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Klockan är strax innan nio på 
lördagsmorgonen. Nere vid bryg-
gan i Geta Hällö har ett stort gäng 
samlats. Alla klädda i rejäla dräk-
ter och skor som skyddar mot 
vind och väta.

Stämningen är god, men kan-
ske en aning sammanbiten. Folk 
svarar undvikande på frågor om 
vart de tänker bege sig efter att 
startskottet gått. Det är dags för 
Getadraget 2013 – och ingen vill 
frivilligt nämna sina hemliga pla-
ner och strategier.

Ramona Eker, ordförande för 
Geta ungdomsförening som ar-
rangerar fi sketävlingen, drar ige-
nom reglerna.

– Kasta aldrig tillbaka skadad 
fi sk. Nytt för i år är att vi har två 
fasta invägningsstationer, en vid 
Dånö och en vid den gamla fi sk-

odlingen på Andersö, berättar 
hon bland annat.

Så är det dags att ge sig av. 
I Tom Blombergs och Lu-
kas Lundströms båt får Nya 
Åland följa med. De kallar sig 
A-laget och båten brevid tillhör 
B-laget. Där ingår Toms bror 
Tomas Blomberg tillsammans 
med Stefan Boman och Ken-
neth Boman. Gliringar och pi-
kar haglar mellan lagmedlem-
marna, men alla har glimten i 
ögat och nära till skratt.

Avkoppling

Vi lägger ut från bryggan och 
när startskottet går bär det av. 
Rakt ut mot Andersös östra 
sida kör vi. A-lagets taktik är 
enkel:

– Strategin är att åka ut, 

koppla av och ta det lugnt. Men 
så länge man har spöt i vattnet 
har man också chans att vinna, sä-
ger Lukas.

Han rattar in båten ganska nära 
stranden och stänger av motorn. 
Så driver vi sakta längs strandlin-
jen medan Lukas och Tom börjar 
kasta in mot vassen.

– Nu hade jag något på kroken 
som nafsade, utbrister Tom efter 
en stund. 

Men det är Lukas som ska bli 
den förste i laget att dra upp en 

gädda. Bara tio minuter över nio 
nappar det. Lukas drar upp en 
präktig gädda och Tom hjälper till 
att håva in den.

I Getadraget vinner det lag vars 
gäddor har den högsta totalvikten. 
Det är fem gäddor som vägs och 
de måste alla vara minst 65 cen-
timeter för att få vara med. Lukas 
och Tom halar ivrigt fram mät-
verktyget.

– 70 centimeter! Då får vi åka 
till invägningsstationen då, säger 
Lukas.

87 fiskesugna lag trotsade regn och kyla i 

lördags för att delta i Getadraget.

Nya Åland följde med Tom Blomberg och 

Lukas Lundström i A-laget för att se hur 

fisketävlingen går till.

STARTKLARA 87 lag hade anmält sig till årets Getadraget. Lagen startade 

KÄMPE Det blev en hård kamp när gäddan skulle upp i båten.

TUR OCH KUNSKAP Lukas Lundström och Tom Blomberg har båda 

fiskat i princip hela sitt liv. De säger att fiske består av 50 procent tur 

och 50 procent skicklighet. 

DAGENS FÅNGST En godkänd gädda blev det för A-laget.

GRILLPAUS I lunchpausen blir det korv med bröd. Och en hel del 

skämt om B-lagets och A-lagets interna fisketävling. Från vänster 

Lukas Lundström, Kenneth Boman, Tom Blomberg, Stefan Boman och 

Tomas Blomberg.

IDYLL Mång fiskare försökte hitta ett lugnt ställe med lä att fiska på.

RÖD SPINNARE En röd spinnare var dagens turdrag när Lukas Lund-

ström lyckades få en gädda på kroken.

Gemenskap 
och gäddor 
på Getadraget



  NYA ÅLAND 13MÅNDAGEN DEN 30 SEPTEMBER 2013

� Bästa herrlag blev Svål Fishing 

(14,04 kg), följt av Fisherman’s 

Friends (13,9 kg) och Spiggarna 

(10,9 kg).

� På damsidan var det inget av 

lagen som kvalificerade sig till 

prispallen.

� I de individuella tävlingarna vann 

Agneta Enqvist i damklassen och 

Kenny Bergman i herrklassen.

Resultaten i Getadraget

� Arrangeras årligen av Geta 

ungdomsförening.

� Det lag som har högsta total-

vikten av fem gäddor över 65 

centimeter vinner. Den som drar 

upp den tyngsta gäddan vinner 

också den individuella klassen.

� I år deltog 87 lag – 80 herrlag 

och sju damlag – bestående av 

sammanlagt 244 fiskare. Nästa 

år funderar föreningen på att 

införa en mixedklass, berättar 

ordförande Ramona Eker.

� Priserna i år bestod av bland 

annat presentcheckar skänkta 

av sponsorerna. Prisutdel-

ningen ägde rum på restaurang 

Soltuna.

Getadraget

från tre platser - Hällö, Lisström och Knutnäs.

FULL SPINN Trots nytt spö nappade det dåligt under lördagen. - Det 

kan gå två timmar utan att man får ett enda napp och sen får man tre 

hugg på 15 minuter, säger Tom Blomberg.

FÄRGGLADA DRAG Det blev många dragbyten under dagen. - Jag 

vinner i alla fall tävlingen i vem som byter drag flest gånger utan att 

få fisk, säger Tom Blomberg.

Gäddan placeras i en plastlåda 
fylld med vatten under färden. 
Den är inte helt nöjd med arrang-
emanget och lyckas fl era gånger 
ta sig upp.

– Nog var det väl en durak, 
muttrar Tom medan han kämpar 
med att få den tillbaka i lådan.

Vid invägningsstationen på 
Andersö väger Nicole Eker och 
Lydia Värnman gäddan. Skap-
liga 2,09 kilo blir slutsiffran. Efter 
vägningen släpps fi sken tillbaka 
ut i det fria. Getadraget är en så 

kallad ”catch and release”-tävling 
där alla fi skar som inte är skadade 
ska släppas tillbaka.

– Det är bättre att släppa dem. 
Förut kunde det ligga fl era hundra 
kilo hos invägningen som ingen 
ville ha. Så det såldes till Chipsen 
och blev väl kattmat i slutändan, 
säger Lukas.

Himlen är jämngrå och snart 
kommer också en regnskur. För 
att öka chansen att få gäddorna att 
nappa byter Tom och Lukas drag 
med jämna mellanrum. Glittriga 

spinnare, fi skliknande wobblers 
och olika jiggar testas – och för-
kastas. 

– Nu måste jag taktikfundera 
lite, jag har inte haft ett enda napp 
sedan vi började, säger Tom.

Båda två håller med om att fi s-
ke är en materialsport.

– Det är en dyr sport. Det här 
spöt och rullen går nog på en 500 
euro. Men sköter man om dem så 
håller de i säkert 50 år.

Runt om i fi skeområdet cirku-
lerar Sjöbevakningens båt. De 

utför slumpmässiga fl ytväst- och 
blåskontroller hos deltagarna. 
Tom och Lukas välkomnar Sjö-
bevakningens närvaro.

– Det är bra att de låter folk 
blåsa. Något år har man sett folk 
som inte borde vara i en båt. Det 
är olustigt när de kör ute bland 
andra båtar. Klart man kan dricka 
en öl för trevlighetens skull, men 
man ska inte stormsupa.

Efter lunch bestående av grillad 
krov tillsammans med B-laget, 
beger vi oss mot nya fi skevatten. 

Det nappar dåligt. Tom får napp 
en gång, men det är en liten gädda 
och den släpper betet innan han 
hinner dra upp den. Resten av da-
gen fortsätter på samma sätt.

 Lukas försöker med ett nytt 
drag igen.

– Jag hade tänkt spara det till 
den sista timmen men jag tar det 
redan nu. Radikala situationer 
kräver radikala lösningar.

Men inte ens det lyckas rädda 
A-laget till en topplacering i Ge-
tadraget. Lukas gädda är den 

enda som nappar idag och A-laget 
hamnar ganska långt ner på re-
sultatlistan. Men det verkar inte 
bekomma dem så mycket. Efter 
tävlingen väntar nämligen bad-
tunna, bastu och middag. Och 
båda är överens om att gemen-
skapen egentligen är viktigare än 
fi skeresultatet på Getadraget.

– Det känns bra, vi är två slagna 
hjältar nu, säger Tom.
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