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Kylan har holt sitt grepp om västkusten och våren har sakta smugit sig på i år,
men fisket har däremot rivstartat i klubbens regi.
Så kan man kortfattad illustrera april månad där flera aktiviteter redan ha
genomförts.
Kungsbacka sportfiskeklubb har i dag närmare 265 betalande medlemmar varav
65 är ungdomar. Riktigt kul 😊

Nyhet!
KSK ungdom har nu under våren
ett samarbete med sportfiskarna
och kan nu erbjuda våra unga
medlemmar Streetfiske!
Så nu fiskar vi både måndag och
onsdagar
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Streetfiske i Kungsbacka med Sportfiskarna
Var: Kungsbackaån, bakom ishallen.
När: Varje måndag. 3/5 – 14/6.
Hur: Drop in. Ingen anmälan krävs, vi delar upp i mindre grupper och
pandemianpassar efter bästa förmåga.
Utrustning: Finns att låna men tag gärna med egen.
För vem: Barn och ungdomar i KSK. (Föräldrar är välkomna men kan hålla sig
lite i bakgrunden;))
Vi har 2–3 ledare på plats varje måndag. Erfarna fiskare som har gått vår
ungdomsledare utbildning.
Inledningsvis kör vi samma plats och tid men är flexibla, någon måndag kanske
vi byter plats och jagar andra arter i andra vatten.
Vart välkomna!

Aktiviteter ”Samtliga aktiviteter som genomförs strävar efter att följa myndigheternas restriktioner”
Skåneresan
Ett gott gäng från KSK bilade ner mot havsöringens
mecka för att söka silver
Bäst lyckades Mikael som vann med en öring på 53
cm.

Seatrautopen Tajtlajn
Havsöringstävling på
västkusten där flertalet av
KSK:s medlemmar deltog.
Det var hela 125 deltagare
utspridda på västkusten som
kämpade om att fånga den
längsta Havsöringen.
Väderförhållandena var frisk
ostanvind och lågvatten.
Så det var att söka med
pannlampa efter fisken.
Resultat>> https://seatroutopen.se/live-resultat.html
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Hökensås
Dagen startade mycket tidigt för merparten av
KSK ungdom när vi besökte Hökensås i dag. En
kylslagen morgon med minusgrader mötte upp,
men inombords var det varmt och
förväntningarna var skyhöga hos våra ungdomar.
Fisket startade fantastiskt bra och många
regnbågar landades redan under första timmen.
Carl lyckades på första kastet dra dagens tyngsta
regnbåge och belönades med fint pris från
Tajtlajn.

Tror faktiskt att de flesta hade på något sätt
kontakt med fisk, men alla lyckades inte
bemästra dessa starka fiskar, men inga gick
lottlösa utan alla fick pris för väl genomfört
event.

Helgen 1–2/5 var KSK-teamen Isola och Omega ute på en långtur tillsammans
med Linus Norin och hans båt Pequod, det vill säga Göteborgs Havsfisketurer.
Gänget lämnade Amundön lördag morgon och satte kursen mot Gule Rev, ett
stort grundområde en bra bit väster om Skagen. En riktig långtur med 38 h till
havs! Ute på Gule Rev finns fortsatt otrålade bottnar som håller gott om fisk,
både taggiga stenbottnar och vrak. Som summering konstaterar vi att vädret var
alldeles magiskt och att baljorna kunde fyllas upp med gott om matfisk. Turens
bästa fångst får anses vara Torbjörn Sandins fina bleka på 4,8 kilo. Även om det
inte vimlade av stora torskar toppade Markus med en grov fisk på 7,4 kilo och
han var dessutom i en betydligt större fisk som slet sig från kroken efter en
kortare fajt. I övrigt var det väldigt gott om gråsej med topp på drygt 4 kilo och
en del långor upp mot 4–5 kilo. Den enda besvikelsen var att havskatten lyste
med sin frånvaro, trots att vi lade stora insatser på olika kattområden och
frestade med nätad mussla, bläckfisk och andra smaskiga agn.
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Fångstrapport & Klubbrekord på webben
”Vill påvisa att allt fiske i våra klubbvatten skall registreras”
Vinnarna i fångstrapport 2020 kan uppsöka Tajtlajn och
Christian för avhämta pris.

KSK Ungdom.
Vi har nu rivstartat våra utomhusaktiviteter och fiskat både efter
havsöring och satt ut fisk i stora Tåtjärn, nu på onsdag blir det
röda Holmen för att se om horngäddan har anlänt.
Information kommer via SMS till KSK ungdomar, är du inte
upplagd i SMS grupp kontaktar du stefan@kungsfiskarn.se

Från styrelsen
KSK:s styrelse har sedvanliga möten varje månad där vi diskuterar klubbens drift
och aktiviteter framledes mm.mm.
-KSK har fått pontonbryggor som skall läggas i några av våra sjöar.
-KSK Gäddteam önskar starta verksamhet i klubblokalen.
-Aktiviteterna är uppdaterade på webben.
-Årsmötet är flyttat till hösten pga. pandemin.
Info!
Hög tid att betala medlemsavgiften KSK!
Vi kommer under maj att radera registrerade men ej betalda medlemmar från
registret!
Betala medlemsavgiften!
Nu är det hög tid att förnya sitt medlemskap i Kungsbacka Sportfiskeklubb!
Enklast gör du detta via Cardskipper och fliken ”Dags att förnya ditt medlemskap”
Avisering från Cardskipper kommer när du har 1 dag kvar på ditt medlemskap och
först då kan du betala. (Datum finns på medlemskort)
Fördjupad information om hur Cardskipper fungerar samt hur du navigerar i appen
och betalar finns på KSK webb och medlemssidorna. https://kungsfiskarn.se/
Om det är något som krånglar eller om du saknar appen kontaktar du!
stefan@kungsfiskarn.se
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Fiskevårdskommittén
Det har varit stor aktivitet i denna grupp med utsättning av öring mm.
Urban bekräftar att hela 2000 yngel snart är utsatta.
Nya Klubbvatten
Här jobbas med att försöka organisera och skapa bra möjligheter för fiske runt
sjöarna.
Aktiviteter 2021 Nytt
Laxfiske i Lilla Edet i månadsskiftet maj juni
intresseanmälan görs till Mikael 0761408464
Nya mailadresser i klubben!
styrelsen@kungsfiskarn.se
Om du har något som rör Klubbens ekonomi använder du
faktura@kungsfiskarn.se
Inrapportering av bilder till fångstrapport
fangstrapport@kungsfiskarn.se
Vanliga medlemsfrågor
info@kungsfiskarn.se

//Stefan KSK
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