapportering med ca 60 % av inrapporterad fisk i kg per 
sättning. Kontroll har även gjorts med kassör mot inkomst av fiskekort och kassabehållning innan inplantering har 
skett. Ingen ny Öring har inplanterats i sjön under 2021. 
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All fångstrapportering sker förmodligen inte vilket är tråkigt av flera skäl. Dels baserar klubben insättning av fisk på 
hur mycket fisk som rapporteras, dels så läser många statistiken på hemsidan vilket gör att tilltänkta fiskare uteblir 
p.g.a. att fisk inte rapporteras.   

Premiär  var påskafton den 3 april 2021, sista 2 nätterna innan premiären präglades av ett par minusgrader. Morgonen 
var lite kylig med några plusgrader men solens strålar värmde. Det var förväntansfulla fiskare som väntade på att 
startskottet för premiären skulle ske. På första kastet landades 3 fiskar på lika många fiskare. En fin start på en fin 
dag. Flera Regnbågar fångades snart därpå. Två små killar på 5 år respektive 7 år drog upp 3 fina Regnbågar 
tillsammans. Den lille 5-åriga killen tog sin första Regnbåge någonsin. Mycket roligt att så unga fiskare får Regnbåge 
och kanske finner att fiske är en fin hobby.  

Totalt så fångades 45 fiskar och 56 kg. Bästa fisket i sjön var från mitten av sjön och ner mot de södra delarna. 22 
lösta fiskekort under premiärdagen. Största fisken premiären vägde 4,25 kg och fångades av Tomas Berglund, 
Karlskrona, och högg på en Toby 12 gr. En hel del personer utöver dessa fanns på plats och tittade på. Det grillades 
korv och många njöt i den värmande solen. Vi hade en försäljare av fiskeflugor på plats. 

Första veckan inrapporterades det ca 67 kg, totalt under april 2021 fångades det 102 Regnbågar (125 kg), med en 
medelvikt på 1,2 kg.  

Totalt så fångades det 389 kg regnbåge (271 st.) 2021.  

 

Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt
Jan 0 0,0 0,00
Feb 17 26,4 1,55
Mar 6 8,2 1,37
April 102 125,0 1,23
Maj 39 65,6 1,68
Juni 13 27,4 2,10
Juli 11 19,4 1,76
Aug 16 23,1 1,45
Sep 36 58,9 1,64
Okt 25 28,9 1,16
Nov 3 3,4 1,14
Dec 3 3,0 1,00

Tot 271 389,2 1,44

REGNBÅGE
2021
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Medlemsvård och kommunikation. 
 
Kommunikationen till klubbens medlemmar sker nästa helt uteslutande via internet, hemsidan har under 2021 haft 
ca 21 000 besökare (15 % minskning emot 2020), totalt sedan starten 2013 över 185 000 besökare. Övrig information 
skickas till klubbens medlemmar via E-post eller traditionell post. 
Klubben blev under 2017 av med sin klubblokal. F.n. så förvaras klubbens material och utrustning i ett vindsförråd i 
Karlskrona centrum. 
 
Framtiden 
 
Klubbens huvudinriktning i framtiden och inriktning är skötsel av Lindwallska sjön, då sjön är klubbens 
huvudverksamhet. Under 2022 kommer klubben att stå för nya utmaningar av driften av Lindwallska sjön i form av 
höjda priser på fisk (ca 105 kr/kg) och transportkostnader (dieselpriset) 2022. Klubben har ändå valt att bibehålla 
samma pris på kort även under 2022 samt att införa ett höstkort/dagskort till en kostnad av 150 kr. Strategin är att 
locka fler besökare till sjön. 

 

Vikt KG Namn Ort Metod Bete Datum
4,275 Rickard Johansson Ramdala Pimpelfiske Powerbait 21 februari 2021
4,250 Tomas Berglund Karlskrona Spinnfiske Toby 12 gr 3 april 2021
4,100 Ted Mattsson Lyckeby Spinnfiske Spinnare 3 april 2021
3,850 Isak Magnusson Karlskrona Spinnfiske Jigg 19 september 2021
3,780 Andreas Schou Karlskrona Pimpelfiske Powerbait 7 februari 2021
3,260 Mattias Wernersson Karlskrona Spinnfiske Spinnare 25 september 2021
3,100 Mikael Petersson Bergkvara Spinnfiske Powerbait 3 april 2021
3,000 Emilia Lönn Lyckeby Spinnfiske Spinnare 8 juli 2021
2,750 Elias Samuelsson Karlskrona Flugfiske Fluga 13 maj 2021
2,750 Tord Rissler Lyckeby Spinnfiske Drag 13 maj 2021

Top 10 2021 Regnbåge
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Klubben har en jättefin hemsida men många personer använder sig av andra sociala medier idag som till exempel 
Facebook, Instagram, Twitter för att nämna några. Sportfiskarna Karlskrona är i starkt behov av en person som är 
fiskeintresserad och som är duktig på att arbeta med dessa sociala media och kunna lägga ut bilder och meddelande 
som handlar om sjön och fisket i nutid. 
 
Klubben behöver nya medlemmar som kan bidra med intresse, kunskap och vilja att hjälpa till att driva klubben 
framåt.  
 
Samarbete 
 
Avslutningsvis vill klubben tacka alla som stöder klubben för ett gott samarbete, och hoppas på en god fortsättning 
kommande verksamhetsår.   
 
 
 
Styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona 2021. 
 
 
 
 
 
_______________________________  __________________________________ 
Björn Nilsson, Ordf.    Anna Fernberg, Vice Ordf. 
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Wayne Holmberg, Ledamot   Mats Pettersson, Sekreterare & Kassör 
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Tomas Berglund, Ledamot 


