Kållandsöträffen i trolling avgjord
Vi har faktiskt inte fiskat sedan förra årets Kållandsöträff
och vi hade en otrolig tur att få
tre riktigt stora öringar första
dagen, berättar Lars Wernersson från Lidköping som
tillsammans med Sonny Wadström från Alingsås vann årets upplaga av Kållandsöträffen i trolling.

I helgen 24-26 september gick
årets upplaga av Kållandsöträffen av stapeln och i år var det
65 team som kom till start. En
del team var lokala medan andra hade rest en bit och de som
hade åkt längst kom ända från
Skellefteå.
Första tävlingsdagen visade sig
bli helt avgörande eftersom både lördagens och söndags tävling fick ställas in på grund av
kraftig vind. På lördag morgon
när vi hade kaptensmöte så blåste det upp till 17 meter per sekund i byarna så då bestämde vi
direkt att ställa in den dagens
fiske, berättar Mats Joräng som
är tävlingsledare och ordförande
i arrangörsklubben FK Trollspöt.
På söndagen gjorde man först
ett försök att skjuta fram starten
men efter kontroll med SMHI
visade det sig att vinden i byarna var på upp emot 15 meter
per sekund och det skulle hålla
i sig under dagen och då beslutade man att även ställa in söndagens tävling.
Det var olyckligt att vi bara lyckades komma ut en av dagarna,
säger Mats Joräng men vi har
en gräns på att det inte får vara
en konstant vind på tio sekundmeter eller mera för vi sätter säkerheten framför allt annat.
Kållandsöträffen avgjordes då
på fredagens resultat och då stod
Laget med Drag som segrare.
De lyckades under fredagen fånga tre fiskar med en totalvikt på
17 830 gram vilket gav totalt
238,30 poäng. Tvåa blev Team
Cadil även de med tre fiskar
men med en något lägre vikt på
12 905 gram. Trean Team Arronet lyckades fånga två fiskar
som vägde 13 815 gram.
Fiskar som räknas i tävlingen
är laxar och öringar som har ett
minimimått på 62 centimeter.
Dessutom måste alla fiskar som
tas upp och vägs in ha klippt
fettfena, det vill säga att de ska
vara inplanterade. Alla vilda fiskar och de som inte håller minimimåttet måste omedelbart släppas tillbaka för att växa till sig
eller för att föra stammen vidare.
Vi hade en otrolig tur som lyckades få tre stora öringar redan
första dagen, säger Lars Wernersson från Lidköping som tog
hem segern tillsammans med
sin fiskekompis Sonny Wadström från Alingsås.
Vi hade den minsta båten av alla
lagen och den enklaste utrustningen och vi har faktiskt inte fiskat sedan förra årets Kållandsöträff, avslöjar Lars. Däremot har
jag trollingfiskat en hel del förr
så jag har lite koll på var fiskarna brukar hålla till. Öringarna
högg på wobbler fiskade i ytan
vid Lemongrundet mellan Ekens skärgård och Lurö.

Båtarna på väg ut ur hamnen för att samlas inför starten.

Lars vill även ge en stor elogt
till tävlingsledningen för en mycket bra arrangerad tävling och
för det otroligt fina prisbordet
och han lovar att teamet återkommer även nästa år.
Kållandsöträffen är alltså avgjord för i år och det fångades
totalt 23 godkända laxar och öringar, den största laxen vägde
6 470 gram och största öringen
9 555 gram.
En del av startavgifterna från
tävlingen kommer oavkortat att
gå till fiskevård i Vänern och
förmodligen till utsättning av
mera små laxar, så kallade smolt
och pengarna för de gäddor som
fångats och sålts går till Sjöräddningen.
Resultat Kållandsöträffen 2010:
1 Laget med drag 238,30 poäng
2 Cadil
189,05 poäng
3 Arronet
178,15 poäng
4 Walker
133,60 poäng
5 Karlsberg
115,55 poäng
6 Mellby Plugg 88,15 poäng
7 Vänsjö Labero 82,80 poäng
8 Cremo
74,65 poäng
9 Flipper
70,85 poäng
10 Extreme
67,15 poäng
11 Wille
59,40 poäng
12 Sahlin
55,10 poäng
13 Hoffman
50,25 poäng
14 Tibell
50,05 poäng
15 Minnow
50,00 poäng

Topp tre. Från vänster trea i tävlingen Fredrik Boström och Edmund Boström Team Arronet, i mitten segrarna Team Laget med Drag, bestående av
Sonny Wadström och Lars Wernersson och till höger tvåan i tävlingen Team Cadil med Christer Bridholm, Per-Ive Bridholm och Susanne Svensson.

Segrande teamet i Kållandsöträffen, Laget med Drag.

Dags för invägning.

