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Marcus Strand visar upp sin nyuppdragna gädda. ”Det
har varit lite segt i dag. Det är dåligt med fisk, men det
har varit väldigt trevligt ändå”, konstaterar han.

Tommy Carlsson i Team Roolto är nöjd med dagens fiske. ”Vi har väldigt bra
gemenskap i båten”, säger han. Fiskelyckan var det inget fel på heller. Gäddan
på bilden var godkänd och väger 1,9 kilo.

Fanny Lindberg från Team På Hugget var nöjd med dagen,
lyckades dra upp någon gädda av godkänd längd.

Linne Lindberg från Norrtälje hade hittat ett riktigt
guldområde i vassen utanför Österön.

Alla gäddor släpps tillbaka i havet efter att ha blivit
mätta och vägda, så länge de inte är allvarligt skadade.
Efter tävlingens slut räknade arrangörerna med att fyra
gäddor inte kunde släppas tillbaka på grund av skador.

Raoul Erikssons ansvar är att åka omkring till de olika
fiskebåtarna och väga fångsten. ”Det kan gå lång tid innan någon ringer, men då får man helt enkelt åka runt
och prata lite i stället”, säger han.

Att lördagens Getadrag var trögfiskat höll nästan alla
deltagare med om. Totalt registrerades 96 godkända
gäddor. 87 lag deltog.

87 lag gjorde på lördagen
upp om vem som kunde
dra upp den största gäddan i Getadraget. Det visade sig inte vara den lättaste uppgiften.
– Det är verkligen trögfiskat i dag. Jag tror att
vinden ligger fel, förklarade deltagaren Joakim
Carlsson.
Trots det lyckades hans
lag, team Carlsson, dra
upp en gädda på 1,70
kilo.

FISKE Lördagens Getadrag var den ar-

tonde i raden. Team Carlsson har varit
med nästan alla år. När Ålandstidningen träffar dem har sällskapet tagit
en fikapaus på en bergsklack.
– Första året, 1995, vann vi, säger
Stefan Carlsson och kisar mot solen.
– Det är bäst att ni sätter igång och
kastar då, om ni tänker vinna igen, säger invägaren Raoul Eriksson och
skrattar.
Raoul har ansvaret för fiskeområdet
runt Andersö, vilket innebär att han
åker runt och väger de gäddor som de
tävlande drar upp.
– De slår en signal till mig när de har
fått upp någonting. Alla måste hålla
sina gäddor vid liv i vattenhinkar tills
de är vägda, eftersom det är en catchand releasetävling, säger han.
Catch- and release innebär att del-

tagarna fångar fisken och släpper tillbaka den i vattnet igen, förutsatt att
fisken inte är allvarligt skadad av exempelvis krokarna. De fiskarna samlas i stället in och säljs efter tävlingen.
Pengarna från försäljningen går i sin
tur till att sätta ut nya fiskyngel.

”Femma i damklassen”
Två timmar efter att startskottet för
tävlingen gått har deltagarna bara fått
upp en enda godkänd gädda på Raouls område. Gäddorna måste nämligen vara minst 65 centimeter långa
från käke till stjärtfena.
– Många har ju dragit upp ett par
mindre gäddor, men det hjälps inte.
De räknas inte, säger Raoul.
Plötsligt ringer hans mobiltelefon.
Det är någon som begär invägning.
– Oj, nu händer det grejer! utbrister

