
Flug%iskarna	Trelleborg	hälsar	Er	välkomna	till	en	ny	vårsäsong	2021.	

Normalt	skall	vi	öppna	den	13	januari	2021	men	vi	vet	alla	vad	som	pågår	med	
COV-19	så	vi	får	avvakta	och	se	hur	det	utvecklas,	nu	har	vaccineringen	påbörjats	i	
Sveriges	rike	men	kommer	nog	ta	ett	tag	innan	många	har	fått.		
Vi	följer	utvecklingen.	
Vi	får	helt	enkelt	återkomma	om	öppning	av	klubblokalen.		
Klubben	i	övrigt	är	igång	och	%iska	kan	vi.	

Flugbindning	
Så	fort	det	det	går	att	starta	upp	Klubbens	3lugbindning	så	kommer	vi	ut	med	datum.	
Saknar	ni	material	och	verktyg	för	ändamålet	så	har	klubben	begränsad	tillgång.		
Vi	köper	in	material	efterhand	men	kan	förekomma	att	vi	saknar.		
En	trevlig	och	mysig	sysselsättning,	att	få	3isk	på	egenbunden	3luga	är	tillfredställande.		
Vem	som	helst	kan	delta	nybörjare	som	erfarna.	

Havsörings%iske		
Ni	som	har	kust3iske	på	er	önskelista	kan	kontakta	någon	lutrad	klubbmedlem	för	sällskap,	
den	1	januari	släpptes	3isket	på	kusten.	Tänk	på	att	släppa	tillbaks	ragor,	besor	som	är	utlekt	
3isk,	smaken	är	inte	bra.	Vi	har	i	dagsläget	inte	någon	som	arrangerar	kustturer.	
		
Flugkastningsträning	inomhus	2021	Fågelbäcksskolan	Trelleborg		
Flugkastningsträning		får	vi	se	om	det	går	att	genomföra	och	om	kommunen	har	öppet	på	sina	
anläggningar	som	i	dags	datum	är	stängda	p.g.a.	COV-19.	Vi	får	återkomma	med	mer	
information	längre	fram.	

Flugkastning	utomhus	2021	Kattebäcksängen	Trelleborg		
Flugkastning	utomhus	3inns	det	tider	i	programmet	det	ligger	långt	fram	så	ändringar	kan	
förekomma	men	då	får	ni	ett	mail.	Vaccinationerna	har	vid	denna	tidpunkt	kommit	ganska	
långt	dessutom	utomhus	så	detta	går	att	genomföra.	
OBS:	En	Taperad	tafs	är	nödvändig	typ	0,20	i	spetsen	och	9	fot	lång	samt	en	garntuss	istället	
för	3luga,	någon	form	av	glasögon,	keps	för	säkerheten.		
Tafsens	funktion	har	ni	fått	mail	om	i	form	av	ett	dokument.	Nya	medlemmar	kan	höra	av	sig	
så	skickar	jag	dokumentet.	

Klubbkvällar	
Ta	gärna	upp	frågor	kring	3lug3isket	på	våra	klubbkvällar,	men	under	rådande	omständigheter	
så	kan	ni	skicka	mail	med	frågor	så	hjälper	vi	er	så	gott	det	går.	För	er	som	känner	sig	osäkra	
hur	saker	och	ting	hänger	ihop	kan	detta	vara	vägledande	inför	köp	av	utrustning	och	
utveckling.	Har	ni	något	på	hjärtat	som	behöver	dryftas	så	starta	en	dialog	eller	skicka	ett	
mail.	Möjligen	kan	det	bli	något	tema	någon	klubbkväll.	

Lite	om	Fiskeplatser		
Ett	par	3ina	vatten	som	ligger	nära	oss	är	Brostorps	3iske	vid	Linderöd	och	Tollerupsdammen	
vid	Höör.	Här	kan	man	få	3iske	till	en	billig	peng.		
Här	blandas	3iske	med	streamers	ända	ner	till	små	myggpuppor	och	kan	vara	riktigt	
spännande.	Kvalitativa	vatten	som	inte	kostar	skjortan.	Många	av	våra	medlemmar	är	där	ofta.	
Vi	kör	korvgrillning	pratar	3iske	och	har	det	mysigt,	givetvis	3iskar	vi	också.	
I	Tollerupsdammen	släpper	de	emellanåt	i	stor	3isk	så	chansen	3inns.	Numera	går	det	öring	
också,	den	är	ganska	huggvillig	enl.erfarenhet.	



Finns	andra	vatten	också	som	Björkadammen	men	här	får	ni	inte	sätta	tillbaks	3isk	utan	tar	ni	
full	pott	den	första	timmen	så	är	det	till	att	lösa	nytt	kort	eller	köra	hem.		

Björkaån	är	ett	3int	strömmande	vatten	i	vår	närhet	med	vild	öring	som	kräver	lite	av	3iskaren.	
Fiskevårdsföreningen	har	ett	annat	kortförsäljningkoncept	som	gör	det	svårt	att	köpa	upp	alla	
korten	på	en	sträcka.	De	har	5	sträckor	A	-	E.	De	har	också	en	speciell	dag	då	korten	släpps	så	
man	måste	hålla	sig	ajour	med	deras	sida.	I	3jor	tog	det	ungefär	en	timme	så	var	alla	korten	
sålda.	Bästa	är	att	var	och	en	själv	jagar	kort.	

Hökensås/Baltak	är	ett	3int	3iskeparadis	som	är	väl	värt	ett	besök.	Vecka	19-21/2021	kan	vara	
bra	veckor	att	besöka.	Oftas	har	sländorna	börjat	komma	igång	vid	denna	tiden	och	man	kan	
få	uppleva	ett	3int	torr3luge3iske	men	även	nymf	och	streamer3iske.	Det	är	vadning	som	gäller	
på	denna	plats.	
Klubben	organiserar	inte	en	tur	dit	utan	ligger	utanför	programmet.	Prata	ihop	er,	stuga	kan	
ev.	bokas,	den	innehåller	2	vån,	(en	för	snarkare	och	en	för	icke	snarkare).	Stugan	har	7-8	
sängplatser,	kök,	toa	o.s.v.	Priset	var	i	3jor	600kr/natt	för	stugan.	Ex.	4	pers	skulle	bli	150kr/
natt.	
Sunnedamm	är	en	trevlig	3iskeplats	ligger	vid	Markaryd/Knäred	dock	så	kan	man	ej	mer	boka	
direkt	utan	hänvisas	till	en	bokningssajt	I3iske,	korten	låg	på	300kr/dagskort	för	2020.	

Vinnalt	3iske.	https://www.vinnalt.se/Fiske/	är	en	anläggning	vi	skall	kolla	närmare	på.	
Ser	väldigt	trevligt	ut.	Går	även	hyra	stugor	och	abonnera.	

Andra	3iskeplatser	Citadellet	i	Landskrona,	Rögle	dammar,	Sallerupsdammarna.	
		
Ni	kommer	ihåg	vårt	nya	bokningssystem	som	har	gått	ut	separat	till	er	via	mail.	Finns	även	på	
hemsidan.	Detta	innebär	att	ni	kan	ringa,	skicka	mail	direkt	till	vår	sekreterare	Thomas	eller	
(besöka	klubben	om	det	går	p.g.a.	COV-19)	för	inskrivning	på	våra	numerlistor	som	är	
underlaget	för	lottningen.	Fiskedagarna	kommer	ni	få	i	mailet	så	ni	ser	datum	och	plats.	
I	år	blir	det	förmodligen	inte	mycket	besök	på	klubben	för	inskrivning,	så	kolla	igenom	
listorna	med	turer	och	datum,	sen	kontaktar	ni	enl.	nedan	Thomas.	

Den	4é	veckan	efter	vi	har	släppt	listorna	lottas	sen	turerna	ut,	detta	görs	på	klubben	av	
styrelsen	alla	är	välkomna	om	det	är	möjligt	i	dessa	tider	att	delta	vid	lottningen.	
Lottningsdag	3inns	i	programmet.	

Thomas	uppgifter:	thomas.lundqvist@novotek.com		mobil:	073-633	89	07		Hem:0410-125	62	
Fisketurslistorna	kan	ni	se	på	vår	hemsida.		www.3lug3iskarnatrelleborg.se	

Efter	lottning	kan	ni	gå	in	och	se	om	ni	kommit	med	på	turerna,	detta	läggs	ut	på	hemsidan.	

Vi	jagar	kontinuerligt	nya	3iskeplatser	då	behovet	har	ökat.	Om	nya	3iskeplatser	dyker	upp	får	
ni	info	via	mail.		

Ja	gott	folk	det	var	lite	om	vårens	program	vad	som	nu	går	att	genomföra,	vi	hoppas	givetvis	på	
lättnader	längre	fram	då	vaccineringen	har	tagit	fart.	Glöm	nu	inte	att	ta	fram	almanackan	
samt	boka	in	er,	på	3lugkastningsträning	och	våra	abonnerade	och	fasta	3iskedagar.		3iska	kan	
man	alltid	även	i	dessa	tider	och	vi	behöver	komma	ut	från	isoleringen	som	många	lider	av.		

https://www.vinnalt.se/Fiske/
mailto:thomas.lundqvist@novotek.com
http://www.flugfiskarnatrelleborg.se


Tvätta	av	linorna	dock	ej	med	lösningsmedel	som	disk/tvålmedel	och	dyl,	lägg	i	ljummet	
vatten	en	timme	och	sen	torka	av	med	3iberduk	ev.	smörj	in	linan	om	behovet	3inns.	Rengöring	
av	linor	bör	göras	varannan	till	tredje	3isketuren.		Byt	tafs,	vässa	krokarna	o.s.v.		

Ha	det	gott	därute,	var	försiktiga,	chansa	inte	och	följ	FHM	rekommendationer	så	hörs	vi	snart	
igen.		

Flug3iskarna	Trelleborg		
Tight	lines		
Christer		

Flugfiskarnas program våren 2021, ändringar kan förekomma 
▪ 13  jan     - Vårsäsongen Startar 18:30 i klubblokalen om möjligt. Öppnar teckning fisketurer. 
▪ 20  jan     - Klubb kväll 
▪ 27  jan    - Klubb kväll 
▪ xx feb - Flugkastträning inomhus Fågelbäckskolan idrottshall stängd för tillfället. 
▪ 03  feb     - Klubb kväll och lottdragning fisketurer. Välkomna och delta om möjligt. 
▪ xx   feb        - Flugkastträning inomhus Fågelbäckskolan. idrottshall stängd för tillfället. 
▪ 10   feb     - Klubb kväll ev.Flugbindning Startar om möjligt nog för tidigt. 
▪ 17  feb    - Klubb kväll 
▪ xx feb - Flugkastträning inomhus Fågelbäckskolan, idrottshall stängd för tillfället. 
▪ 24  feb     - Klubb kväll 
▪ xx   mars    - Flugkastträning inomhus Fågelbäckskolan. idrottshall stängd för tillfället. 
▪ 03  mars - Klubb kväll, ev. Flugbindningskväll 
▪ 10 mars - Klubb kväll. 
▪ 17  mars - Årsmöte kl 19:00 om det går att genomföra p.g.a. COV-19 
▪ 24  mars - Klubb kväll, ev. Flugbindningskväll 
▪ 31  mars - Klubb kväll. 
▪ 07  april  - Klubb kväll. 
▪ 08  april     - Flugkastträning utomhus första gången. 18:00 - 20:00 preliminärt. 
▪ 13   april     - Flugkastträning utomhus andra gången. 18-20:00 preliminärt 
▪ 14   april     - Klubbkväll, ev.Flugbindningskväll 
▪ 19   april     - Flugkastträning utomhus tredje gången. 18-20:00 preliminärt 
▪ 21  april   - Klubb kväll 
▪ 25 april - Trollemölla fiske. 4 fiskar ingår, Söndag, Ej bekräftad 
▪ 28  april  - Klubb kväll. 
▪ 04 maj - Flugkastträning utomhus fjärde gången 18-20:00 preliminärt 
▪ 05   maj      - Klubbkväll, ev. Flugbindningskväll 
▪ 12  maj   - Klubb kväll. 
▪ 19  maj   - Klubb kväll. 
▪ Vecka 19-21  Maj månad - Hökensås fiske dock ej i klubbens regi, stuga går ev. att ordna 
▪ 26  maj    - Klubb kväll, ev. Flugbindningskväll sista. 
▪ 02  juni    - Klubb kväll 
▪ 06 juni - Bondemölla fiske. Söndag, bekräftad. betalning för upptagen fisk kg/pris 



▪ 09  juni    - Klubb kväll. 
▪ 16  juni - Klubb kväll sista, sen Sommaruppehåll. 
Fiskedatum höst, tror det stämmer ganska väl.. 
▪   14   sept     - Trollemölla fiske . 4 fiskar ingår, En Tisdag. Ej bekräftad 
▪   10    okt      - Fisketur Bondemölla bekräftad. Söndag, betalning för upptagen fisk. kg/pris 
▪   30    okt      - Strömhult. 4 fiskar ingår, Lördag. Ej bekräftad 
▪   14    nov      - Trollemölla fiske. 4 fiskar ingår, Söndag. Ej bekräftad. 
OBS.	Ändringar	i	programmet	kommer	först	på	hemsidan	www.flugfiskarnatrelleborg.se	
Håll	uppsikt.

http://www.flugfiskarnatrelleborg.se

