
 
KINNEKULLETRÄFFEN 2010 

 

YAMAHA TROLLING CUP 
 

Sjösättning Båtarna kan sjösätts i Hönsäters hamn i Hällekis, båttrailerna 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 inte bokas i förväg utan det är bara att ta en ledig plats  
 där det inte finns några förtöjningstampar. 
 Fartbegränsningen, 5 knop, inom hamnområdet måste respekteras.  
 Drivmedel kan köpas i Götene, 10 min med bil från Hällekis, i Götene centrum finns Shell. 
 

Boende  Husbilar och husvagnar hänvisas till Hällekis 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, 12 stugor med 4 bäddar. 
  Falkängens Vandrarhem 0510-54 06 53, 2 bäddsrum med dusch m.m. 
  Pensionat Karlslund 0501-420 55, Medelplanagården 0510-54 01 22 
 

Information Vid Fiskestugan, Torsdag kl. 20.00. Frivilligt för de som finns på plats redan under torsdagen. 
 

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

Start Alla deltagande båtar måste utgå från Hönsäters hamn och vara på plats där innan  
 kaptensmötet börjar. Startbrickorna delas ut efter kaptensmötet på fredagen, på lördag och 

söndag kan de hämtas från 06.00. 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 07.30 på fredag och ca. 07.00 övriga dagar från startbåt utanför 
hamninloppet. Startbåten har röd flagga och starten sker med signalskott. 

 

Målgång Fredag och lördag kl. 16.30, söndag kl 14.30, då skall alla deltagande båtar, oavsett anledning, 
vara innanför piren. Sex 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 tre dagars fiske avgör Kinnekulleträffen. 
 

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-, redskaps- 

och fångstskäl inspektera deltagande båtar och ev. förvägra deltagande i tävlingen. 
 

Tävlings- Tävlingsledare   Sten-Gunnar Steénson 
Ledning Bitr. Tävlingsledare Sven Stenmark 
 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 spön och 10 beten per båt.  
 Endast 10 spön och 10 rullar samt 100 st löjor får medföras ut under tävlingsdagarna,  
 kontroll kommer att ske. 
  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 16/4. Anmälan efter den 16/4 på plats  
 mot förhöjd avgift. (1000:-) 
 

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

Överskottet Det överskott som träffen har genererat har under åren bl.a. använts till att förbättra  
 rampen, scenen  m.m. Hälften av överskotten har gått till fiskevård, det är fiskevårdsarbetet  
 i Mariedalsån vid Lundsbrunn samt abetet med Tidanöringen i Mariestad som fått bidrag. 
 

Information Lars Sahlin   0511-503 56   lslars@telia.com 
 Jimmy Albinsson  0702-75 63 85  albin.71@telia.com 
 Sten-Gunnar Steénson 0703-29 33 32  s-gs@telia.com 
 
 Information före och under träffen finns på Götene SFK:s hemsida. 
 Se under Kinnekulleträffen. 
 http://www.gsfk.net 
  

 Ytterligare information kommer att delas ut vid Kaptensmötet. 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 

Gulllspångslax med hel fettfena 

 



Kinnekulleträffen 23-25/4 2010 
 

- YAMAHA TROLLING CUP - 
 
 

                                  Anmälningsblankett 
 

 Härmed anmäler jag/vi deltagande i Kinnekulleträffen 23-25 april 2010.   
Samtidigt med anmälan sätter jag in anmälningsavgiften 600:- på  
Götene Sportfiskeklubb:s postgiro nr 439 41 80-6.   
Din anmälan registreras först när avgiften finns på postgirot.   
Anmälningsavgiften skall vara inbetald senast den 16 april på postgirot.  
OBS!!  Efteranmälan efter den 16 april endast på plats och till förhöjd avgift  
( 1000:- ) senast fredag den 23 april. 

 

 Skeppare:      ...........................................................................................…...….... 
 Adress:          ....................................…. Postnr.: ……………................…..…........ 
 Ort:               .........................………....            
 Land:            ......................…..…….....   
 Tel:               ...................…..……...…. Mobiltel. till båten: ..............................……. 
 PR anrop:     ..................…...……........ VHF Anrop:   ...................................…........ 
 Teamnamn:  ................…..…..……...... Båttyp:           ..................................…........ 
 E-mailadress:………………………………@…………………………………..…. 
 Igenkänningstecken (båtnr., färg, kapell eller dylikt.): ......................................………..... 
 ...........................................................................................................…...….….....   

 Internetadress till teamets temsida: .................................................................…...…... 
 

 Namn och adress på övriga deltagare: 
 

 Deltagare 2:.............................................................................................……..…… 
   
 Deltagare 3:.............................................................................................……..…… 
  
 Deltagare 4:.........................................................................................……….......... 
  
 
 
  
 Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren  
 

 Underskrift av teamets anmälare: 
 

 ............................................................................ 
 
 Ort: ..................................................     Datum: 2010 -..........-.......... 
  
 Denna anmälningsblankett återsändes hel till:  
 Kinnekulleträffen c/o Carina Strid, Sjöråsvägen 21, 533 74 Hällekis  Tel. 0510-54 04 97   


