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Förbundsklubb i Sportfiskarna,

Verksamhetsberättelse 2016 FK Strömstararna
"det stilla vattnets år mellan broarna för tredje året i följd"
Styrelsen ger härmed genom följande dokument sin verksamhetsberättelse inför
FK Strömstararnas Årsmötet 2017 12. Februari kl.12:00 i Älvsjö
Klubben
hade 2016 = 122 Medlemmar (varav 4 heders och 8 ungdomar, d.v.s. icke betalande)
Tack vare våra sponsorer för smoltutsättning i Strömmen med två trygga och
stora sponsorer i HEBA fastighets AB och Fortum kan fisket i Strömmen fortleva.
Stockholms Stads fritidsförvaltning med Sverker L.
och hans medarbetare står oss bi så mycket det bara går.
Vi står i nuläge,
med ett bra medlemsantal och ett stort intresse för fisket i Strömmen starkt och
ser positivt mot framtiden med all den assistans och hjälp vi får.

Fisket
2016 för andra året i rad ett historiskt dåligt fiskeår i Strömmen p.g.a. avsaknad
av nederbörd i Mälardalen med stängda luckor hela sommaren som följd.
Samt bygget vid slussen
Laxsäsongen brände därför inne för tredje året i rad.
Vinter- och vårfisket 2016
får anses som mycket dåligt trots att Norrström & emellanåt Stallkanalen
hade vattenflöde fram till April och sedermera f. o. m. Oktober.
Det bör dock nämnas att inrapportering av fångsterna är mycket dåligt både vår
och höst och det går inte att sammanställa en trovärdig rapport med statistik
eller en tio i topp lista.
Fenklippning på Spjutsund Gålö i April
I slutet av April fenklipptes 140 000 Havsöring smolt i dagarna 3 på Gålö,
några Strömstarar och andra volontärer hjälptes åt att fenklippa dessa
havsöringar i dagar 3 tillsammans med Stockholms Stads Fritidsförvaltning
med Sverker Love’n och Oliver Karlöf i spetsen bjöd även deltagarna på lunch.

Utsättningar i Maj
Tack vare HEBA Fastighets AB, Fortum och Stockholms stad kunde vi se till att
smolt åter igen sattes ut för att ge sig till havs och återvända tillbaka till
Strömmen. Detta genomfördes i flera omgångar 23 + 24 Maj.

Allt som allt släpptes = 40 000 smolt 2016 :
18 000
10 000
12 000

2 åriga Havsöring smolt (Gålö)
1 åriga Havsöring smolt (Åva)
1 åriga Älvkarleby Lax smolt

HEBA-laxen i April
HEBA-Laxen 2016 gick av stapeln Söndagen den 24 April
80 st tävlande denna söndag
ABC Stockholm dokumenterade och sände ett kort avsnitt på kvällsnyheterna .
Tävlingen blev lyckad tack vare bra förberedelser, lotteri och god PR.
Många äldre & unga helt nya deltagare var på plats.

Resultat som följer: 5 havsöringar:

1 pris : 5,000:- havsöring 2,66
= Magnus Hammarwall

2 pris : 3,000:- havsöring 2,62
= Jim Salvesen

1 pris : 1,000:- havsöring 2,48
= Mats Carlsson

4:a = lott
havsöring 2,30
= Magnus Hammarwall

5:a = en lott havsöring 1,55
= Tom Werner

Ungdomsfiske under Kulturfestivalen på parterren i Augusti
FK Strömstararna fick förfrågan av Kulturfestivalens ledning
att medverka med fiske aktiviteter vid parterren.
Ett tiotal eldsjälar från klubben ställde upp i dagar tre.
Det kom ca. 200 barn med föräldrar dessa tre dagar och fiskade med oss,
man fick abborre, mört, braxen t.o.m. strömming.
Tyvär mindre än 2015 p.g.a uselt väder / regn & rusk.

Framtidens sportfiskare för barn på Skansen efter regnbåge
i regi av Strömstararna och Skansens & sportfiskarna i September
Det deltog några eldsjälar från FK Strömstararna igen för fjärde gången och
hjälpte till att göra fiskedagarna på Skansen till ett minne för livet för många
barn. Ca. 100 regnbågar fick syna dagsljus och ca 400 deltagare/barn med
föräldrar var med. Blev mycket lyckosam man hade satt ut mindre och fler
regnbågar. Medverkan genererade ett bidrag till Öringsfonden.

"Kung af Strömmen 2016 samt Lax 24 utgick p.g.a Stängda luckor
( Där tappade klubben tyvär ca. 20 000.- kr i intäkter. )

Fångststatistik
P.g.a. den undermåliga fångstrapporteringen
kan en trovärdig statistik ej fastställas.
Det fångades ? laxar och ? havsöringar
Vi hoppas på en mycket bättre fångst rapportering framöver
"ÖRINGSFONDEN"
Avsätter troligen : 10 000:- till öringsfonden från 2016
Årsmöte 2017 hålls den 12/2 kl.12:00 Götalandsvägen 230 i Älvsjö hus:25.
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