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Januarirapporten 

 
 

 
Gädda 13300 gr fångad av Simon Lagärde i Västrabysjön 2006-12-16 

 
”Jag och min gode vän Mats Kalenius va ute en sväng på Västrabysjön och nötte lite gädda. Efter 

ca: 3 timmars mete och 10 landade gäddor kom jag med förslaget "ska vi skita i det eller?" till svar 
fick jag "njaa vi kan la åka upp en sväng till driva längs kanten" kör till svarade jag. När vi kommit 

fram så dunkade vi ut var sitt mete och tacklade om det andra spöet till spinnbait, det tog inte 
många minuter förrän mitt flöte drev i sidled samtidigt som det sakta åkte under. Jag gjorde ett 

hårt mothugg och till svar fick jag ett par "headbang" i ytan det va då pulsen ökade och det 
började bli alvar och inte nog med detta, utan att jag tänkte mig för hade jag lagt mitt spinnbait i 
vattnet precis intill båten vilket resulterade i att en liten gäddsnipa inte kunde motstå att hugga. 

Det löste sig dock utan några större problem. Tillbaka till den stora gäddan nu, det tog ca 5-7 
minuter innan hon va redo för håven. När hon kom in i båten och lades på avkrokningsmattan 

kändes det otroligt skönt "jag ska bjuda dig på en pizza som tack för landning" sa jag till Mats och 
sen kom ett glädjeskrik. Fisken säckades och transporterades till land där hon vägdes, 

fotograferades och mättes till 118*54 cm.”  
 

Månadens fisk januari 
 

Månadens fisk för januari går till en abborre på 1820 gr. Fisken togs av Dejan Milocevic på 
flötmete med löja i Kalmarsund. 

(Om någon större fisk fångats som ännu inte inkommit meddelas berörda personer efter den 15e februari.) 
 

Jag vill ha in foto och fångstberättelse senast 2007-01-25 
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Aktuellt och månadens fiske 
 

Anmälda lag 2007 
 

Intresset för tävlingen verkar bli stort även i år och hittils har 13 lag anmält sig. Flera nya lag 
har också till kommit vilket är extra kul. Om alla lag som var med förra året också kommer 

med i år så blir det nog rekordmånga lag i tävlingen 2007. 
 

Laganmälan 
 

Ni som var med förra året och skall ha samma lag som tidigare måste meddela detta så jag 
kan uppdatera laglistan med aktuella lag. Ni måste ha ett lag anmält för att kunna anmäla fisk, 

dumt att missa fisk på grund av att laget inte anmälts. 
 

Januarifisket 
 

Det har under januari kommit in sammanlagt tolv fiskar till tävlingen vilket är ganska normalt 
för månaden. Vädret har väl inte varit det bästa med stormar och annat skitväder som nog 
påverkat fisket negativt men flera skapliga fiskar har ju ändå kommit upp. 
 
Årets första abborre väger 1820gr och fångades av Dejan Milocevic på flötmete med löja i 
Kalmarsund.  
 
Vi har hittils fått in fyra gäddor på listan. Största fisken väger 11440gr och fångades på 
trolling i Munksjön av Sten-Sture Jönsson. 
 
Det har så här långt bara kommit in tre lakar men det kanske lossnar nu om det blir lite mer is 
framöver. Största laken i listan väger 2100gr och fångades av Andreas Ekfeldt på pimpel i 
Sommen. 
 
Det har hittils bara kommit in en lax som går in på listan. Det är Tobias Johansson som tog en 
fisk på 4250gr i Vättern. 
 
Tre öringar har anmälts under månaden. Största fisken väger 3760gr och fångades av Gusten 
Johansson på spinnfiske i Bruatorpsån. 
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 Aktuell poängställning  
 
 
Lagtävlingen 
SG zander har tagit en klar ledning så här i början på året. Tvåa är Team 200 tätt följt av 
Under Ytan på tredjeplatsen. 
 
Individuellt 
I den individuella tävlingen har förra årets vinnare Andreas Ekfeldt tagit ledningen även i år. 
Som tvåa har vi Tobias Johansson och på tredjeplatsen hittar vi Sten-Sture Jönsson.  

 
Aktuell ställning 2007-01-31 

Lag Poäng 
SG Zander 96 
Team 200 39 
Under Ytan 38 
SK Fiskpinnen 20 
Team Predator 18 
Jerkmasters 17 
  
  
  
  
  
  
   

Individuellt Poäng 
Andreas Ekfeldt 58 
Tobias Johansson 39 
Sten-Sture Jönsson 20 
Gusten Johansson 20 
Dejan Milocevic 20 
Stefan Nero 18 
Mattias Sädbom 18 
Martin Sjöqvist 18 
Arvid Merkell 17 
  
  
  
   

 
Det var allt jag hade att redovisa i denna första rapport för året.  

Nästa kommer i början av mars.  
 
 
 

Om ni hittar några fel i ställning eller fisklistor så meddela mig snarast. 
 
 

Tight lines 
 

 
Dan Dellerfjord: Tävlingsledare 



Fisklista

Abborre
Vikt Klubb Fångstman Plats Ort Metod Bete DatumP

1820 SK Fiskpinnen Dejan Milocevic Kalmarsund Kalmar Flötmete Löja 2007-01-2120 NY

Gädda
Vikt Klubb Fångstman Plats Ort Metod Bete DatumP

11440 SG Zander Sten-Sture Jönsson Munksjön Jönköping Trolling Wobbler 2007-01-1320 NY

8440 SG Zander Andreas Ekfeldt Munksjön Jönköping Trolling Wobbler 2007-01-1319 NY

5620 Team Predator Mattias Sädbom Munksjön Jönköping Spinnfiske Wobbler 2007-01-1818 NY

5350 Jerkmasters Arvid Merkell Ramsjön Jönköping Flötestrolli Mört 2007-01-0217 NY

Lake
Vikt Klubb Fångstman Plats Ort Metod Bete DatumP

2100 SG Zander Andreas Ekfeldt Sommen Tranås Pimpel Räka 2007-01-1720 NY

1700 SG Zander Andreas Ekfeldt Sommen Tranås Pimpel Räka 2007-01-1719 NY

1640 SG Zander Stefan Nero Sommen Tranås BottenmeteRäka 2007-01-1318 NY

Lax
Vikt Klubb Fångstman Plats Ort Metod Bete DatumP

4250 Team 200 Tobias Johansson Vättern Motala Trolling Strike Pro 2007-01-2120 NY

Öring
Vikt Klubb Fångstman Plats Ort Metod Bete DatumP

3760 Under Ytan Gusten Johansson Bruatorpsån Torsås Spinnfiske Wobbler 2007-01-0620 NY

2475 Team 200 Tobias Johansson Vättern Motala Trolling Bomber 2007-01-2119 NY

2220 Under Ytan Martin Sjöqvist Bruatorpsån Torsås Spinnfiske Rapala 2007-01-0618 NY
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