
ÅRETS HAVSFISKARE SEDAN 1983

År Pristagare Hemort Klubb Huvudsaklig motivering (i korthet)
1983 Jerry Svensson Horred Horreds SFK Svensk och nordisk mästare i havsfiske 1983,

1984 Ulf Stahre Oxie 2 svenska torskrekord, tongivande i utveckling av vrakfiske i Kattegat mm

1985 Britt-Inger Svedberg Brastad Lysekils SFK Europamästare dam i 1985, fyra vid EM, herrar inräknat. Flera SM.

1986 Lennart Svensson Svenljunga SFK Brödringen Svensk och nordisk mästare i havsfiske 1986, mm

1987 Stefan Ekdahl Malmö Limhamns SFK Fångst av sillhaj på 172 kg, kulmen på framgångsrik fångstserie i brittiska vatten.

1988 Sten Eriksson Johanneshov Sthm Havsfiskare Europamästare individuellt och i lag 1988.

1989 Malte Åström Lund GHFK Under en rad år energiskt lett andra sport-fiskare till fina fångster, främst i Langesund krönt av långa på 23 

kg samt europarekord på havsål 1989.

1990 Malte Åström Lund GHFK Fångst av vithaj på 883 kg i Port Lincoln, Australien.

1991 Arne Carlsson Karlshamn Hanöbuktens SFK Under trollingfiske ensam landa 4 laxar på 12,44 kg - 15,34 kg - 17,96 kg & 20,66 kg, vilka samtliga högg 

samtidigt på 4 spön.

1992 Björn Karlsson Skövde Nordisk mästare 1992, norgefiske, bl.a. Torskdubblé i Saltströmmen på 16,1 kg & 17,4 kg i ett lyft.

1993 Peter Arvidsson Malmö Fångst av världsrekordlånga på 37,2 kg i norska Langesund.

1994 Madeleine Andersson Veddige GHFK Svensk och Europamästare dam 1994. Framgångar en rad år.

1995 Hans Fougstedt Hällingsjö GHFK Mångårigt vägledande inom havsfisket på västkusten från egen trailerbåt, bl.a. Torsk på 22,65 kg på 

Västkusten.

Svenne Andersson Karlshamn Fångst av 4 Blue Marlin mellan 135 och 300 kg under en och samma dag på Azorerna.

1996 Tomas Krantz Hisings Backa SvHK Fångst av hälleflundra på 91 kg i norska Vannöya

1997 Bo Hall Sandared GHFK Banbrytande insatser inom det svenska havsfiskets utveckling

1998 Joakim Larsson Göteborg GHFK Serie fina fångster, bl.a. Långa 24,75 kg, torsk 21,3 kg, stor håkäring mm

1999 Thomas Crogård Säve GHFK Fångst av svensk rekordlånga på 29,13 kg mm

2000 Olof Johansson Lerum GHFK Under många år kämpat för havsmiljön i skrift och handling som redaktör för Fiskejournalen sedan 

starten, under 2000 låg han bakom debatt-artikeln "uttömt hav" om situationen för den hotade svenska 

marina miljön.

2001 Jonas Holmsgård  & 

Olof Ohlsson

Göteborg Kungsbacka 

SFK

För breda framgångar inom havsfisket både i sverige och utomlands, goda ambassadörer för svenskt 

havsfiske, som ett team.

2002 Henrik Svensson Mölnlycke GHFK För pionjärinsats på Acension Island mitt i Atlanten, bl.a. fångst av världsrekordstor kamtandshaj på 553 

kg, makohaj på ca 200 kg 

Stig-Göran Holmberg Trollhättan För fångst av svenskt rekord för hälleflundra på 64,85 kg.

2003 Nicklas Kolbeck Göteborg Kinnarps HFK/ SvHK Ett brett och artrikt havsfiske, har bevisat att det går att ta stora exemplar av olika arter genom 

målmedveten satsning och metodutveckling. Under 2003 även segrat i Specimen Online & 

Kinnarpsfestivalen.

2004 Ulf Larsson Göteborg För bedriften att under en fisketur fånga 4 kungsfiskar över 5 kg, den största vägande 9,2 kg ombord (8,6 

kg i land). Under en riktad satsning med chartrad båt i Norge för att hitta  bl.a. just denna eftersökta art.  

2005 Christian Bergqvist & 

Torbjörn Sandin  

Särö     Göteborg Kinnarps HFK/ GHFK 

(Team Omega)

Genom tålmodigt och målinriktat förarbete lyckats fånga en havsål över 10 kg i svenska batten, Christians 

svit på 5 torskar över 20 kg på samma dag i nordnorge samt ett framgångsrikt tävlingsfiske.

2006 Frederic Kullin Titran, Norge Svensk turbåtsskeppare som bosatt sig i Norge och som legat bakom inte bara Jörgen Larssons fångster 

utan även bidragit till väsentligt fler stora fiskar under året, bl.a. hälleflundra +100kg, svartbuksrocka osv.

Jörgen Larsson Perstorp För ett år präglat av enorma fiskar, t.ex. håkäring på +600 kg, långa på 39,52 kg, långadubblé på 62 kg (32 + 

30 kg) mm. Krönt av en lyckad satsning på havsål i Norge.)

2007 Isabella Lövin Stockholm Årets utmärkelse tilldelas journalisten Isabella Lövin för boken ”Tyst Hav” som på ett ypperligt, 

pedagogiskt och objektivt sätt öppnat ögonen hos den breda allmänheten för hur allvarlig situationen är i 

våra hav. 

2008 Ola Esbjörnsson Tibro För ett framgångsrikt specimenfiske, med 24 arter från havet, totalt 49 arter registrerade i Sportfiskarnas 

Storfiskregistreing, flertalet havsarter de senaste åren.

2009 Thomas Nilsson Helsingborg För att han under en rad år har utvecklat turbåtsfisket och under 2009 framgångsrikt lotsat sportfiskande 

gäster till bl.a. 98 storfiskanmälningar i Öresund tagna ombord på Vandia. 

2010 Benny Johansson Tidaholm Kinnarps HFK För enastående resultat, bl.a. två nya svenska rekord i havet (arterna atlantisk bonito och blåkäxa) samt 

seger vid SM i havsfiske både individuellt och i lag. Till detta ska läggas segrar i Scandinavian Saltwater Cup 

(SSC) och GHFK Specimen Online samt att han under året tagit sig över 20 arter i Sportfiskarnas 

Storfiskregistrering där han registrerat 27 anmälda fiskar 2010

2011 Anders Christensson Helsingborg GHFK Bl.a. den yngste någonsin att nå 20 storfiskarter, samtliga i havet, vid endast 22 års ålder. Fina fångster, 

bl.a. piggvarar fångade i Bohuslän under riktat fiske från flytring, den största på 2,78 kg. Under riktat fiske 

fångat och återutsatt hela fyra stycken storfiskregistrerade exemplar av den svårflörtade vitrockan, 

största på 11,2 kg är den näst största någonsin i Sverige, dessutom hela fem stycken registrerade multar, 

toppfisken på 5,064 kg är den fjärde största genom tiderna.

2012 Magnus Durell (tid. Karlsson) Kungsbacka Kungsbacka SFK För att under 2012 lyckats fånga, märka och återutsätta en håkäring på 824 kg i Trondheimsfjorden, fisken 

fångades under en planerad riktad fisketur efter just håkäring. Fisken är den största registrerade 

spöfångade sportfisken i världen 2012, den näst största spöfångade håkäringen genom tiderna och den 

näst största fisk som någonsin fångats av en svensk sportfiskare

2013 Fredrik von Elern Fjällbacka För fångst av den största spöfångade fisken i svenska vatten någonsin, nytt svenskt rekord på 

hälleflundra, på hela 111,3 kg under en riktad satsning på djupmete ute i Brattenområdet.

2014 Joel Abrahamsson Töllsjö För bedriften att i norra Norge från kajak landa en håkäring på hela 566 kg. Fångsten innebar mer än en 

fördubbling av det tidigare viktrekordet avseende fångst från en kajak och ledde till att Joel som första 

icke-amerikan blev utnämnd till ”Kayak angler of the year” i USA.” 

Pristagarna genom åren har kommit från många olika platser i Sverige och motiveringarna har rört så skilda prestationer som tävlingsframgångar, nyskapande 

inom sportfisket till havs, via fångst av stora fiskar till kamp för den marina miljön. En sammaställning följer här (motivering förkortad):
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Hemsida: www.svenskalag.se/ghfk
GÖTEBORGS HAVSFISKEKLUBB
Box 9139,   400 93  GÖTEBORG e-post: info@ghfk.se


