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Välkomna till Hönsäters hamn och KKT 2017!! 

Kinnekulleträffen 2017 firar 25-årsjubileum med SM i Trolling i samarbete med Sportfiskarna, 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och FishEco! 

 

Våren 1992 anordnades den första Kinnekulleträffen i Hönsäters hamn, Hällekis. Vinnare den gången, med 
träffens största fisk, var ingen mindre än Niclas ”Boltic” Larsson från Sjötorp. Firren som tog hem träffen var en 
lax på 7.980g som nöp en Bomber 15A i färg GPTBRO eller ”tiger” som den också kallas, fångstplatsen var 
Kinnekullebank i Kinneviken. 

 

KKT = Fiskevård 

Det har fångats många fiskar under de 25 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 kan påverka mängden lax och öring i sjön genom att vara med att bidra till smoltutsättningar. Vi 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! 

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. 

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 innebär att 
smolt för 90 000kr, dvs. ca 4 000 smolt, bokats för utsättning våren 2017 vid Kinnekulle Camping. 

Om man sätter antalet utsatta smolt i förhållande till antalet invägda fiskar under KKT 2015 resp 2016 får man 
följande siffror:  

Antal invägda fiskar (114+126st) = 240st 

Antalet utsatta smolt (2 500 + 4 000st) = 6 500st 

Antalet utsatta smolt per invägd fisk: 27st  

Man kan även säga att varje invägd fisk på KKT 2015 + 2016 innebär 600kr per fisk tillbaka till sjön!! 

 

 

Så boka in er på Vänerns trevligaste fiskevårdsprojekt 21 – 23 april 2017 i Hällekis!! 

 

 

/tävlingsledningen 
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Kinnekulleträffen 2017 

Några ord om årets tävling – det känns som vi hittade ett bra koncept vid KKT 2016 som passade Vänertrollarna 
– vi kör vidare i samma spår 2017! 

 

KKT 2017 

Yamaha Trolling Cup, 21/22/23 april 2017 

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, 21/22/23 april 2017 

En tävling i tävlingen, samtliga föranmälda 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 föranmält 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, 21/22 april 2017 

SM i trolling arrangeras i samarbete med Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och FishEco. 
För att delta i SM skall teamen ange detta i anmälan. 

Redan under pågående tävling, KKT 2016, kontaktades tävlingsledningen av Sportfiskarna och under vintern 
2016/2017 har tävlingsledningen och förbundets representanter tillsammans arbetat fram förutsättningarna 
för SM i Trolling 2017.  

SM kommer avgöras genom den sammanlagda poängsumman efter fredagens och lördagens fiske. SM-
medaljer kommer delas ut till placering 1-3. 

Det team som vinner SM i trolling kommer få medverka i ett LIVEfiske med FishEco 
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Vinnare Kinnekulleträffen 2016 

TEAM ANKA 

 
Kapten Jörgen Johansson (Skara), Jan-Erik och Mårten Fasth (Tidaholm), ej med på bild Robert Magnusson 

(Skövde). 

 

Båt: Cresent Virgo V23 

Motor: Suzuki 140hp 

Trailer: Fågelsta 2000kg 

Elektronik: Garmin, Lowrance, Navman, JCR, Fugawi mfl. (Anka-båten drar mer el än ett mindre 
samhälle..) 

Spö/Rulle/Riggar: Hemmabyggda spön/Daiwa rullar/Cannon Riggar och egen tillverkade planerboard. 

Dragbil: Subaru Outback 

 

Kapten Jörgen och håvmästare Jan-Erik har trollingfiskat tillsammans i Vänern många år. Jörgen deltog i sin 
första Kinnekulleträffen redan 1993 och vid KKT -97 kom Jan Erik med i teamet som då hette ”Blåvalen”. 
Teamet har även kallat sig ”Inka” men sen 2007 har det varit team ”Anka” som gällt. När Kinnekulleträffen firar 
25 år under KKT -17 kommer Jörgen och Jan-Erik att köra sin 20:e tävling tillsammans!  

Innan vinsten vid KKT -16 har teamet placerat sig på pallen vid KKT -13 då de knep andraplatsen och tävlingens 
största fisk. 

Jörgen är en aktiv medlem i Götene Sportfiskeklubb och lägger ner mycket tid som arrangör av tävlingen så 
något riktigt träningsfiske hanns inte med inför KKT -16. Det visade sig dock att man kommer långt med 
mångårig erfarenhet, speciellt när fisket är lite trögare.. 

 

Kinnekulleträffen dag 1, Fredag 22 april, 2016 

Till den första tävlingsdagen hade gasten Robert Magnusson anslutit sig till teamet. Tyvärr var vindarna på 
fredags morgon hårda från nordväst, men avtagande, så starten sköts upp till kl 11. Team Anka har under de 
senaste åren agerat startbåt och så även 2016. Ankabåten tog därför täten och puttrade sakta ut i den 
skumpiga farleden i en så kallad ”smygstart” med övriga båtar på led efter sig. Båtarna fick accelerera upp i 
planfart först efter det sista prickparet, årets vinnarteam drog norrut mot ”Graverna” söder om Djurö. 
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Det var mestadels plast- och plåtbitar som 4” Tomic Tubby Tyee, Bomber 15A och Northern King bakom båten 
men i nordanvinden var fisket trögt och trots att många gamla hotspots besöktes så nappade endast några 
mindre fiskar som returneras. Så teamet fick ta skammens väg in till hamnen utan fisk och ta hand om dagens 
arrangörsuppgift som städare av rensbänkarna bakom klubbstugan. 

 

Kinnekullträffen dag 2, Lördag 23 april, 2016 

Ny dag och gasten är utbytt till Mårten Fasth (Jan-Eriks son). Anka båten är som tidigare startbåt och vädret är 
bra så starten sker med signalskott utanför farleden. Teamet beger sig mot ”Måken” väst om Kållandsö med 
förhoppning på bättre fiske. Väl på plats så ser det inte ut att finnas så mycket fisk där så kursen läggs norrut 
och teamet fiskar sig mot Klasgrund.  

Även denna dag så börjar teamet med plast och plåt likt första dagen men då sjön lugnat ner sig så läggs de 
frysta löjorna på upptining och vid 10-tiden byts betena ut till löja i Salsaskallar i ljusgröna färger men även UV 
och lila.  

Trots förföriskt snurrande löjor i Salsahatt passeras Klasgrund men endast en mindre fisk som returnerats som 
resultat. Kursen läggs om mot Pålgrund och snart hittas en värme fläck lite längre ut i sjön ca 2 distans väst om 
Pålgrund. Teamet kommer snabbt fram till att det krävs lockblänke framför löjan, så teamet skickar ut fler av 
typen VK- och Salsaflasher och det blir en bra eftermiddag. När dagen går mot slut har teamet fyra fiskar i 
baljan och flera mindre fiskar är returnerade. Teamet river och drar i full fart mot Hällekis och Hönsäters hamn 
för invägning, dagens fiske placerar Anka som 2:a för lördagen. Dagen avslutades med arrangörspyssel inför 
nästa dags tävling. 

 

Kinnekullträffen dag 3, Söndag 24 april 

Sista dagen och nordan vinden är åter frisk och det har snöat under natten. Mårten är gast även denna dag och 
Ankabåten är åter först ut som startbåt, det är lite stökigare sjö än lördagen men starten sker som planerat. 
Kosan läggs mot gårdagens fångstområde väst om Pålgrund och löja riggas på samma sätt som under lördagens 
fiske.  

Fisken verkar finns kvar i området men väderomslaget har gjort det är betydligt trögare och det nappar inte alls 
lika bra som under gårdagen. Teamet känner ändå förtroende för gårdagens givande positioner och kör på i 
samma område hela dagen. Då fisket verkar vara trögare provar teamet att plocka bort gårdagens 
fångstgivande flashers och det blir till slut 2st godkända fiskar i baljan, båda fiskarna attraherades av löja utan 
flasher, dagens bästa fight var en +7kg fisk med fena som returnerades.  

Teamet river efter en seg fiskedag och beger sig mot hamn. Snacket i båten är hur långt kommer två fiskar att 
räcka? Teamet tror till en början inte på någon topplacering men hoppas på ”topp tio”, väl inne i hamn verkar 
det varit trögt för många båtar och hoppet växer - kanske en topp tre placering? 

 

När prisutdelningen är klar står det klart söndagens två fiskar ger team Anka segern i Kinnekulleträffen 2016!! 

Teamet första seger efter många års deltagande – erfarenhet väger tungt! 

 

Som tävlingsarrangör kan man se att även 2016 lönar det sig att trolla med sina nära och kära, på samtliga 
tre pallplatser har vi släktband – släkten är värst! 
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Andraplacering Kinnekulleträffen 2016 

Träffens största fisk 

TEAM BOMSVÄNGEN 

 
Marcus Krantz och Mikael Krantz (båda från Kristinehamn) 

 

Träffens största fisk, lax 91cm och 8.430g 

Det rutinerade Kristinehamnsteamet Bomsvängen placerade sig på andra plats och nöp träffens största fisk 
med en lax på 91cm och 8.430g. Fisken kommer att finnas monterad av Lövängens Zoologiska i klubbstugan 
under KKT -17. 

Laxen överlistades strax norr om Måken med en löja i VK-skalle viktad med ca 20g bly på ett planerboardspö. 
Löjskallen var i färgen ”Stenson UV” och det var en snäll fight. Förmodligen hade Sten-Gunnar Steénsons 
trevliga humör smittat av sig.. 

Strax innan hade teamet haft en betydligt vildare fight med en fettfenelax i +10-kilosklassen som drog +100m i 
en rusning. Denna vildlax högg på djuprigg, strax efter hugget pekade linan rätt ner vid motorn samtidigt som 
laxen hoppade ute vid den ena pulkan… 

 

 

KKT-Kiosken -17 
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 både 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 57 666 88. Märk er betalning med ”kiosk” 
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Tredjeplacering Kinnekulleträffen 2016 

Vinnare Kinnekulle Salmon Showdown 

TEAM FAR Å SON 

 
Christian Malmqvist-Karlsson och Anders Karlsson (båda från Skövde) 

 

Vinnare Kinnekulle Salmon Showdown, tre fiskar på 21.420g 

Skövdeteamet Far å son nöp inte bara tredjeplatsen i KKT -17 de fångade även granna fiskar och gjorde 
strategiska val när de tog hem Kinnekulle Salmon Showdown med tre fiskar på 21.420g (snitt på +7kg). Som 
vinnare i Kinnekulle Salmon Showdown kan teamet stoltsera med att de är den största privata donatorn till 
smoltutsättningen våren 2017, inte mindre än 4 200kr skrapade vinnarna av Kinnekulle Salmon Showdown 
ihop. 

Efter att ha nollat på fredagen bestämde teamet sig för att under lördagens fiske jaga öring på grundvatten 
norr om Stavas men de hittade mest lax mellan grynnorna. Lördagen gav till slut fyra godkända fiskar och vid 
invägningen signerade teamet in en lax på 7.720g och en på 5.810g i Kinnekulle Salmon Showdown. På 
söndagen var fisket trögare men till slut kunde teamet nypa en lax på 7.890g i samma område. Teamets 
samtliga fiskar tog på löja. 

Kapten Anders har vana på stora fiskar, det var han som vevade hem det nuvarande KKT-rekordet på 11.460g 
vid KKT -08 när han fiskade i team Toby. 

 

 

Gästföreläsare/prisutdelare KKT -17 
Under söndagen gästas vi av ingen mindre än Laxfond Vänerns VD Thomas Johansson som kommer pratar om 
Laxfondens arbete 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. 

Thomas kommer äntra scenen ”mellan invägning och prisutdelning” och han kommer även vara prisutdelare. 
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Sten-Gunnar Steénson 

 
När det arrangeras större trollingtävlingar i Vänern och Vättern förknippas dessa ofta med Mariestadsbon 
Sten-Gunnar Steénson då han sedan många år agerat tävlingsledare. Han om någon kan med rätta kallas för 
trotjänare i trollingfiskets tjänst. Första gången som Sten-Gunnar agerade som tävlingsledare i 
trollingsammanhang var våren 1987 då Hemmingstorp Cup vid Torsö avgjordes. Med facit i hand kan 
konstateras att Hemmingstorp Cup var fröet till Kinnekulleträffen. Sedan många år har Sten-Gunnar agerat 
tävlingsledare i Kinnekulleträffen och på den vägen är det även i år. För att undvika missförstånd bör 
påpekas att Steénson inte ensam är ansvarig för Kinnekulleträffens genomförande. Backning är ett måste 
och finns på alla trollingarenor. Ensam är inte stark, om nu någon mot förmodan skulle tro det. 
 
En historisk tillbakablick visar att Kinnekulleträffen i Hällekis är den insjötävling som lockat flest båtlag till 
start. Kinnekulleträffen är även den tävling där det genom åren kånkats iland mest laxfisk både i antal och 
kilon. Som mest har 188 team funnits på startlinjen vid ett och samma tillfälle, vilket inträffade 2002. 1999 är 
rekordåret då det gäller flest antal fiskar och högsta totalvikten. Läs och häpna; 143 team vägde tillsammans 
in ofattbara 992 laxfiskar med totalvikten 3 678 kilo!  

 
Steénson en färgstark gubbe! 
Även om man inte mött Sten-Gunnar personligen har man säkert hört talas om färgen ”Stensson” eller 
”Stinson” som de säger i Nordamerika som finns uppmålad på allehanda fabrikat av wobbler, pluggar och 
betesskallar. Varför färgen kallas ”Stensson” har sin upprinnelse fredagen den 26 september 1990. Det var då 
som Sten-Gunnar Steénson av en händelse inhandlade en ”laddning” Bomber 15A i den då helt nya färgen 
PBCR.  
 
Dagen därpå, alltså den 27 september 1990 skulle det trollas vänernlax. Inledningsvis gick fisket på sparlåga, 
men framåt lunchtid då båten tuffade fram nordost om Djurö högg dagens första fisk. Tre timmar senare hade 
hela åtta blanklaxar fångats. Notera, detta var innan fångstbegränsning om tre lax- eller öringar fiskare/dygn 
infördes i sjön. Sex av fiskarna hade gapat stort över Bomber 15A PBCR. Vilken start! 

Nya PBCR:are införskaffades genast. Leif Engström, LEF Sport & Marinprodukter AB som var importör av 
Bomber i Sverige informerades om PBCR-färgens dragningskraft på vänernlaxarna. Leif berättade i sin tur att 

 
7 



”stensson” haft makalös framgång med PBCR i linändan. Men, PBCR hur kul låter det? Det var helt enkelt 
lättare att säga Stensson då PBCR åsyftades. Så från och med den dagen räcker det med att säga ”stensson” så 
vet ”alla” vilken färg som menas. 

Inledningsvis var det bara Bomber som fanns att tillgå i stenssonfärgen. Dock tog det inte lång tid förrän den 
mycket populära ”pluggen” Tomic också fanns i Stensson. Och på den vägen är det än i dag. I ärlighetens namn 
ska berättas att bomber-originalet ”prickades” av Steénson med röda och svarta fläckar. Något som både 
Bomber och Tomic missat. 

En signerad Steénson 
Den inom trollingsvängen under senare år mycket populära Strike Pro vobblern finns även den i stenssonfärgen 
med prickar och allt. Fiskekändisen Sten-Gunnar Steénson har som ”lök på laxen” satt sin namnteckning på 
betet för att så att säga intyga äktheten. Så numera går det att köpa sig en signerad Sten-Gunnar Steénson 
Strike Pro-vobbler. En gång i tiden fanns det ett reklamuttryck som löd; ”säg Algots det räcker”. Ett uttryck som 
jag här och nu ändrar till; ”säg Steénson det räcker”. 

 

Kinnekulleträffen tackar Björn Blomqvist bjorn@outdoor.se för personporträtt/foto av Vänerns förmodligen 
mest kompetenta tävlingsledare. Utförligare personporträtt om Sten-Gunnar Steénson kan läsas på magasin 
www.mittfiske.se nr 7/8 2014 sidan 196. 

 

 

 

 

Toppteam vi minns från KKT 1992 - 2016 

Kinnekulleträffen 2017 firar 25-årsjubileum. Här kommer några stekheta tips från några av de team 
som placerat sig bra genom åren. 

A, Teamets favoritområden:  B, Teamets favoritbeten: 

C, Teamets bästa minne från KKT: D, Vilket team vinner KKT 2017: 
 

 

Björn Stålsäter, Team Big Catch 
1997 – 1:a, 1998 – 1:a 

A:  Dalbosjön, de norra delarna. Teamet var ett av de första teamen att fiska KKT i Dalbosjön. 

B:  Fram för allt Tomic Tubby men även hemgjorda pluggar. På djupriggarna riggades Bomber 15A. 

C:  Vajerstyrningen gick av men teamet lyckades styra motorn manuellt och fiska fullt. Vid hemgång satt 
Björn och teamkompisen David fastspända i motorbrunnen och höll i 120-hästarn… 

D:  Team Olsson/Olssons Fiske eller Pike 2000/Hammarlund ligger bra till förutsatt att team Big Catch inte 
gör comeback! 
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Timo Niiranen, Team Helga 
1997 – 2:a, 1998 – 3:a, 2001 – 1:a 

A:  Hindens rev, Körtungen, Brommö NV. 

B:  Tomic Tubby, trots att team Helga körde med löjskallar flera år innan de slog igenom i Sverige så föredrar 
de snabbt framförda plastbeten vid vårfisket, det gäller att vara först på plats och ta ett par, tre fiskar innan 
de andra. 

C:  Teamet försov sig en morgon och kom ut flera timmar efter startfältet, de fiskade trots detta fullt och var 
i hamn före de flesta. 

D:  Inte en aning. 
 

Rade Banjac, Team Banjo 
1995 – 1:a, 1998 – 2:a, 1999 – 1:a, 2008 – 2:a 

A:  Pålgrund i Dalbosjön. 

B:  Bomber 15A i fram för allt blåa färger. 

C:  Att stå överst på pallen. 

D:  Det är nog dags för team Banjo att vinna igen. 
 

Anders Olsson, Team Olsson/Olssons Fiske 
2004 – 2:a, 2006 – 3:a, 2007 – 2:a, 2014 – 2:a 

A:  Dalbosjön från norr till söder. 

B:  Fram för allt Tomic Tubby 746, 900, 440 och Steénson. 

C:  Ett år drog teamet drog sex godkända på en timma och var i hamn strax efter 9-tiden. 

D:  Pike 2000/Hammarlund. 
 

Fredrik Andersson, Team Rio de la Grästorp 
2005 – 2:a, 2007 – 3:a, 2010 – 2:a 

A:  Måken – Stavas, ibland längre ut i sjön, ibland lite närmare land.  

B:  Mindre löjor i Salsaskalle i färgerna svenska flaggan crome resp pearl. Vid KKT -05 var det Anchovy i UV 
och ”spygrön” glow som gällde. 

C:  Rätt trevligt att som tävlingsledare få kalla upp sig själv på scenen. Teamet lade ner sin egna 
tävlingsambitioner då de aldrig vann KKT och satsar på att arrangera tävlingen istället. 

D:  Det finns många duktiga både svenska och norska team på ”dalslandssidan” som vi hoppas vill komma 
och spänna musklerna på KKT -17. Bland de mer lokala teamen tror vi på team Olsson/Olssons Fiske som 
borde ta hem vinsten nån gång. Om det inte lyckas 2017 är Anders o Co givetvis välkomna i 
tävlingskommittén ;) 
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Patrik Eriksson, Team Rö-Vitt 
2006 – 1:a, 2010 – 3:a 

A:  Hindens rev. 

B:  Anchovy special med Ottotäky  löja. 

C:  Utan tvekan segern. Full pott alla dagar och mycket fin medelvikt. Teamet fiskade med sjukt bra 
självförtroende och var helt säkra att de hade rätt metod, bete och plats. 

D:  Har dålig koll på alla team nuförtiden. Men är Olssons/Olssons Fiske med är de alltid en segerkandidat. 
 

Ulf Djerf, Team Hinden 
2007 – 1:a, 2008 – 1:a 

A:  Grynnorna väst om Pålgrund och ner mot Naven. 

B:  Löja i blågul Salsaskalle i 1,6 – 1,8 knop och blyet 1,2m framför. 

C:  Att få använda Jorängs neoprenrullskydd från USA. 

D:  Team Olsson/Olssons Fiske är en värdig vinnare av KKT 17. 
 

Benny Svensson, Team Timab II 
2008 – 3:a, 2009 – 1:a, 2011 – 3:a 

A:  Hindens rev och Måken. 

B:  Löja i VK-skallar och svarta vobblers. 

C:  Teamet har många bra minnen med stora fiskar och fulla baljor bla när Benny och ett ex fiskade fullt vid 
Habbas. Roligast är att leta reda på laxen och att få dom att nappa. 

D:  Team Anka. 
 

Per Morelius, Team Vestlis 
2010 – 1:a 

A:  Dalbosjön, lite olika positioner beroende om på om teamet jagar lax eller öring. 

B:  Löja. 

C:  Vinsten 2010 då allting stämde. 

D:  Team Vestlis. 
 

Ove Johansson, Team Extreme 
2011 – 2:a, 2012 – 1:a 

A:  Pålgrund – Stavas. 

B:  Löja i div skallar, kör med det som funkar för dagen. 

C:  2005 skulle teamet fiska vid Hindens rev men på transporten dit hittade de varmt vatten vid Naven och 
började fiska, tillsammans med halva startfältet. 

D:  Team Pike 2000/Hammarlund. 
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Joakim Hammarlund, Team Pike 2000/Hammarlund 
2002 – 1:a, 2012 – 2:a, 2013 – 1:a, 2014 – 1:a 

A:  Körtungen. 

B:  Förr användes mest stora pluggar, på senare år har teamet fiskat med löja i 1,6 – 1,8knop. 

C:  Pallplaceringarna, fram för allt den första som var lite otippad. Vid KKT 2015 lyckades teamet tappa ett 
spö, låsa ute sig på akterdäck, få ett drivankare i propellern, knäcka masten och lillsnurran startade ej på en 
och samma dag. 

D:  En mycket öppen tävling med många duktiga lokala team som alla kan vinna. Gäller att hitta fisken. 
 

 

 

Tioplussare vi minns från KKT 2006 och 2008 

Det har fångats en och annan tioplussare under Kinnekulleträffens 25-åriga historia, det är inte varje 
år det händer men vissa år som -06 och -08 sticker ut i statistiken. Vid KKT 2006 togs tre tioplussare 
och under KKT 2008 togs fyra fiskar över den magiska gränsen. Här kommer tipsen som lockade de 
stora! 

A, Vart togs fisken:  B, Vilket bete: 

C, Övrigt: 
 

Marcus Corneliusson, Team Marzine 
2000 – öring på 10.090g 

A:  Stavas knall. 

B:  Bomber 15A i grön nyans, lätt nedblyad på ytan. 

C:  Den första blanka fisken över 10 kg på tävling/träff i Vänern. Teamnamnet ”Marzine” kommer från den 
sjösjukemedicin som Marcus använder på sjön! 
 

Anders Olsson, Team Olsson/Olssons Fiske 
2002 – lax på 10.270g 

A:  Hindens rev på grunt vatten. 

B:  Bomber 15A Excalibur typ RT på styrbord sida. 

C:  Den enda fisken teamet vägde in KKT 2002. ”Ibland räcker det med en fisk” 
 

Fredrik Andersson, Team Rio de la Grästorp 
2006 – lax på 10.300g 

A:  Brommö NV. 

B:  Löja i anchovyskalle på ytan (styrbord sida). 

C:  En hugglös dag i dimma, inte ett pet på grejerna och teamet såg knappt en båt på hela dagen. Teamet 
bestämde sig ändå för att riva i tid, kapten var ju prisutdelare redan på den tiden. När de hade två eller tre 
spö kvar att riva spände det till i ett spö och efter en relativt lugn fight var fisken i båten. Planerboardlinor 
och pulkor revs i rekordhastighet och de var i hamn med nån minut till godo.  
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Stefan Edvinsson, Team Tackel II 
2006 – lax på 10.390g 

A:  Brommö NV – Skäggenäset. 

B:  Löja i Anshovyskalle framförd i 1,3 – 1,5knop med ca 30g bly. 

C:  Försiktigt napp, fisken löste ej ut och kampen var snäll, teamet trodde det var en mindre fisk ända till 
fisken närmade sig båten och det blev mer kamp. 
 

Mikael Fröjd, Team Fröjd 
2006 – lax på 10.580g 

A:  Strax söder om Pålgrund. 

B:  Strike Pro. 

C:  Team Fröjd höll på och la i grejerna när det högg och det tog ca 20 minuter för teammedlemmen Mattias 
och få den ombord. En tuff fight både för fisk och fångstman. 
 

Ulf Djerf, Team Hinden 
2008 – öring på 10.020g 

A:  Utanför Naven. 

B:  Löja i Salsaskalle i färg svenska flaggan crome på ytan (babord sida)  

C:  Teamet vann KKT -08 och var stekheta, bla hade de returnerat en fettfenelax på 11-12kg strax innan 
denna granna öring högg.  
 

Göran Claesson, Team Bradders 
2008 – lax på 10.230g 

A:  Forsbergsgrund utanför Naven. 

B:  Löja i anchovyskalle.  

C:  Seg fight då laxen inte ville lämna djupet, det tog ca 30 min innan fisken var håvad. 
 

Benny Svensson, Team Timab II 
2008 – lax på 11.080g 

A:  Söder om Måken. 

B:  Löja på djuprigg. 

C:  Grymt djupriggshugg ca 6m ned på 7m släpp. 
 

Leif Fredriksson, Team Toby 
2008 – lax på 11.460g, 2009 – lax på 10.950g 

A:  Tävlingens (till dags dato) största fisk togs på klassiska vatten mellan Pål och Klas. Fisken från -09 togs vid 
Pål. 

B:  Löja i UV-skalle på ytan var betet som tog KKT-rekordet, även fisken från -09 nöps på löja. 

C:  Svårslaget KKT-rekord som förmodligen står sig ett tag framöver. Enda teamet som fångat tävlingens 
största två år i rad. 
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Per Morelius, Team Vestlis 
2010 – lax på 10.190g, 2016 – lax på 10.020g vid träningsfiske dagen innan KKT 

A:  Måken. 

B:  Löja. 

C:  Teamet vann KKT 2010. Vid träningsfiske inför KKT 16 drog grabbarna en lax på 10.020g på löja strax 
söder om Naven, denna lax tog vid rivning, kapten Per höll på att plocka av blyet när det tyngde på i andra 
ändan. 
 

Jimmy Lundstedt, Team Blänket 
2012 – lax på 10.210g 

A:  Kinneviken. 

B:  Strike Pro i färg 071 på ytan viktat med 28g bly. 

C:  Grabbarna i team Blänket startade KKT 12 med en rejäl firre. Fisken var betydligt större än den nyinköpta 
JULA-håven och den klubbades med en ståltermos! Idag har grabbarna både större båtar och håvar. 

 

 

 

 

 

KINNEKULLETRÄFFEN - SVERIGES BÄSTA TROLLINGTÄVLING! 
Historisk tillbakablick av Björn Blomqvist www.outdoor.se anno 1999 
 
Kinnekulleträffen 1999 lockade hela 143 team att delta, vilket i runda slängar är detsamma som cirka 400 
människor. Ett skådespel av sällan skådat slag att se när alla båtarna samtidigt forsade ut ur Hällekis hamn då 
startskottet ekade på morgonen den 23 april 1999. Ombord fanns förväntansfulla trollingfiskare som alla hade 
blicken inställd mot blanka laxfiskar. Vänerns laxar och öringar visade sig tävlingsdagarna vara på sitt allra 
bitvilligaste humör.  
 
FÖRSTA LAX OCH ÖRING 
Team Husbyggen från Tidan, var det lag som först via mobiltelefon rapporterade in den första fångstanmälan 
till arrangörerna på fredagsmorgonen. En lax på 7,805 kg. Laxen fångades i Dalbosjön på en ytligt fiskad 
Bomber i orange/gul färg. Team Tomic från Tyresö rapporterade en stund senare en öring på 7,295 kilo. En 
öring som senare skulle visa sig bli tävlingens näst tyngsta. Storöringen fångades alldeles utanför Hällekis 
camping.  
 
Kinnekulleträffen fick således en ypperlig start på fiskafänget. Och på den rapporteringsvägen var det hela 
dagen. Lax, öring och lax igen. Senare på eftermiddagen kunde hela 335 laxfiskar vägas in. Lax och öringarnas 
totalvikt noterades till 1256,535 kilo vilket gav en medelvikt per fisk till 3,75 kilo. Hemmalaget Team Banjo från 
Götene, som består av Rade Banjac, Arne Jogesäter och Håkan Mathwig fiskade mest och bäst och kunde väga 
in sex laxar med totalvikten 30,945 kilo.  
 
4,38 LAXFISKAR PER MINUT!  
Om fredagens trollingfiske andades rekord så var lördagen än bättre. De cirka 400 tävlande i de 143 lagen 
fångade då hela 372 laxfiskar. Vilket gjorde snudd på en laxfisk per fiskande under lördagens fiskepass. De 372 
laxfiskarna vägde tillsammans 1373,685 kilo och medelvikten räknades ut till 3,69 kilo.  
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Lördagens invägning av de 372 laxfiskarna kom igång kl 16.50 och avslutades kl 18.15. En koll via minräknarens 
siffror visade att de tre, Sven-Olof, Gösta och Carina som skötte invägningsstationen klarade av 4,38 laxfiskar 
per minut. Försök och slå det om ni kan.  
 
 
Förutom nämnda invägningspersonal agerade ett par yngre grabbar springpojkar som länk in till Sten-Gunnar 
Steénson (han huserade i en husvagn alldeles intill invägningsstationen) som knappade in alla nedskriva 
resultat på datorn. Det tog honom något över två timmar att få ut färdiga listor med helt rätt resultat. Det är 
mycket papper och siffror som det ska hållas ordning på. Av lördagens 143 team vägde hela 128 av dessa in 
fisk.  
 
FISKEN RENSAS OCH TAS VÄL OM HAND 
Att det fångades många laxar och öringar under Kinnekulleträffen är inte svårt att förstå då man kollar in 
fångstresultatens mäktiga siffror. Fiskar som ska rensas och tas väl om hand efter invägningen, för att framgent 
ska passa in som festmåltider i slott och koja. Alldeles i omedelbar närhet intill invägningsplatsen finns 
permanent ett stort och mycket väl fungerande rensbord med vatten och plastsäckar, modell plastslang. När 
väl rensningen är genomförd och fisken nedstoppad i plastslangen var det bara att knalla iväg till uppställd 
frysbil och där packa in sin med startnummer märkta fångst. Senast en timme efter avslutad prisutdelning på 
söndagen skulle fisken vara hämtad. För dig som aldrig med egna ögon sett hur en väl arrangerad trollingtävling 
går till rekommenderas ett besök i Hällekis.   
 

KINNEKULLETRÄFFEN ÄR BÄST I SVERIGE! 
Söndagens fiskafänge blev toppen det också. 1047,875 kilo fisk fördelade på 284 laxar och öringar noterades på 
våg och papper under söndagen. Slutsummering av hela tävlingen modell Kinnekulleträffen 23-25 april 1999 
blev 991 laxfiskar med totalvikten 3678,095 kilo. Medelvikten var 3,71 kilo per fisk. Fisketid med in- och 
utgångstid inräknad de tre tävlingsdagarna var 27 timmar.  
 
Statistiskt sett fångade varje tävlingsdeltagare 0,83 laxfiskar per tävlingsdag. Ser man jättefångsten av 3,6 ton 
laxfiskar i det perspektivet förstår man att trollingfiske inte är speciellt effektivt, detta trots tillåtna tio beten på 
släp bakom varje båt. Alla sportfiskare som undertecknad känner vill åtminstone fånga en fisk per fiskedag. 
Detta oavsett om det gäller lax, gädda och abborre eller vitfisk. Det är aldrig roligt att inte få en enda fisk på en 
hel fiskedag, eller hur? 

 

 
SLUTSTÄLLNING KINNEKULLETRÄFFEN 1999 
1:a Team Banjo, Götene 16 fiskar 67,385 kg 
2:a Team Borgs Motor, Kumla 16 fiskar 65,36 kg 
3:a Team Tinca, Vänersborg 18 fiskar 63,215 kg 
4:a Team Elva, Mölnlycke 16 fiskar 62,32 kg 
5:a Team Big Catch, Motala 13 fiskar 55,815 kg 
6:a Team Swede Riggers Rival, Trollhättan 14 fiskar 53,50 kg 
7:a Team Camyti/Suzuki Big Fish, Sölvesborg 13 fiskar 49,805 kg  
8:a Team Onassis, Motala 12 fiskar 50,505 kg 
9:a Team Njord, Karlskoga 13 fiskar 47,37 kg 
10  Team Catch Up, Alingsås 13 fiskar 46,375 kg 
11  Team Nydalen, Motala 13 fiskar 46,275 kg 
12  Team Branheim, Täby 13 fiskar 44,925 kg 
13: Team Normark 1, Örebro 12 fiskar 45,535 kg 
14  Team Stjärnås Sportfiske, Gbg 10 fiskar 46,75 kg 
15  Team Confibra, Kristinehamn 11 fiskar 44,785 
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Tävlingens tre tyngsta laxar: 
7,900kg fångad lördag 24 april av Team Dunkalus, Hällekis 
7,875 kg fångad söndag 25 april av Team Eklund, Bro 
7,830 kg fångad lördag 24 april av Team Marin & Fritid, Örebro 

 
Tävlingens tre tyngsta öringar: 
7,445 kg fångad lördag 24 april av Team Confibra, Kristinehamn 
7,295 kg fångad fredag 23 april av Team Tomic, Tyresö 
7,000 kg fångad lördag 24 april av Team SOS, Bergshamra 
 

Kinnekulleträffen tackar Björn Blomqvist bjorn@outdoor.se för hjälpen med att summera rekordåret 1999.  

 

 

 

 

SM-vinnarna får ett LIVEfiske med FishEco 
Det team som tar hem SM i trolling 21 - 22 april kommer få medverka i ett LIVEfiske med FishEco under 2017. 
Det är första 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 
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Tävlingens största fisk 
Det team som tar fångar träffens största fisk får denna monterad av Lövängens Zoologiska. Vid KKT -16 var 
det team Bomsvängen som fångade tävlingens största fisk med en lax på 91 cm och 8.430g. Denna vackra 
fisk kommer levereras till bröderna Krantz under KKT -17. 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. 

 

 

Smoltbidrag 
Överskottet från KKT -17 går till en smoltutsättning våren 2018 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” 

 

swish 

123 57 666 88 
Märk betalningen ”smolt” 

 
Bankgiro 

5173 - 0737 
 

Märk betalningen ”smolt” 

 

 

Tack på förhand! 
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Inbjudan till 

 
SM i trolling 

21 - 22 april 2017 
 

Kinnekulle 

SALMON 
Showdown 

21 - 23 april 2017 
 

 
Huvudtävlingen 

KINNEKULLETRÄFFEN 
21 – 23 april 2017 

 

YAMAHA TROLLING CUP 
Vårmästerskapen i Vänertrolling 

 
April 21/22/23, 2017 - Hönsäters hamn 58°38´N 13°26´O 
Kinnekulle, Kinneviken och hela Vänern väntar… 



KINNEKULLETRÄFFEN 2017 
21 – 23 april 

 

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 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 finns vid rampen i Hällekis. 
 

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, 16 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 
 
 

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. 
  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-, redskaps- 

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

Tävlings- Tävlingsledare: Fredrik Andersson 
Ledning 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 14/4. Anmälan efter den 14/4 på plats  
 mot förhöjd avgift. (1200:-) Överskottet går till smoltutsättning våren 2018 
 

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.  
 
Kiosk Kiosken kommer vara öppen alla tre dagarna  
 

Information  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 Kinnekulleträffens blogg. 
  
 http://kinnekulletraffen.blogspot.se/ 
  

 Ytterligare information kommer att delas ut vid Kaptensmötet. 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 

   
  Gulllspångslax med hel fettfena 

 
 

 
 



För de föranmälda team som deltar i Kinnekulleträffen 2017: 
 

Kinnekulle 

SALMON 
Showdown 

 
Vad är Kinnekulle Salmon Showdown? 
Det är en ”tävling i tävlingen” för samtliga föranmälda team som deltar i Kinnekulleträffen 2017. 
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/föranmält team – max 10 000kr*. 
Potten tas från anmälningsavgiften – inga extra avgifter tillkommer – alla föranmälda 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 2018 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 2017 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 

 

https://www.youtube.com/user/SalmonShowdown


SM i trolling 
21 - 22 april 2017 

 
Sjösättning  Se regler för Kinnekulleträffen 
 
Förtöjning  Se regler för Kinnekulleträffen 
 
Boende  Se regler för Kinnekulleträffen 
 
Kaptensmöte  Vid Fiskestugan, Fredag och Lördag kl 06.30. 
   OBS Minste 1 från team måste närvara vid kaptensmöte 
 
Start   Se regler för Kinnekulleträffen 
 
Målgång Fredag och Lördag kl. 17.30, 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 två dagars fiske avgör SM i trolling. 
 
Prisutdelning Prisutdelning för SM i trolling på lördag kväll vid SM-bankett i Hällekis. Medaljer delas ut 

till placering 1-3. Det team som vinner SM i trolling kommer få medverka i ett LIVEfiske 
med FishEco. Mer information och hur man anmäler sig till SM-banketten kommer senare. 

  
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 
 
Anmälan Endast föranmälan senast den 14/4 för deltagande i SM i trolling 
 Utöver ordinarie anmälningsavgiften på 800:- för huvudtävlingen skall SM-team betala 

ytterligare 200:- för deltagande i SM i trolling (totalt 1000:- ) 
 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. 
 
Medlemskap i 
Sportfiskarna För de team som är anmälda till SM i trolling gäller att samtliga deltagare (max 4) under 

fredagens och lördagens fiske skall vara medlemmar i Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- 
och Fiskevårdsförbund. Medlemsnummer skall anges för samtliga deltagare på 
anmälningsblanketten. Medlemskort skall uppvisas vid kontroll. 

  
 Vid söndagens fiske i huvudtävlingen finns det inget krav på medlemskap i Sportfiskarna 

då söndagens fiske inte ingår i SM i trolling. 
 
Utländska  
deltagare Se regler för Kinnekulleträffen 
 
Kiosk Se regler för Kinnekulleträffen 
 
Information   Se regler för Kinnekulleträffen  

  



Kinnekulleträffen 21-23/4 2017 
 

- YAMAHA TROLLING CUP - 
 
 

                                  Anmälningsblankett 
 

 Härmed anmäler jag/vi deltagande i Kinnekulleträffen 21-23/4 2017.   
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 200:- på samma bankgiro/SWISH som ovan 
(totalt 1000:-  ) 

 
 

Din anmälan registreras först när avgiften finns på postgirot.  Anmälningsavgiften skall vara inbetald 
senast den 14 april på postgirot.  OBS!!  Efteranmälan efter den 14 april endast på plats och till förhöjd 
avgift (1200:-) senast lördag den 22 april. 

 

 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  
 
 Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren  
 

 Underskrift av teamets anmälare: 
 

 ............................................................................ 
  
 Ort: ..................................................     Datum: 2017 -..........-.......... 
  
 Denna anmälningsblankett återsändes hel till:  

 Kinnekulleträffen c/o Sten-Gunnar Steénson, Lanthöjdsvägen 7, 542 31 Mariestad, 070-329 33 32 
 eller per mail: s-gs@telia.com    

 


