Årets tävling är smoltkompenserad av Sparbanken Skaraborg via Sparbanksstiftelsen
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Kinnekulleträffen
i trolling

En helt smoltkompenserad trollingtävling
Intervju med SM-vinnarna 2017
YAMAHA är stolt smoltsponsor
SM i trolling för tredje gången
Allt överskott går till smolt
LIVEfiske med FishEco

Yamaha
Trolling Cup
Vårmästerskapen i Vänertrolling

April 20 – 22, 2018 – Hönsäters hamn 58° 38´N 13° 26´O
Kinnekulle, Kinneviken och hela Vänern väntar.

Första pris är en Yamaha F6hk, värde 14 500:Anmälan gäller vid inbetald avgift.
Götene SFK
Kinnekulletraffen.blogspot.com
#kinnekulleträffen
#kkt_smitrolling18

Övriga sponsorer

Jemtlands Fiskeverkstad

Snekkebua Handgjorda
Norska wobbler

Välkomna till Hönsäters hamn och KKT 2018!!
I samband med Kinnekulleträffen och SM i trolling 2018 tas ytterligare steg mot ett hållbart
tävlingsfiske efter lax och öring på Vänern då tävlingen smoltkompenseras av Sparbanken
Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen. Läs mer om smoltkompenseringen på sidan 6.

KKT = Fiskevård
Det har fångats många fiskar under de 26 år som KKT arrangerats, intresset för Vänertrollingen har svängt
genom åren, mycket beroende på kvalitén och mängden lax och öring i sjön. Oavsett vad man tycker om
utbyggda älvar, kompensationsutsättningar eller yrkesfisket så visar alla mätningar på att sportfisket står för
den största mängden fångad lax och öring i Vänern. Det är vi som sportfiskare som på kort sikt har stora
möjligheter att påverka fisket i sjön.
Vi trollare kan påverka mängden lax och öring i sjön genom att vara med att bidra till smoltutsättningar, det
spelar ingen roll om du köper en laxflagga, en specialwobbler eller en smoltlott bara du är med och bidrar. De
flesta trollingtävlingarna i Vänern låter idag överskottet gå tillbaka till sjön i form av bidrag till
smoltutsättningarna på samma sätt som vi i Götene SFK gör med överskottet från KKT.
Vi trollare kan också rapportera in våra fångster via exempelvis Fångstdatabanken, en app som Sportfiskarna
tagit fram, så att forskare och myndigheter kan utveckla fiskbestånden, fiskevården, miljön och inte minst
sportfisket i Vänern! http://www.fangstdatabanken.se/
Genom att anmäla ditt team till KKT visar du och ditt team att ni bryr er om lax- och öringbeståndet i Vänern.
Kinnekulleträffen har i alla tider bidragit till fiskevårdande aktiviteter runt Vänern. Från och med KKT 2015
går ALLT överskott tillbaka till sjön i form av smoltutsättning våren efter. Våra utsättningar görs i samarbete
med Laxfond Vänern http://laxfondvanern.se/
KKT 2015 gav ett överskott på ca 55 000 kr som finansierade ca 2 500 tvååriga Gullspångsöringar som sattes
2016-05-10 vid Kinnekulle Camping några km från Hönsäters hamn. I samband med denna utsättning sattes
även smolt finansierade av Laxfonden, totalt sattes 7 452 smolt.
KKT 2016 gav ett överskott på ca 75 000kr som tillsammans med bidrag från några lokala företag innebar att
smolt för 108 900kr, dvs. ca 4 500 tvååriga öringsmolt + ca 450 tvååriga laxsmolt, sattes i Vänern våren 2017.
Öringsmolten sattes 2017-05-03 vid Kinnekulle Camping några sjömil från Hönsäters hamn och laxsmolten
sattes 2017-05-02 i Brommösund/Laxhall.
KKT 2017/SM i trolling gav ett överskott på ca 84 000kr som tillsammans med bidrag från några lokala företag
innebär att smolt för 100 000kr, dvs ca 4 500 tvååriga öringsmolt har bokats för utsättning våren 2018 vid
Kinnekulle Camping.
Smoltkompenseringen vid KKT/SM i trolling 2018 innebär att ytterligare ca 5 400 tvååriga öringsmolt kommer
sättas våren 2018 vid Kinnekulle Camping, läs mer om detta på sidan 6.
Totalt kommer alltså nästan 10 000 tvååriga Gullspångsöringar sättas våren 2018 vid Kinnekulle Camping till
ett värde av över 200 000kr – KKT är fiskevård och du och ditt trollingteam är välkomna att vara med !!!

Så boka in er på Vänerns trevligaste fiskevårdsprojekt 20 – 22 april 2018 i Hällekis!!

/tävlingsledningen
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Kinnekulleträffen 2018
Några ord om årets tävling – det känns som vi hittade ett bra koncept redan vid KKT 2016 som passade
Vänertrollarna, vid KKT 17 fick vi dessutom äran att arrangera SM i trolling - vi kör vidare i samma spår 2018!

KKT 2018
Yamaha Trolling Cup, 20/21/22 april 2018
Huvudtävlingen avgörs efter den sammanlagda poängsumman efter de två bästa dagarnas fiske av de tre
möjliga. Vi känner att detta upplägg som körts flera år på Sunnanåträffen funkar bra även på våren för oss på
KKT.
Teamen väljer själva om de vill tävla alla tre dagarna eller om de vill köra två, man har även ”råd” att köra fel en
dag utan att man tappar för mycket i resultatlistan. Dessutom är det rejält mycket mer spännande på
söndagens prisutdelning!

Kinnekulle Salmon Showdown, 20/21/22 april 2018
En tävling i tävlingen, samtliga team deltar
Vi hittade konceptet i ”dom stora sjöarna” där god fiskelycka i kombination med strategiska val korar en
vinnare. Vi filade lite och anpassade denna tävlingsform så den skulle passa både svenska trollare och Vänerns
silver!
Kinnekulle Salmon Showdown är en ”tävling i tävlingen” där varje team får välja ut totalt tre fiskar under
huvudtävlingen. Har teamet valt en fisk kan den inte bytas ut. Det är lite som att spela poker med granna laxar
och öringar som insats…

SM i Trolling, 20/21/22 april 2018
SM i trolling arrangeras i samarbete med Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen, FishEco och
Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. För att delta i SM skall teamen ange detta i anmälan.
SM kommer avgörs efter den sammanlagda poängsumman efter de två bästa dagarnas fiske av de tre möjliga.
SM-medaljer kommer delas ut till placering 1-3.
Det team som vinner SM i trolling kommer få medverka i ett LIVEfiske med FishEco våren 2019.
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Vinnare Kinnekulleträffen + SM i trolling 2017

TEAM TIMAB

Tony Johansson, Leif Svensson och kapten Benny Svensson (foto B Blomqvist www.outdoor.se)

Båt: Örnvik 630 WA
Motor: Mercury 115hp fourstroke
Trailer: Tiki 1500kg med elvinch och fjärr
Elektronik: GARMIN 1020 (kartplotter), Lowrance Elit 9 och Lowrance HOOK 7
Spö/Rulle: ABU Workhorse 7 fot och Shimano Tekota 600 LC laddade med 0,38mm Berkley BG
Djupriggar/mast: CANON Unitrollriggar och mast med BIG JON´s elektriska rullar
Dragbil: BMW X3

Kapten Bennys Svensson med teamkamraterna Tony Johansson och Leif Svensson är ett meriterat trollingteam
från Tibro/Skövde som har både Vänern och Vättern som ”hemmavatten”. De har flera tävlingsmeriter i
bagaget både i trolling och pimpelfiske.
Innan vinsten vid KKT och SM i trolling -17 har teamet placerat sig på KKT-pallen vid inte mindre än tre
tillfällen (2008 – 3:a, 2009 – 1:a och 2011 – 3:a) och teamet drog dessutom vid KKT -08 en lax på 11 080g. Det
är med andra ord ett välmeriterat KKT-team som återigen visade upp sina kunskaper i vårtrolling.
Bamselaxen på 11 080g från KKT -08 nöp en löja som fiskades ca 6m ned via djuprigg strax söder om Måken
och det var enl kapten Benny ett ”grymt djupriggshugg”. Trots en vikt på över 11 kilo blev denna fantastiska lax
inte årets största då det även togs en på 11 460g av ett annat team som för övrigt är gällande KKT-rekord. Det
duggade tätt med stor fisk vid KKT -08 då inte mindre än fyra (4) fiskar vägde mer än 10 kilo.
Team Timab brukar i samband med KKT satsa på klassiska vårtrolling hot-spots som Hindens rev och Måken
och i linändan brukar det sitta löja i Jackpotskallar (fd VK) eller svartmålade wobblers.
Träningsfisket innan KKT hann Benny & Co inte med och teamets tidigare vårfisken hade gett dåligt resultat så
teamet hade inte några ”säkra kort” att ta fram inför årets KKT/SM i trolling, det fick bli att gå på erfarenhet.
KKT/SM i trolling -17 blev ju en blåsig tillställning där både fredagens och lördagens fiske ställdes in pga
kraftiga vindar. Söndagen bjöd däremot på fantastiskt vårväder och lugna vindar så kapten Benny & Co satsade
på området runt Pålgrund där den första godkända öringen nöp på redan vid utlägg. Trots ytterligare en
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morgonfisk i baljan så dog fisket ut i takt med allt finare väder och det gick många timmar innan ett dubbelhugg
med godkänd fisk väckte liv i grabbarna. När det var dags att riva och bege sig till invägningen hade ytterligare
en öring hamnat i lådan och teamet började ana att de med fem (5) fiskar i baljan hade haft bra fiske, frågan
var bara hur det gått för de andra teamen..
Väl i hamn visade det sig att team Timab fiskat bäst av alla teamen både i SM och KKT, det vinnande konceptet
var djupriggsfiske 8-10m ned med löja och flasher men fram för allt visade det sig att det lönade sig att ligga
kvar i samma område trots att det gick många timmar utan napp.
LIVEfisket med FishEco som team Timab får som en del i vinsten i SM i trolling har pga höstens kraftiga vindar
inte blivit av men förhoppningen är att LIVEfisket blir av våren 2018.

(foto B Blomqvist www.outdoor.se)

Vinnare Kinnekulle Salmon Showdown 2017

TEAM TOBY

Tobias Ejdebäck, kapten Leif Fredriksson och Lukas Fredriksson
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Vinnare Kinnekulle Salmon Showdown, tre fiskar på 16.150g
Skultorpteamet Toby blev vinnarna i Kinnekulle Salmon Showdown
Då det bara blev fiske på söndagen så blev det inte så mycket ”pokerspel” över Kinnekulle Salmon Showdown
2017 men det är i alla fall tre fina öringar team Toby fångade vid Pålgrund.
En fisk tog på djuprigg och de andra två nöp på ytan, samtliga fiskar bet på löja i Jackpot-skalle (fd VK) och detta
skedde innan klockan 10:00, sen dog fisket ut helt för kapten Leif i team Toby

Träffens största fisk 2017

TEAM SOLID FT. KUNGEN

Rickard Storm

Träffens största fisk, lax 84cm och 7.780g
Mariestadsteamen Solid featuring Kungen drog träffens största fisk med en lax på 7 780g och 84cm.
Rickard Storm fick äran att veva in träffens största fisk som nöp en ytligt fiskad löja vid grundområdet Graverna
strax söder om Djurö. Förutom denna fina fisk fångade teamet ytterligare en fisk på 3 650g vilket placerade
teamet på en elfteplats totalt i KKT.
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Smoltkompenserad trollingträff
…man måste så innan man kan skörda…
I samband med Kinnekulleträffen och SM i trolling 2018 tas ytterligare steg mot ett hållbart
tävlingsfiske efter lax och öring på Vänern då tävlingen smoltkompenseras av Sparbanken
Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen.
Sparbanksstiftelsen Skaraborg är ensam ägare till Sparbanken Skaraborg och genom utdelning från banken kan
stiftelsen lämna bidrag som främjar sparbankens och bygdens utveckling. Stiftelsen delar varje år ut medel till
lokala projekt som stiftelsen tycker bidrar till just detta. Från bildandet år 2000 till och med 2016 har stiftelsen
medverkat i finansiering av olika projekt med över 150 miljoner kronor!
I samband med en översyn av Götene SFK´s bankkonton på Sparbanken Skaraborgs Götenekontor vintern 16/17 fick vi i tävlingsledningen upp ögonen för Sparbanksstiftelsens fantastiska arbete med att stötta lokala
projekt som främjar bygdens utveckling. En ansökan skickades in i dialog med Laxfond Vänern och
Leaderprojektet ”LAX I VÄNERN” där projektledare Tommy Nerstrand bistod.
Hällekis och Hönsäters hamn är ett mycket strategiskt läge som bas för ett lyckat sportfiske efter lax och öring
med skyddad hamn, två bra ramper, flera övernattningsmöjligheter, drivmedelsförsäljning i hamnen, mataffär,
restaurang, båtfirma med försäljning och båtmotorservice mm. Dessutom ligger det grymma hot-spots alldeles
utanför hamnen…

Smoltkompenseringen innebär att Sparbanksstiftelsen Skaraborg finansierar ca 5 400 tvååriga
smolt av Gullspångsöring, denna mängd smolt motsvarar ett fångstuttag av ca 120 trollingbåtar
som fiskar i tre dagar med ett uttag som speglar fångststatistiken i KKT´s mångåriga historia.
Dessa smolt sätts våren 2018 vid Kinnekulle Camping samtidigt som ytterligare ca 4 500 tvååriga
smolt sätts, vilka bekostas av överskottet från KKT -17. Alla utsättningar görs i samarbete med
Laxfond Vänern http://laxfondvanern.se/
Totalt sätts alltså nästan 10 000 smolt våren 2018 !!!
Tanken är att öringsmolten som sätts i Kinneviken vid Kinnekulle Camping på sikt skall locka fler
sportfiskare/trollare till Hällekis och Hönsäters hamn vilket kommer gynna bygdens näringsliv! Dessutom så får
bygdens boende ett bättre sportfiske både från land, flytring och båt!

Legenden Sten-Gunnar Steénson tar emot checken av Sparbanken Skaraborgs Hanna Wallgren
https://www.sparbanksstiftelsenskaraborg.se/
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SM-vinnarna får ett LIVEfiske med FishEco
Det team som tar hem SM i trolling 20 - 22 april kommer få medverka i ett LIVEfiske med FishEco under
våren 2019. Det är andra gången som ett SM-vinnarteam i trolling får möjligheten att medverka i LIVEfiske.
LIVEfisket kommer ske i Vänern från vinnarteamets båt och vi andra som inte vann SM i trolling kan följa detta
live på youtube och vi kan ställa frågor till vinnarteamet via chatten. FishEco´s LIVEfiskesändningar har blivit
riktigt populära med många följare och intressanta frågor på chatten
http://tv.fisheco.se/
https://www.youtube.com/user/FishEco

Tävlingens största fisk
Det team som tar fångar träffens största fisk får denna monterad av Lövängens Zoologiska. Vid KKT -17 var
det team Solid ft. Kungen som fångade tävlingens största fisk med en lax på 84 cm och 7.780g. Denna vackra
fisk kommer levereras till fångstmannen Rickard Storm under KKT -18. Under tävlingshelgen kommer den
finnas att beskåda i klubbstugan.
Det man som tävlande i KKT bör tänka på är att inte sätta kniven i en stor fisk INNAN man kontrollerat att den
inte är störst i tävlingen. Det har tyvärr vid några få tillfällen hänt att tävlingens största fisk är filead och
uppäten vid söndagens stora prisutdelning. En stor fisk skall frysas in hel och rak (ej urtagen) och man bör helst
stabilisera fenor med exempelvis papp. Arrangören tillhandahåller frysmöjligheter under tävlingen och löser
transport till konservatorn. Har man fångat fredagens största fisk och det kommer upp en större på lördag eller
söndag så kan man hämta ut sin infrysta fisk för vidare transport hem.
Om något team ej vill ta hand om sin fångst kan arrangören ta hand om den, lax och öring från Vänern är en
mycket uppskattad matfisk i arrangörslägret.
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Smoltbidrag
Överskottet från KKT -18 går till en smoltutsättning våren 2019 vid Kinnekulle Camping några sjömil syd om
Hönsäters hamn. Vill du bidra till denna smoltutsättning så är alla bidrag välkomna, stora som små. Det går
bra att swisha eller betala in till vårt bankgiro, märk inbetalningen ”smolt”
Vi har även en snygg dekal som kommer säljas på Kinnekulleträffen, det går redan nu att ”förboka och
betala” om ni följer instruktionerna på vår infoblogg https://oringkinneviken.blogspot.se/

Swish

Bankgiro

123 57 666 88

5173 - 0737

KKT-Kiosken -18
Vi kommer ha öppet vår kiosk i klubbstugan alla tre dagarna, från tidig morgon till sena kvällen. Det kommer
finnas kaffe, fika, mackor, korv, godis mm till förmånliga priser
Ni kan boka fyllning av era kaffetermosar och mackor att ha med er ut på sjön fredag, lördag och söndag
(bokningen görs kvällen innan).

Allt överskott från KKT-kiosken går tillbaka till sjön i form av smolt!
Vi ser gärna att ni betalar med swish. Vi har nummer 123 16 569 33. Märk er betalning med ”kiosk”

Gästföreläsare/prisutdelare KKT -18
Under söndagen gästas vi av ingen mindre än Laxfond Vänerns VD Thomas Johansson som kommer pratar om
Laxfondens arbete, Leaderprojektet ”LAX I VÄNERN” och hur vi trollare kan vara med och utforma sportfisket i
vårt härliga innanhav Vänern. Har du frågor eller funderingar runt Vänerns silver så är Thomas rätt man att
svara på dina frågor. http://laxfondvanern.se/
Thomas kommer äntra scenen ”mellan invägning och prisutdelning”.
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Inbjudan till

SM i trolling
(endast föranmälda team)

Kinnekulle

SALMON
Showdown
Huvudtävlingen

KINNEKULLETRÄFFEN
20 – 22 april 2018
YAMAHA TROLLING CUP
Vårmästerskapen i Vänertrolling
April 20/21/22, 2018 - Hönsäters hamn 58°38´N 13°26´O
Kinnekulle, Kinneviken och hela Vänern väntar…

KINNEKULLETRÄFFEN 2018
YAMAHA TROLLING CUP
Sjösättning

Båtarna kan sjösätts i Hönsäters hamn i Hällekis, båttrailer skall parkeras på anvisad plats.
Tillfälliga skyltar om parkeringsförbud utmed nerfartsvägen skall respekteras, framförallt
vid upptagning, eftersom utrymmet är begränsat.

Förtöjning

Båtarna kan förtöjas i Hönsäters småbåtshamn men antalet platser är begränsat.
Hamnplats kan bokas i förväg, kontakta hamnkaptenen Martin Fröjd 070-383 37 60
Under tävlingen 19 – 22 april är hamnplatserna kostnadsfria förutsatt att det inte finns
några förtöjningstampar för då är platsen upptagen.
Det går inte att koppla värmare i eluttagen, det går bara att koppla laddström.
Fartbegränsningen, 5 knop, inom hamnområdet måste respekteras.
Drivmedel finns vid rampen i Hällekis.
OBS – Flytbryggan bredvid rampen är inte tillåten att anlägga - OBS

Boende

Husbilar och husvagnar hänvisas till Kinnekulle Camping.
Bokning av stugor samt information om boende sker genom
Götene-Lidköpings Turist AB 0510-200 20, www.lackokinnekulle.se
Kinnekulle Camping 0510-54 41 02 alt. 0705-44 41 02, www.kinnekullecamping.se, 16 stugor
med 4 bäddar.
Falkängens Vandrarhem 0510-54 06 53, www.falkangen.se, 2-bäddsrum med dusch, stugor
Medelplanagården 0510-54 01 22
Pensionat Karlslund 0510-54 00 17, www.pensionatkarlslund.se
Trolmen B&B www.trolmensbb.se
Apelås Gård Husaby 0511-34 30 78 www.apelasgard.se

Kaptensmöte

Vid Fiskestugan, Fredag, Lördag och Söndag kl 06.30.
OBS! Minst 1 person från teamet måste närvara vid kaptensmötet.

Start

Alla deltagande båtar måste utgå från Hönsäters hamn.
Startbrickorna delas ut efter kaptensmötet. En av brickorna fästs på fångsten med utdelat
band och en bricka måste hängas tillbaka på tavlan, om teamet inte har fått fisk måste båda
brickorna hängas tillbaka.
Gemensam start sker ca 07.00 från startbåt utanför hamninloppet. Startbåten har röd flagga
och starten sker med signalskott.

Målgång

Fredag och Lördag kl. 17.30, söndag kl 15.00, då skall alla deltagande båtar, oavsett anledning,
vara innanför piren. Fem timmars fiske räknas som full dag om starten försenas p.g.a. dåligt
väder. Tävlingstiden avslutas med signalskott.

Poängberäkn.

20 poäng per godkänd fisk och 10 poäng per kg invägd fisk. Sammanlagd poängsumma
efter de två bästa dagarnas fiske av de tre möjliga dagarnas fiske avgör Kinnekulleträffen
(Sunnanåträffen-style)

Prisutdelning

Delpriser varje dag efter invägningen. Prisutdelning för hela träffen på söndag.

Säkerhet

Radiotrafik på VHF skall ske på kanal 72.
OBS! Alla måste ange ett mobilnummer vid anmälan.
Håll kontakt med andra båtar om vädret försämras, vid hårt väder ställer arrangörerna in fisket
den dagen, detta meddelas på morgonen. Deltagande sker på egen risk, tänk på att Vänern är

en stor sjö, därför skall magnetisk kompass och nödbloss eller nödraketer medföras samt
flytväst eller flytoverall för samtliga deltagare. Säkerhetsbesiktning och kontroll av ett antal
båtar kommer att ske varje morgon.
All alkoholförtäring under tävlingen är förbjuden och medför uteslutning.
Uteslutning

Tävlingsdeltagare som bryter mot tävlingsbestämmelserna eller gällande bestämmelser för
fiske och sjöfart utesluts ur tävlingen. Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhets-, redskapsoch fångstskäl inspektera deltagande båtar och ev. förvägra deltagande i tävlingen.

TävlingsLedning

Tävlingsledare: Fredrik Andersson
Bitr. Tävlingsledare: Sten-Gunnar Steénson
Tävlingsjuryn består av 2 st representanter för arrangören och 2 st från de tävlande.

Övr. best.

Minst två medlemmar/team krävs för att anmält team skall godkännas för start.
Antal fiskar som får fångas enl. fiskestadgan är 3 st laxar eller öringar per fiskare och dag
men för att alla ska fiska på lika villkor gäller följande: Oavsett hur många deltagare det
är i teamet får endast 6 st godkända fettfeneklippta fiskar fångas och ilandföras.
Minimimått på lax och öring enl.fiskebest. är 60 cm med ej kämd stjärtfena,
för tävlingen gäller 62 cm som minimimått med ej klämd stjärtfena.
Betesbegränsning: 10 beten per båt.
Tävlingsområdet är hela Vänern på allmänt vatten. Enda godkända fiskemetoden är trolling.
Ingen bordning mellan båtar får ske under tävlingen ej heller landstigning, endast om
det behövs ur säkerhetssynpunkt får detta ske och då skall tävlingsledningen kontaktas.
Deltagarna får endast gå iland i Hönsäters hamn under tävlingstiden. Vid försenad ankomst
utan att tävlingsledningen informerats får teamet själva svara för alla sjöräddningskostnader.
OBS! Planerboard måste vara försedda med flaggor, Yellow Bird och
liknande får användas utan flaggor men med iakttagande av försiktighet.

Anmälning

Anmälan och betalning skall göras senast den 15/4 (Efteranmälning/betalning till förhöjd
avgift 1500kr)
Överskottet går till smoltutsättning våren 2019, vid inställd tävling 2018 är teamen anmälda
till tävlingen 2019 (ingen återbetalning)

Utländska
deltagare

Deltagare från utlandet kan betala på plats till ordinarie avgift under förutsättning att
anmälningsblanketten skickas in samt att de meddelar att de tänker betala på plats.

Kiosk

Kiosken kommer vara öppen alla tre dagarna

Information

Jimmy Albinsson
Sten-Gunnar Steénson

0702-75 63 85 albin.71@telia.com
0703-29 33 32 s-gs@telia.com

Information före och under träffen finns på Kinnekulleträffens blogg.

http://kinnekulletraffen.blogspot.se/

Ytterligare information kommer att delas ut vid Kaptensmötet.

Gulllspångslax med hel fettfena

Kinnekulle

SALMON
Showdown
Vad är Kinnekulle Salmon Showdown?

Det är en ”tävling i tävlingen” för samtliga team som deltar i Kinnekulleträffen 2018.
Kortfattat så har teamen möjligheten att välja ut 1-3 fiskar totalt under Kinnekulleträffens tre dagar, det team
som har störst totalvikt på totalt tre valda fiskar vinner potten på 100kr/anmält team – max 10 000kr*.
Potten tas från anmälningsavgiften – inga extra avgifter tillkommer – alla team är med i Kinnekulle Salmon
Showdown.
*Hälften av potten delas ut i kontantpris (max 5 000kr) till det vinnande teamet – hälften av potten
(max 5 000kr) går till Götene SFK´s smoltsutsättning 2019 i det vinnande teamets namn.

Hur väljer teamen ut sina tre fiskar?

Först och främst gäller det att ha fisk med sig till invägningen…
• Varje dag på invägningen har teamet möjligheten att välja 1-3 fiskar, eller ingen fisk alls…
• Maximalt tre fiskar totalt per team under tävlingen
• En vald fisk kan ej ”bytas ut” mot en större fisk i efterhand
• När invägningsprotokollet är signerat är valet gjort respektive dag
Väljer teamet exempelvis en fisk på fredagen så har de två fiskar kvar att välja under lördagen och/eller
söndagen.
Man kan välja alla tre fiskarna på fredagens invägning eller vara ”kall” och hoppas på större fiskar någon av de
andra tävlingsdagarna, det gäller att vara taktisk i sitt val…
Man gör sitt val uppe på scen vid varje tävlingsdags invägning och då invägningsprotokollet är signerat går det ej
att ändra sitt val – det är lite som att spela poker…
Det är inte säkert att det team som fångat de tre största fiskarna på Kinnekulleträffen 2018 som vinner
”Kinnekulle Salmon Showdown” men det är definitivt det team som gjort ”bäst” val som vinner potten…
För att hålla spänningen uppe kommer inga delresultat redovisas – vinnaren avslöjas på söndagens stora
prisutdelning.
Det finns en hel trollingserie ”over there” som baseras på detta förfarande och det är därifrån vi fått inspiration
till denna ”tävlingen i tävlingen” – det skall bli mycket intressant att se om det är ett ”toppteam” eller ett team
längre ner i resultatlistan som tar hem ”Kinnekulle Salmon Showdown”
Alla har chansen – det gäller ”bara” att göra rätt val…
Länktips - https://www.youtube.com/user/SalmonShowdown

SM i trolling

20 - 22 april 2018
Sjösättning

Se regler för Kinnekulleträffen

Förtöjning

Se regler för Kinnekulleträffen

Boende

Se regler för Kinnekulleträffen

Kaptensmöte

Se regler för Kinnekulleträffen
OBS Minst 1 person från teamet måste närvara vid kaptensmöte

Start

Se regler för Kinnekulleträffen

Målgång

Se regler för Kinnekulleträffen

Poängberäkn.

20 poäng per godkänd fisk och 10 poäng per kg invägd fisk. Sammanlagd poängsumma
efter de två bästa dagarnas fiske av de tre möjliga dagarnas fiske avgör SM i trolling
(Sunnanåträffen-style)

Prisutdelning

Prisutdelning för SM i trolling på söndagens prisutdelning. Medaljer delas ut till placering
1-3. Det team som vinner SM i trolling kommer få medverka i ett LIVEfiske med FishEco.

Säkerhet

Se regler för Kinnekulleträffen

Uteslutning

Se regler för Kinnekulleträffen

Tävlingsledning

Tävlingsledare: Fredrik Andersson (förbundsrepresentant)
Bitr. Tävlingsledare: Sten-Gunnar Steénson
Tävlingsjuryn består av 2 st representanter från arrangören och 2 st från de tävlande

Övr. best.

Se regler för Kinnekulleträffen

Anmälan

Endast föranmälan senast den 15/4 för deltagande i SM i trolling. Ingen efteranmälan
Utöver ordinarie anmälningsavgiften på 800:- för huvudtävlingen skall SM-team betala
ytterligare 300:- för deltagande i SM i trolling (totalt 1100:- )
Den förhöjda avgiften avser i huvudsak kostnader som Sportfiskarna har i samband med
SM i trolling, bla en försäkring för de i SM deltagande teamen.
Vid inställd SM-tävling kommer SM-avgiften (300kr) återbetalas om detta anges i
anmälan. Om detta ej anges kommer SM-avgiften gå till smolt och vi skickar en
öringdekal till kaptenen.

Medlemskap i
Sportfiskarna

För de team som är anmälda till SM i trolling gäller att samtliga deltagare (max 4) under
fredagens, lördagens och söndagens fiske skall vara medlemmar i Sportfiskarna, Sveriges
Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Medlemsnummer skall anges för samtliga deltagare på
anmälningsblanketten. Medlemskort skall uppvisas vid kontroll.

Utländska
deltagare

Se regler för Kinnekulleträffen

Kiosk

Se regler för Kinnekulleträffen

Information

Se regler för Kinnekulleträffen

Kinnekulleträffen 20-22/4 2018
- YAMAHA TROLLING CUP Anmälningsblankett
Härmed anmäler jag/vi deltagande i Kinnekulleträffen 20-22/4 2018.
Samtidigt med anmälan sätter jag in anmälningsavgiften 800:- på
Kinnekulleträffens bankgiro nr 5173 – 0737 eller SWISH 123 57 666 88
De team som deltar i SM i trolling betalar ytterligare 300:- på samma bankgiro/SWISH som ovan
(totalt 1100:- )
Din anmälan registreras först när avgiften finns på postgirot/swish. Anmälningsavgiften skall vara
inbetald senast den 15 april på postgirot/swish. OBS!! EFTERANMÄLNINGAR (ej SM) 1500kr
Skeppare: ...........................................................................................…...…......
Adress:
....................................…. Postnr.: ……………................…..….................
Ort:
.........................……….... Medlemsnummer Sportfiskarna (gäller SM-team):
Land:
......................…..……..... …………………………………………………………………
Tel:
...................…..……...….
Mobiltel. till båten: ..............................…..
PR anrop: ..................…...……........
VHF Anrop: ...................................…......
Teamnamn: ................…..…..……......
Båttyp:
..................................….......
E-mailadress: ……………………………………..@………………………………………………………….
Igenkänningstecken (båtnr., färg, kapell eller dylikt.): ......................................……….....

...........................................................................................................…...….…......
Internetadress till teamets hemsida: .................................................................…...….
Namn och mobilnummer till närmast anhörig: …………………………………………………………
Namn och adress på övriga deltagare, samt medlemsnummer Sportfiskarna (gäller SM-team):
Deltagare 2:.............................................................................................……..……...
Deltagare 3:.............................................................................................……..………
Deltagare 4:.........................................................................................………............
Totalt antal deltagare i teamet:……....... Hemmaklubb:………………………….................................
Teamet anmäler sig till SM i trolling

Återbetalning av SM-avgiften

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
Underskrift av teamets anmälare:

............................................................................
Ort: ..................................................

Datum: 2018 -..........-..........

Denna anmälningsblankett återsändes hel till:
Kinnekulleträffen c/o Jörgen Lundstedt, Björsgårdsvägen 7, 531 73 Källby, 070-399 56 55
eller per mail: kkt18@gsfk.net

