FK Strömstararnas
Verksamhetsberättelse 2013 – det stilla vattnets år
Styrelsen ger genom följande dokument här sin verksamhetsberättelse inför
Årsmötet 2014
Klubben växer
Det senaste året har klubben växt på flera sätt. Dels var vi 2013 28 fler
medlemmar än 2012 vilket är starkt gjort av en klubb vars fiskevatten stått i
dvala i stort sätt hela säsongen. Utöver det stod vi i princip utan sponsorer för
våra smoltutsättningar och vi är idag rikare med två trygga och stora
sponsorer i HEBA fastighets AB och Fortum. Även Stockholms Stad hjälper oss
så mycket det bara går. Vi står alltså idag med fler medlemmar och en
tryggare framtid.
Fisket
2013 är ett historiskt dålig år vad gäller mängden nederbörd för oss som vill
fiska lax i Stockholms Ström. På grund av lågt vattenföring i Mälaren har
luckorna varit stängda större delen av ”laxsäsongen”. Några ihärdiga fiskare
har ändå lyckats få upp några riktiga praktexemplar. För att nämna några:
Ali och Stefano som fick en 7,1kg lax i februari trots bitande vinterkyla.
Hussin Amin har rapporterat en 15 kg lax trots stängd lucka
Walter Sturny rapporterade den största havsöringen i år på 7,4kg

Fenklippning på Spjutsund Gålö
I slutet av April fenklipptes 130 000 Havsöring smolt i dagarna 3 på Gålö,
några Strömstare medlemmar och andra volontärer hjälptes åt att fenklippa
dessa havsöringar. Stockholms Stad med Sverker L. i spetsen bjöd deltagarna
på lunch i det fria.
Utsättningar
Tack vare HEBA Fastighets AB, Fortum och Stockholms stad kunde vi se till att
33 000 smolt sattes ut för att äta upp sig och återvända tillbaka till Strömmen.
Detta genomfördes i två omgångar i början av juni.
HEBA-laxen
Före detta tävlingen Slottslaxen blev HEBA-Laxen i år. Närvarande gjorde
sponsorerna och Stockholms Fritidsborgarråd Regina Kevius, SVT ABC

Stockholm dokumenterade och sände ett kort avsnitt på kvällsnyheterna .
Tävlingen trots bristande fiskelycka blev mycket lyckad tack vare bra
förberedelser, lotteri och god PR.
Resultat som följer:
1.Dan EidmarkHÖ 4,32 kg
76 cm fångad vid Strömsborg kl. 15:15 med vobbler. 5 000 kr i pris.
2.Mikael Rahm HÖ 1,94 kg
60 cm fångad vid Rosenbad kl. 12:50 med Vicke drag. 3 000 kr i pris.
3. Christer Jacobsson HÖ 1,85 kg
64,5 cm fångad utanför Sheraton Hotel kl.14:15 med drag. 1 000 kr i pris.
Fiske på Landsort
På förslag från några medlemmar anordnade klubben en utflykt till landsort där
klubben bidrog med fika, grillning och gott humör. En mycket uppskattad
utflykt fast mycket blåsigt denna dag och svårfiskat. Endast en havsöring (av
Andro O) under mått kom upp och simmar så klartvidare.
Regnbågsfiske för barn på Skansen i regi av Sportfiskarna och Skansen
ledningen
Klubbens sin vana trogen så deltog några eldsjälar från FK Strömstararna och
hjälpte till att göra fiskedagen på Skansen till ett minne för livet för många
barn. Ca. 130 regnbågar fick syna dagsljus och ca 260 deltagare/barn var
med. Detta blev mycket lyckosam p.g.a. att man denna gång satte ut mindre
och fler regnbågar.
Nya skyltar
Styrelsen har tillsammans med HEBA fastighets AB, Fortum och Stockholms
stad tagit fram nya skyltar. En utanför Fågelmatningsplatsen en vid Norrbro
utanför Riksdagshuset. Det finns ytterligare en skylt vi Aquaria på Djurgården.
HEBA Guidning i Augusti
Heba Fastighets AB Lennart Karlsson inbjöd 12 gäster för att testa fisket i
Stockholms Ström. FK Strömstararna hjälpte till med 5 volontärer, endast en
liten Abborre fick syna trottoaren p.g.a. stillastående vatten mellan broarna.
Anh från Australien "in Stockholm fishing"
Den i Australien kända komikern Anh kontaktade Strömstararna för att kunna
spela in när han fiskar i strömmen och testar surströmming. Tack vare
eldsjälar kunde vi ställa upp och filmteamet plus Anh var riktigt nöjda. De
tackade oss med ett bidrag till klubben/Öringsfonden och vi tackade med att

ge Anh ett hedersmedlemskap. Man lovade att skicka oss en DVD skiva när
detta har sänts i Australien, på sikt kan detta sedan beskådas på You Tube.

Strömstare-träff
Några Strömstarar träffades på Restaurang Moldau i slutet av November för
lite samkväm, fiskeljug och fiskesnack.

Den nyinrättade "ÖRINGSFONDEN" 2013
Totalt har "Öringsfonden 2013" skrapat ihop 25 000 kr. som går oavkortat till
inköp av Smolt 2014, vilket är storartad.

FK Strömstararnas Årsmöte planeras till den 2/2 2014 kl. 13,00 i hörsalen i
Nämndhuset på Fleminggatan 4.

