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Kinnekulleträffen 2018 
SM i trolling 

En helt smoltkompenserad trollingtävling 
2018-04-20 – 2018-04-22 

 

Den anrika trollingtävlingen Kinnekulleträffen arrangerar återigen SM i 
trolling den 20-22 april 2018. 

 

Kinnekulleträffen anses av många trollingfiskare vara den trevligaste trollingtävlingen i 
Vänern. Tävlingen arrangeras för 26:e året i rad från Hönsäters hamn i Hällekis och för 
tredje gången har tävlingen SM-status. Tävlingsledare är trollinglegendaren Sten-
Gunnar Steénson och överskottet går till smolt*.  

*smolt = liten öringbebis 

 

Årets stora nyhet är att den anrika trollingtävling är helt smoltkompenserad tack vare bidrag från 
Sparbanken Skaraborg via Sparbanksstiftelsen. Smoltkompenseringen innebär i korthet att det våren 
2018 sätts ut ca 5 400 tvååriga öringsmolt med ursprung från Gullspångsälven. Denna mängd smolt 
motsvarar ca 540 fångade fiskar vilket i sin tur motsvarar en historisk normalfångst vid tre dagars 
trollingfiske med 120 båtteam, läs mer om detta i den bifogade tävlingsinbjudan på sidan 6. 

Utöver de smolt som finansieras av Sparbanken Skaraborg sätts ytterligare ca 4 500 smolt som 
finansieras av det finansiella överskottet från Kinnekulleträffen/SM i trolling 2017. Alla utsättningar 
görs i samarbete med Laxfond Vänern http://laxfondvanern.se/ 

 

Följ tävlingen på sociala medier: 

Intresserade kan följa tävlingen online via arrangemangets sociala medier, den huvudsakliga 
informationen om arrangemanget, delresultat och slutresultat läggs ut på nätet via 
informationsbloggen: http://kinnekulletraffen.blogspot.se/ 

De deltagande teamen kan rapportera sina fångster online via arrangemangets 
onlinerapporteringsblogg: http://kinnekulletraffenonline.blogspot.se/ 

Läs mer om Götene SFK´s satsning på att sätta öringsmolt i Kinneviken: 
https://oringkinneviken.blogspot.se/ 

 

Finns det intresse för media att följa med ut på sjön för fotografering etc så kontakta Fredrik 
Andersson, se kontaktuppgifter nedan. 

 

För mer information http://kinnekulletraffen.blogspot.se/ 

 

Kontaktperson: 

Fredrik Andersson, tävlingsledare/förbundsrepresentant 

Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 

kkt@gsfk.net  

070-623 52 40 
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