
På KKT delar vi med oss av tipsen, läs mer om hur toppteamen fiskat och hur 

man fångar tioplussare!! 

 

Toppteam vi minns från KKT 1992 - 2016 

Kinnekulleträffen 2017 firade 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! 

 

 

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 ;) 

 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

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! 

 


