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Aktiviteter i höst
15/10 Höstmöte och föreläsning - Havsfiske från småbåt
Efter höstmötet kommer KSK:s framgångsrika Team Isola att ge er tips på tackel, tänk och teknik när du
havsfiskar från egen båt. Vid just havsfiske finns det oerhört mycket detaljer som skiljer en nybörjare från
en rutinerad havsfiskare, detaljer som gör skillnaden mellan ett blankpass och ett lyckat fiske. Denna kväll
får ni alla tips!
Mer info i nästa nummer.

5/11 Klubbafton med föreläsare
Mer info i nästa nummer.

26/11 Auktion!
Vi följer upp vinterns mycket trevliga försäljning av fiskeprylar med en liknande afton, inklusive en auktion
för de mer intressanta prylarna. Våra vänner i Sällskapet Sportfiskare i Göteborg brukar varje år ha auktion,
vilket brukar vara oerhört trevliga tillställningar. Vi kan redan nu lova att man kan göra riktigt fina klipp på
fiskeprylar, bland annat havsfiske- och trollinggrejer. Passa på att köpa julklappar. Detaljerna är inte riktigt
klara, så håll utkik i nästa nummer för mer info.

10/12 Julfest med bildvisning – Fiskeåret 2008
KSK:s julfest är lika traditionsenlig som Kalle Anka på julafton och får givetvis inte missas. Klubben bjuder
på jullandgång och den som vill byta julklappar tar med sig ett paket värt ca 20kr och lägger i säcken. En
bildkavalkad med de bästa fiskebilderna från 2008 kommer att värma dig i decembermörkret. Mer info i
nästa nummer.

21/9 Makrillfiske i Kungsbackafjorden
Vi samlas i Gottskär för att åka ut och fiska makrill i Kungsbackafjorden. I september kan fisket vara väldigt
bra efter makrill, men framförallt har man större chans på de riktigt stora vid den här tiden på året. Ett antal
klubbmedlemmar har sina båtar i närheten och vi räknar därmed med att kunna utnyttja dessa. Fisket sker
troligtvis rakt ut från Gottskär, så det är bara några minuters båtåkande. Vi samlas på lämplig plats kl. 12
för gemensam lunch, kanske korvgrillning på en ö. Därefter är det fritt fiske.
Flytväst gäller för alla under 15 år!
Anmälan: Markus Lundgren, 0708-536322 senast 19/9!
Vid anmälan säger du till om du har tillgång till båt.
Kostnad: bensinpengar för samåkning i båt/bil.
Medtag: egna fiskeprylar, mat och varma kläder.
Samling: Gottskärs trailerramp/gästbryggan kl. 08.00.

KM Kust 28/9 (reservdag 12/10)
Vi fiskar i år i Mollösund/Lyrösund. Senaste KM:et bjöd på bland annat stor skrubba och sandskädda på
nästan 4hg. Snultror, smörbult samt ål räknas ej. Vi kör samma regler som KM Hav, där varje art ger 10
poäng och varje fisk 1 poäng. Max 5 fiskar/art får räknas, vilket alltså ger maxpoängen 15poäng/art.
Fisketid: 10-14
Anmälan: Martin Ågren, 0300-73869, 0734-207525 senast 26/9.
Kostnad: Bensinkostnad för samåkning.

4/10 Regnbågsfiske (juniorer)
Vi har fått tillåtelse att ta med våra juniorer till ett av Mölndals Sportfiskeklubbs klubbvatten. Flera KSK:are
är med i klubben och vittnar om ett mycket bra regnbågsfiske i sjön, givetvis tack vare utsättningar av odlad
fisk. Då Rolfsån och Kungsbackaån är några av de sista Atlantlax-förande vattendragen på västkusten som
inte drabbats av laxparasiten Gyrodactylus salaris, så är Kungsbacka kommun för närvarande inte rätt
ställe för regnbågsfiskare. Det är nämligen med all rätt svårt att få tillstånd för utsättningar av regnbåge i
Gyro-fria avrinningsområden, då regnbågen kan bära, och därmed sprida, Gyro-parasiten. Det är därför
viktigt att man torkar, alternativt desinficerar sina vadare mm, om man fiskar i Rolfsån eller Kungsbackaån
efter att ha varit andra fiskevatten.
Anmälan: Sven Sandgren, 0300-74646 senast 29/9!
Kostnad: 50kr

19/10 Rödspättafiske med Vandia i Öresund
Vi åker som vanligt ner till Helsingborg och fiskar i de trålningsförskonade vattnen i Sundet. Som vanligt
lägger vi det fiskemässigt varierade mästerskapet på våren och satsar mer riktat efter rödspättan på denna
hösttur. Förra årets hösttur gav ca 120 spättor. Vi kommer troligtvis att även försöka lite på kolja och vitling.
I skrivande stund har Sundet levererat en hel del kolja och vitling i fin storlek till KSK:are som trailat ner
småbåtar. Fin storlek i det här sammanhanget är koljor över kilot och vitlingar kring 6hg. Andra arter man
har bra chans på är rariteter som fenknot, lerskädda, slätvar och piggvar. Ett eldorado för artjägaren med
andra ord! Under Garmin Fiskefestival i september förra året fångades en fenknot på grymma 756 gram!
KSK:s egna Team Isola tog samma helg 2 fenknotar, slätvar på nästan 9hg och piggvar på nästan 7hg.
Fisket bedrivs mestadels på grunt vatten och är väldigt enkelt. Ett allroundtackel är en bom med släp och
2 krokar, samt 1 upphängarkrok för vitling, kolja mm. En enkel klassiker är en tafs på 20-40cm under pilken,
samt upphängare ovanför pilken. Mycket pärlor och lysslang förordas vid spättafiske av de flesta rutinerade
sundsfiskare. Borstmask får vi på båten (2-3 burkar var), men det är inte fel att ha med något fiskagn samt
räka. Minimimått på torsk är 45cm, fisk under måttet släpps ovillkorligen tillbaka.
Fisketid: 8-15
Kostnad: Junior 300kr, senior 500kr (inkl. borstmask)
Anmälan: Markus Lundgren 0300-71163, 0708-536322 senast 10/10
OBS! Max 20 deltagare, först till kvarn gäller…
Samling: Varlaparkeringen kl. 05.30.

KM Mete 26/10 (reservdag 9/11)
Vi fiskar i hemmavattnet Kungsbackaån, som nu borde kunna bjuda på bra fiske efter arter som
storabborre, id, mört, skrubba samt kanske sarv och sik. Lax, öring och ål ingår ej i tävlingen då de är
fredade. Abborre över 40cm måste ovillkorligen återutsättas, men räknas givetvis i tävlingen.
#Varje deltagare får räkna största fisken i varje art.
#Varje art har en idealvikt, vilken motsvarar 100 poäng. Väger fisken halva ideal-vikten ger den 50 poäng o.
s. v.
Ex: du får en abborre på 1,2kg, där idealvikten är 1,6kg. 1,2/1,6 = 0,75 =75 poäng.
Har man fått en stor fisk av en art så byter man art. Flera arter lönar sig oftast jämfört med att jaga en ännu
större fisk av en art. Vikterna som gäller är samma som för att registrera ”storfisk”: abborre 1,6kg, gädda
12,0kg, id 2,7kg, mört 0,8kg, regnbåge 6,0kg, sarv 1,2kg, sik 2,5kg och skrubbskädda 1,0kg. Vinner gör
den mest allroundkunniga sportfiskaren.
OBS! Anmälan: Martin Å: 0300-73869, 0734-207525 senast 24/10.
Fisketid: 10-14 Kostnad: fiskekort
Sträcka: Hamntorget – KBS båtvarv.
Samling: Kungsbackaån bakom ishallen kl. 09.30.

Biologisidan
Miljöfarliga ämnen
I våra kustvatten märks fortfarande förhöjda halter av vissa miljögifter, även om en positiv trend syns.
Detsamma gäller våra limniska (sötvattens-) system, där dock höga halter av enskilda föroreningar, till
exempel kvicksilver, fortfarande är ett faktum. Många miljögifter är svårnedbrytbara och kan finnas kvar i
sediment, yt- och grundvatten i decennier, ibland längre. Ett omfattande arbete pågår för att identifiera och
riksklassa gamla utsläppskällor. Ytbehandlingsindustrier, kemi- och textilfabriker, soptippar och glasbruk
har varit stora orsaker till miljöfarliga utsläpp under det senaste seklet. I jordbruksområden finns ofta rester
av bekämpningsmedel i både ytvatten och grundvatten. Naturligt miljöfarliga ämnen förekommer, men de
allra flesta är antropogena (människotillverkade).
Det finns många olika typer av miljögifter. Tungmetaller är ämnen som ofta är svårnedbrytbara och
bioackumulerande. Kvicksilver, bly, aluminium och kadmium är metaller som genom bioackumulation och
biomagnifikation kan påverka människan.
Olja i olika föreningar är en annan stor källa till förorening och förgiftning, där bland annat bildäcksgummi
är en stor källa till utsläpp. Oljeföreningar är liksom metaller ofta svårnedbrytbara och ackumulerande,
dessutom mutagena och cancerogena. Fisk tar upp vissa oljekomponenter, med bland annat leverskador,
effekter på gälar och störd reproduktion som följd.
DDT och PCB är klorerade miljögifter som i decennier funnits i våra vatten och marker. Båda är fettlösliga,
hydrofoba och biologiskt stabila, vilket gör att de lätt lagras i kroppsfett. DDT är en pesticid som användes,
och på vissa håll i världen fortfarande används, som besprutningsmedel. Biomagnifiering i födokedjan av
DDT och liknande föreningar har världen över lett till minskningar av akvatiskt relaterade toppredatorer,
bland annat utter och fåglar, och var huvudorsaken till den dramatiska minskningen av bland annat havsörn
och pilgrimsfalk i Sverige på 1960- och 70-talet. Ämnena påverkar kalciummetabolismen hos fåglar, vilket
resulterar i tunnare skal hos äggen, vilka lätt går sönder vid kläckningen eller ruvningen.
PCB har använts mycket av industrier, bland annat som flamskyddsmedel. Det återfinns främst i sediment
i akvatiska system, där det kontinuerligt frigörs. PCB tas upp och biomagnifieras i organismer via bland
annat zooplankton (små djurorganismer) och bentiska evertebrater (bottenlevande ryggradslösa djur).
Bentiska fiskarter har en högre PCB-halt än andra fiskarter. Många bentiska evertebrater har dessutom ett
land- eller luftlevande stadie, till exempel chironomider (fjädermyggor), vilka äts av landlevande fåglar.
Olika effekter på vertebrater har setts, bland annat minskad reproduktiv förmåga hos fåglar och däggdjur,
och fysiologiska funktionsstörningar hos fisk. Även PCB kan ge äggskalsförtunning hos fiskätande fåglar.
Ämnen som på senare år har genererat toxikologiska problem är olika läkemedel. Dessa är ofta biologiskt
potenta och designade för att motstå nedbrytning. Dessutom är reningsverk sällan konstruerade för att
bryta ner läkemedel. Ämnen från p-piller, som via urinen kommer ut i avloppssystemet, har visats ge skador
på fortplantning, äggstockar och testiklar hos fisk.

Ur en sportfiskares dagbok....
Den 19 april hade en av våra medlemmar – Axel Moberg – ett rent otroligt fiske i Göta älv. Efter några
timmar utan framgång fick han äntligen känning av något stort, ett kraftfullt mothugg gjordes och kampen
började. Adrenalinet flödade och svetten lackade. När han efter en mycket hård kamp äntligen hade
lyckats trötta ut objektet så att det gick att få upp i båten visade det sig vara ett stort lastbilsdäck. – Jag
kände mig otroligt nöjd efter kampen, säger Axel och strålar med hela ansiktet! Tyvärr är de lite sega och
inte så goda att äta när de blir så här stora så han satte tillbaka det som det anstår en sann sportfiskare.
Det var det största jag någonsin fått, det har förut bara blivit några små skottkärrehjul. Med ett riktat fiske
kan det bli bra resultat och jag tänker fortsätta på den inslagna vägen- kanske kan jag någon gång slå
rekordet.
Vilket drag eller agn som använts vill Axel inte berätta, det är hans hemlighet. Vad han skulle gjort utan sin
fiskekompis vågar han inte tänka på, Åke Bengtsson skötte båten med yttersta skicklighet och ska också
han ha en stor del av resultatet.
– Nu vet jag var de riktigt stora håller till och jag kommer att lägga all min fritid på att få uppleva detta en
gång till.
Alla sportfiskare som läser detta kommer med all sannolikhet att bli gröna av avund. Men ge inte upp, det
kan vara din tur nästa gång.
Nedtecknat av Rune Wennerbeck

Fisksidan
Havsnejonögat (Petromyzon marinus)
Havsnejonögat är världens största nejonögonart. Den kan bli över 1m lång och väga över 2kg.
Havsnejonögat är precis som laxen anadrom, vilket innebär att den i huvudsak lever i havet men fortplantar
sig i sötvatten. Arten förekommer under leken sparsamt i åar på västkusten, och har även en viss
utbredning i Östersjön upp till Skräbeån, men enstaka exemplar har påträffats så långt norrut som Rickleån
och Dalälven.
Leken sker på försommaren över grunda sten- och grusbottnar, ofta på samma lekområden som laxen
föredrar. Larverna kläcks inom några veckor och driver då nedströms till mjukare sedimentbottnar, där de
nedgrävda lever 4-6 år innan de metamorferar och vandrar ut i havet. Som vuxen lever den fastsugen som
parasit på större marina fiskar. Havsnejonögat är klassad som en starkt hotad art enligt den senaste
rödlistan, vilken utkom 2005.
I Rolfsån leker havsnejonögonen på i stort sett samma platser som laxen, exempelvis Hjälm och
Myrekulla. Även Kungsbackaån är en mycket viktig lokal för den hotade arten. Efter att leken är avslutad
dör föräldrafiskarna.

Boktips: Tyst hav - jakten på den sista matfisken av Isabella Lövin.
Om yrkesfiskarnas skövling av våra hav, kraftigt stödda av offentliga medel. Lövin beskriver vad som håller
på att hända under ytan och om politikernas feghet och inkompetens.
Rekommenderas starkt!

Den 14 januari 1955
Detta datum står för startskottet i Sportfiskeklubbens historia. Då hölls nämligen det första sammanträdet
för det officiella bildandet.
Till att leda förhandlingarna utsågs Bengt Bertilsson och till protokollförare Ingvar Orrmarker.
Namnlista på dem som redan tecknat sig för medlemskap upplästes och stadfästes, därmed var den nya
föreningen ett faktum.
Förslag till stadgar framlades och godkändes. Klubbens namn fastställdes till Kungsbacka Sportfiskeklubb.
Till klubbens förste ordförande valdes Bengt Bertilsson med acklamation, de fyra ledamöterna blev: Folke
Hederström, Stig Johansson, John Agbranth och Ingvar Orrmarker. Till suppleanter valdes Bertil Nilsson,
Eric Larsson och John Jonasson. Alla dessa var mycket välkända profiler i Kungsbacka. En kommitté
tillsattes som tillsammans med styrelsen skulle försöka att skaffa fram egna fiskevatten för klubben, flera
förslag förelåg, bl.a. var man intresserad av Skårsjön i Anneberg och Kungsbackaån. Vidare var Lilla och
Stora Kjällsjön i Hjälmared och Djursjön intressanta. Stig Johansson hade talat med Karl Persson som lovat
klubben att få fiska i dennes del av Rolfsån när kontraktet med den dåvarande arrendatorn löpt ut,
dessutom skulle Lindströms del i ån snart vara ledig. Direktör Clase på Hammargård skulle också
kontaktas angående hans del i Rolfs- och Kungsbacka-åarna. Kommittén bestod av herrar John Jonasson,
Eric Larsson, Stig Bengtsson och Knut Svensson.
Stadens ledande järnhandlare (N K Nilssons och Eskilstunaboden) meddelade att medlemmarna i
Fiskeklubben skulle 10% i avdrag på priset vid inköp av fiskeutrustning.
Mötet avslutades med att medlemmarna samlades till samkväm.
Mycket vatten har runnit unders stadens broar sedan dess och många styrelsemöten har genomförts med
många olika befattningshavare men det är ändå dessa som lade grunden för klubben. Vi andra har bara
fortsatt att förvalta vad dessa startade.
Vi som är komna något till åren minns mycket väl dessa Kungsbackagrabbar som alla led av ett brinnande
fiskeintresse (och på den tiden fanns det fisk!). Vi tackar dem alla för att de startade en fas som skulle bli
ett stort stycke i Kungsbackas historia där många av stans medborgare varit med i något kapitel.
Dessa uppgifter är funna i protokoll från den tiden när det begav sig och kustfisket var som allra hetast.
Rune Wennerbeck
Medlem i KSK

KSK visar framfötterna!
Nytt svenskt rekord på Confidence!
Micael Karlsson återtog det svenska rekordet till Confidence via en 740gr stor blåkäxa tagen på klassiska
10-gradarn i början på maj. På samma pass togs långa på 17,50kg och en håkäring på 25,5kg! I och med
Micaels blåkäxa har nu alla killarna på Confidence (Micael Karlsson, Håkan Wing, Olof Ohlsson och Oscar
Bergstrand) varit registrerade för minst ett svenskt rekord. Respekt!

Team Isola-Lowrance tvåa i Stora Bält Cup!
KSK:s Team Isola-Lowrance (Magnus Karlsson, Rickard Sellman och Markus Lundgren) bestämde sig i
sista stund för att åka ner till havsfisketävlingen Stora Bält Cup i Danmark, som från i år ingår i
Scandinavian Saltwater Cup, serien för havsfiskande småbåtar. Man åkte ner natten till fredag 1/8 för att
hinna med lite träningsfiske innan tävlingen, då man aldrig varit med i tävlingen tidigare. Tävlingstiderna var
grymma, drygt 24 timmars fiske under lör-sön.
Efter lördagen låg man åtta, vilket var fullt godkänt med tanke på förutsättningarna. Man inhämtade dock
lite information från de andra teamen och kunde under söndagen, mycket tack vare en fantastisk slätvar,
avancera till en slutlig andraplats, endast slagna av ett favorittippat hemmateam. Magnus slätvar vägde
2475gr (foton finns på KSK:s forum) och torde vara en av de största i Norden i år.

…och storsegrade i Langesundfestivalen!
Inför Langesundsfestivalen 9-10/8 byttes Rickard av mot Mats Lagerstedt. Isola-killarna, som vunnit
tävlingen både 2006 och 2007, tog dock några extra vilodagar efter tuffa Stora Bält Cup och hann bara
med 1,5 dagars träningsfiske inför tävlingen. Det gjorde dock inget, då Mats Lagerstedt vann individuellt,
giganten Magnus Karlsson för en gångs skull ”bara” kom fyra och Markus Lundgren kom sjua av totalt 151
deltagare. Teamet var givetvis helt ohotade i lagtävlingen, trots att man bara låg fyra efter lördagens fiske.

Tips på några bra fiskesajter på nätet:
www.dmi.dk – ”danska SMHI”.
Oumbärlig sajt för småbåtsfiskaren på västkusten.
www.ghfk.se – våra vänner i Göteborgs Havsfiskeklubb har en hemsida med ett forum för den havsfiskeintresserade.
Imponerande klubbrekordlista.
www.sportfiskeforum.se – här finns bland annat ett bra forum där särskilt juniorerna skulle kunna få lite tips.
www.sportfiskarna.se – förbundets hemsida med bra koll på det mesta. Klicka dig vidare till Storfiskregistret och sök
på en art så hittar du unik information för alla storfiskar sedan 2000. Bästa betet, fångstdjup, tid på året, plats mm.
Perfekt om du ska göra en satsning.
LW´s Sportfiskesida – www.acc.umu.se/~widmark/lwfishsw.html Denna sida är en samling över nästan allt med
koppling till sportfiske. Egentligen enda sidan du behöver!
www.rolfsan.se – här kan du följa det intressanta arbetet med
Projekt biologisk återställning av Rolfsån
www.kungsfiskarn.se – vår egen hemsida. Viktor Nordgren har gjort ett kanonjobb med sidan, som vi fortfarande
jobbar lite med. Gå in och registrera dig på forumet, där du kan boka klubbens båtar, kolla fiskerapport mm. Nytt är att
vi har lagt forumets fiskerapport-tråd utanför det vanliga forumet, vilket innebär att även allmänheten kan ta del av
våra fiskerapporter. Detta är givetvis för att göra reklam för KSK och våra duktiga sportfiskare. Om du vill rapportera
från ett fiskepass som du inte vill sprida till allmänheten, t ex från våra klubbvatten, så kan du ju lämna rapporten på
”Fiskesnack”-tråden. Om du vill lämna fiskerapport måste du dock som tidigare vara registrerad medlem, så se nu till
att registrera dig och lämna en fiskerapport ibland!

Medlemskap i Kungsbacka SportfiskeKlubb:
Det finns ett stort intresse för att få komma med i vår klubb. Både gammal som ung vill ta del av de
kunskaper som finns i KSK. Om Du vid något tillfälle får frågor om medlemskap i klubben kan Du ge
följande information:
1. Alla upplysningar samt ansökningshandlingar kan fås från vår sekreterare Lars Wirdelius, tel. 100
82 eller kassör Bo Dahl, tel.126 82 .
2. Medlemskap sökes på särskild blankett, som kan fås av sekreteraren eller kassören (se ovan).
Ordinarie årsavgift för medlemmar är 400:- för senior och 375:- för junior (t.o.m. 18 år). Nya
medlemmar betalar beroende på när inträde sker enligt nedanstående:
Juli – December

Senior
250:-

Junior
200:-

Första året är man alltid provmedlem och fullvärdigt medlemskap får man andra året, om man utöver
medlemsavgift betalar en inträdesavgift, som för seniorer är 400:- och för juniorer 200:-.

*************************************************************************

Kungsbacka SportfiskeKlubb
Box 10108
434 22 Kungsbacka
Klubblokal: Ängsgatan 24
Plusgiro: 41 47 63 – 3
Organisationsnr: 849400-3265
Distrikts & föreningsnr: 12-07
www.kungsfiskarn.se

