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Det tävlas i gäddfiske som aldrig tidig-
are. Fiskefajter utkämpas i alltifrån sydliga 
brackvatten och mäktiga innanhav till djupa 
sjöar vid polcirkelns rand. Vänergäddan 
med Mariestad som hemmahamn är en i 
den långa raden av tävlingsarenor. Nämnda 
arrangemang anses i initierade gäddfiskekret-
sar som Sveriges bästa och ledande tävling. 
Mera Vänergäddan kommer strax. Först 
en historisk tillbakablick om svenskt 
gäddfisketävlande. 

I dess barndom klubbades i stort sett all 
fisk som fångades. Att bruka utan att för-
bruka ett fiskbestånd, var en vit fläck på 
dåtidens gäddfiskekarta. Den deltagare som 
hade tyngsta gäddsäcken på vågen segrade. 
Trots att gäddan var och är bra mat på tall-
riken så kastades oftast fångsten i skogen till 
räven eller ändade som kräftbete. Snacka om 
resursslöseri i kombination med en aningslös 
inställning, att fiskevattnen som tullades 
ansågs outtömliga.  

Sedan millenniumskiftet har dock de gamla 
100 procent dödliga reglerna ersatts med 
catch & release-tävlingar. Numera gäller 
oftast att efter gäddan dragits upp och tagit 
vägen via måttstocken samt digitalt förevi-
gats släpps den levande åter. 

Att handgripligen i ett nu döda fångsten 
tillhör det förgångna. Även om metoden 
fånga, mäta, fotografera och släppa åter anses 
skonsamt för fisken, ska man ha i åtanke 
att cirka fem procent av återsläppen dör, 
allt enligt gjorda undersökningar. Martin 
Stålhammar som doktorerat om Catch & 
Release har noterat att gäddan är relativt 
tålig och att krokningsdödligheten hamnar 
på cirka fem procent. 

En ganska låg procentsats kan tyckas, men 
med tanke på det massiva gäddfisketrycket 
som råder i hela Sverige så dör det samman-
taget ett mycket stort antal gäddor varje år 
till följd av sportfiske.  

Doktor Martin är i sammanhanget kritisk 
till många former av fisketävlingar där det 
gäller att fånga och mäta så många fiskar 

som möjligt på en viss tid, där det dessu-
tom presenteras ett attraktivt prisbord. 
- Framgångsrika tävlingsfiskare betraktas 
nästan som rockstjärnor som drivs av “ära 
och berömmelse”. Tävlingsivern kan göra att 
man slarvar med djuretiken och har för bråt-
tom i situationer där man borde vara försik-
tig och ha tålamod med fiskarna. Det är en  
utveckling som påhejas av redskapsindustrin.

Martin tillägger att man ska undvika fiske i 
viktiga vikar och lekområden under känsliga 
perioder. Att en viss andel C&R gäddor dör, 
men att metoden är en förutsättning för att 
sportfiske och sportfisketurism ska kunna 
fortsätta i nuvarande omfattning. Det är 
mycket viktigt att lära sig de rätta hand-
greppen vid återsättning för att hålla nere 
dödligheten. Det svenska sportfisket måste 
uppvisa ett etiskt beteende som bygger på 
kunskap parat med god hantering av återut-
satta gäddor för att uppfattas som seriöst.  

Det är här som Vänergäddan kommer 
in i bilden. Vänergäddan är historiskt sett 
en ganska färsk tillställning med start sen-
våren 2014. 2018 års upplaga är således den 
femte. Vänergäddans tillkomst härleds till 
Per “Madame” Bertilsson och några fiskeka-
mrater till honom där Patrik “Go Fish i 
Skövde” Karlsson ingår. I dagsläget är det Per 
& Patrik som håller i arrangemanget fullt ut. 
Vänergäddan är en uppsluppen tillställning 
att likna med en kompistävling som genom-
förs under trivsamma former där huggen 
duggar tätt. 

I jämförelse med andra svenska gäddfis-
ketävlingar står Vänergäddan i en längd för 
sig i förhållande till antal deltagande lag 
och tävlingstid. Kalla fångstfakta talar sitt 
tydliga språk, att Vänergäddan helt enkelt är 
Sverigebäst! 

Inför 2018 års batalj funderade Per & 
Patrik på vilket vis Vänergäddan skulle 
kunna skärpas ytterligare. Det var inte tal om 
att låta tävlingen växa i antal deltagande 
båtlag. Ej heller att utöka tävlingstiden från 
endags till tvådagars. Tankegångarna gled in 

Tävlingsledarna Patrik “Go Fish Skövde” Karlsson och Mariestadsbon Per 
“Madame” Bertilsson är mannarna bakom Vänergäddan, Sveriges första hull-
inglösa gäddfisketävling. Hela 25 gäddor från metern upp till 125 centimeter 
registrerades. 

på gäddornas väl och ve. Det är ju faktiskt 
gäddan som är själva produkten i tävlingen. 
Efter en stunds funderande tog duon ett 
historiskt beslut; Vänergäddan skulle bli 
Sveriges första hullinglösa gäddfisketävling.  

Startlistan fylldes blixtsnabbt med maxi-
malt tillåtna 35 båtlag, vilket visar att tävl-
ingsledningens beslut att införa hullinglöst 
låg rätt i tiden. Förmodligen var deltagarna 
nyfikna på hur en sådan hullinglös batalj 
skulle utveckla sig.  

Fördelen att nyttja hullinglösa krokar är att 
fisken lösgörs lättare än de med mothakar. 

Detta gäller påtagligt större trekrokar, typ 
2/0 och uppåt. Hullingar har nackdelen att 
de biter sig fast i fiskens gap/gälar/svalg, 
vilket inte sällan sargar fisken då kroken lös-
görs.  

Deltagarna anbefalldes att innan start ha 
klämt in eller filat ned mothakarna alter-
nativt nyttja fabrikstillverkade hullinglösa 
krokar. Antalet krokkronor på betena var 
dock inte begränsat. I sammanhanget kan 
berättas att Mustad är en av få tillverkare 
som saluför hullinglösa trekrokar. Mustad 
TG78XNP-BN kan rekommenderas.  
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Lördag morgon den 12 maj 2018 dundrade 
35 förväntansfulla båtlag ut på Vänerns vida 
vidder. Var storgäddorna på hugget och 
skulle de hullinglösa krokarna säkert fungera 
som tänkt?  

Upplägget av Vänergäddan är enkelt. Minst 
två personer per båtlag och anmälningsavgift 
500 kronor per person. Spinn- och flugfiske 
med artificiella beten försedda med hull-
inglösa krokar är tillåtna metoder. Vinner gör 
laget som fångar de tre sammanlagt längsta 
gäddorna och får därmed motta merparten 
av pengapotten för bedriften. Den person 
som fångar den längsta gäddan premieras 
också. Innan prisutdelningen kollar tävling-
sledningen igenom bilderna av de måttade 
gäddorna som fångats under dagen. Årets 
fiskafänge var helt fantastiskt bra.  

Hela 25 gäddor från metern upp till 125 
centimeter registrerades. Lägg därtill 21 sty-
cken 90 till 99-centimetare samt 27 stycken 
från 80 till 89 centimeter. De tio främsta 
teamen mätte tillsammans in 30 gäddor med 
sammantagen längd 30,31 meter, vilket gör 
303 centimeter i snitt per båtlag. Omgångens 

längsta gädda, en 125 centimeter lång pjäs, 
fångades av Ronnie Westerling i Team GB 
från Lidköping på ett eget tillverkat träbete. 
Nytt personbästa, dessutom på hans första 
“made by himself jerkbait”. Storgäddans 
vikt noterades till cirka 14 kilo varefter 
den oskadd fick simma vidare. Av mängden 
långa gäddor som fångades visar tydligt att 
hullinglösa krokar biter bra. Vinnarteamet 
Verona Motor Fishing Team berättade att 
de kvällen innan start satt på hotellrummet 
och klämde in hullingar med handkraft och 
tång. Det var jobbigare än själva tävlingen. 
Tävlingsdagen hade de ett fantastiskt bra 
fiske och lösgjorde lätt som en plätt samman-
taget 12 gäddor där fem av dessa var över 
metern.  

Avslutningsvis ett utryck som lyder; “det 
är avsevärt svårare att gå före och visa 
vägen än att gå bakom och kritisera”. 
Tävlingsledningen av Vänergäddan visar 
uppenbarligen vägen, vilket borde stämma 
till eftertanke och uppmuntran hos övriga 
arrangörer att ta efter.  

Så ser Ronnie Westerlings första hemmagjorda jerkbait ut som lockade en 125 
cm lång Vänergädda att gå bet.

Vänergäddan 2018 längsta 
gädda, en 125 centimeter 
lång pjäs, fångades av Ronnie 
Westerling i Team GB från 
Lidköping på ett eget tillver-
kat träbete.
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1. Det finns gott om gädda
i tävlingsområdet, vilket är en
förutsättningen för fina fångster.

2. Tävlingen genomförs
en dag i mitten av maj, dryga
månaden efter att gäddorna lekt
och åter är i god kondition.

Därför är Vänergäddan bäst i Sverige!
3. Tävlingen är endags parat
med ett begränsat antal delta-
gande båtlag. Under cirka åtta
timmars effektiv fisketid hinner
man helt enkelt inte rycka i spe-
ciellt många gäddor förrän det
dags att åka iland.

4. Vattentempen ligger normalt

runt 10-12 grader, vilket inverkar 
positivt på gäddornas överlevnad 
efter återsläpp. Varmare vatten i 
kombination med en utdragen 
fajt rekommenderas ej. De större 
exemplaren är känsligare än 
smågäddorna.  

5. Hullinglösa krokar som
enkelt lösgörs ur gäddans käft

används. Då mindre gäddor eller 
dubbletter av redan fångade 
metergäddor sitter på kroken 
kan de lätt som en plätt skakas 
loss i vattnet utan att behöva tas 
ombord. 
Det man med säkerhet vet är 
att ju kortare tid en fisk expo-
neras ovan ytan desto högre 
överlevnad.

Vänergäddan är en uppsluppen endags tillställning, en komp-
istävling under trivsamma former där huggen duggar tätt. Vinner 
gör laget som fångar de tre sammanlagt längsta gäddorna. Glada vinnare av Vänergäddan 2018. Laget består 

av Smålänningarna Mathias Thoren (gädda 113 
cm) och Tomas Andersson (gädda 108 cm), samt
Christer Bengtsson (gädda 119 cm.)

De tio främsta teamen mätte in 30 gäddor med sammanta-
gen längd 30,31 meter, 303 centimeter i snitt per båtlag.


