
     Sportfiskarna Blekinge 
 
Verksamhetsberättelse 2020 
 
Styrelsen för Sportfiskarna Blekinge vill härmed framföra 2020 års verksamhetsberättelse. 
 
Styrelsen har under det gångna året bestått av; 
 
David Berg  Ordförande, Utbildningsansvarig, Post och mailansvarig 
Jens Hedlund  Vice Ordförande, miljö och fiskevård 
Christer Karlsson Kassör 
Nina Simone  Sekreterare till augusti, därefter föräldrarledig. 
Inge Tegvald  Vice sekreterare   
Ola Andreasson Ledamot 
André Hensche Ledamot och Vice sekreterare 
 
 
Oscar Nilsson   Suppleant 
Magnus Andersson  Suppleant, Ungdomsverksamhet 
Martin Johansson  Suppleant 
Ola Lundgren   Suppleant, miljö och fiskevård 
 
 
Revisorer; Morgan Karlsson och Fredrik Tunestål 
 
Distriktet har under 2020 är varit medlemmar i älvräddarna samt i december gick distriktet även 
med i föreningen Blekinge Arkipelag. 
 
Styrelsen har under året avhållit elva protokollförda styrelsemöten. 
 
Distriktet har under 2020-2021 varit representerade i följande organisationer och föreningar. 
 

• Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund: Christer Karlsson 
• Länsstyrelsen Blekinge Län, Rådgivande gruppen: David Berg 
• Svenska castingförbundets förstudiegrupp för castingbana i Blekinge: David Berg 

 
Distriktets Facebooksida har under 2020 varit den primära kommunikation för Distriktet till 
medlemmarna. Styrelsens målsättning är att ha sidan Facebook-sidan uppdaterad samt vara 
Distriktets huvudsakliga kanal mot klubbar och medlemmar i Blekinge. Vid kallelser ska e-mail 
skickas till samtliga medlemmar som har registrerad e-mailadress. 
 
 
 
 
 



 
Arbeten under 2020: 
 
Året har präglats av pandemin och det har varit svårt att träffas i större grupper. 
 
Vi har dock lyckats att genomföra två medlemsträffar under året. I maj träffades 45 medlemmar i 
Harasjömåla och i augusti fiskade 18 medlemmar ihop. Även denna träff i Harasjömåla.  
 
Distriktet har under 2020 med medel från fisketävlingarna Länsstyrelsen Blekinge, Blekinge 24h 
Pike Challenge, Motor Marin Pike Open och Karlskrona Perch Open, fått medel att förvalta och 
genomföra fiskevårdsåtgärder i skärgården. Under 2021 kommer 29st risvasar att skapa i hela länet 
under ett 5-årsprojekt.  
 
Distriktet har under året köpt in visningstält samt beachflaggor i syfte att synas tydligare i offentliga 
tillställningar. 
 
Distriktet har även köpt in en undervattensdrönare i syfte att kontrollera utvecklingen på planerade 
risvasar. 
 
 
Ungdomsverksamhet: 
 
Under året har André Hensche och Magnus Andersson genomfört Fiskeäventyret i Blekinge. 8 
ungdomar har fiskat i Eriksberg, Mörrumsån samt på Dragsö Sportfishing.  
 
Under höstlovet genomfördes ABU gäddläger på Camp Dragsö Sportfishing med lyckat resultat. 21 
ungdomar från Malmö i syd till Stockholm i norr fiskade i Karlskrona Skärgård. De guidades av 
guide från Dragsö, Magnus från Distriktet och av åtta sportfiskeguider från Forshagaakademin. 
 
 
 
Ekonomi 
 
 
 
Distriktet har under verksamhetsåret erhållit landstingsbidrag via RF SISU samt ett administrations-
bidrag från förbundet som gett oss en god ekonomisk grund. 

Distriktet har under 2018, 2019 och 2020 skrivet avtal med fiskeföreningen Robusto som anordnar 
Blekinge 24h Pike Challenge samt Motor och Marin i Bäckaskog, där överskottet från dessa täv-
lingar ska går till fiskevård för Blekingekusten. Årets överskott blev i år 31100:- som är ändamåls-
bestämda för detta. 
 
Mtrl av värde i distriktets ägo är inventerade och består av beachflaggor, visningstält för tillställ-
ningar samt fiskedrag från ABU för utdelning mm.  Dessa förvaras i Mieådalens SFKs lokaler.  
 
I övrigt se den ekonomiska redovisningen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Klubbarna 
 
I dagsläget finns det 7 registrerade klubbar inom distriktet som är anslutna till Sveriges Sportfiske 
och Fiskevårdsförbund. 
 
Glada Fisken    Förbundsklubb Sportfiskarna Blekinge 
Karlshamns FV &SFK  Förbundsklubb Sportfiskarna Blekinge 
SFK Iden    Förbundsklubb Sportfiskarna Blekinge 
 
Nättraby Sportfiskeklubb Medlemsklubb Sportfiskarna Blekinge 
Mieådalens SFK  Medlemsklubb Sportfiskarna Blekinge 
SF Karlskrona   Medlemsklubb Sportfiskarna Blekinge 
SFK Regnbågen  Medlemsklubb Sportfiskarna Blekinge 
 
Medlemsantalet var vid årets slut 1025 medlemmar. Detta är en glädjande ökning på 45 medlemmar 
under året.  
 
Kvinnor:  109  Män: 909 Klubbar: 7st 
 
 
Tävlingsverksamhet 
 
Under verksamhetsåret 2020 har ingen tävlingsverksamhet bedrivits i Distriktets regi. 
 
 
Slutord 
 
Sportfisket i Blekinge i våra strömmande vatten, i havet samt i våra insjöar visar på ett ökat intresse 
från såväl turister som närboende. Distriktet satsar därför på att bevaka fiske och miljöfrågorna. Vi 
kommer fortsättningsvis att arbeta vidare med att propagera för sportfiskets betydelse som 
rekreation och friskvård. Sportfiskarna Blekinge har till uppgift att arbeta för ett starkt 
sportfiskeförbund med aktiva och engagerade medlemmar. Blekinge distriktet vill rikta ett stort tack 
till alla medlemmar, företag och organisationer som i olika former främjat vår verksamhet under 
2020. 
 
David Berg        Inge Tegvald  
 
  
Nina Simone        Martin Johansson 
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Oscar Nilsson           Ola Andreasson 
 
 
Jens Hedlund        Ola Lundgren 
 



 
Magnus Andersson  


