Fine Fishermans trophy 2010 – Clash of the Titans
Så var tiden kommet igen! Skodaen blev pakket til bristepunktet
med alt fra Svensk guldøl, ekkolodiumsapparartur til de nyeste
indkøbte woblere. Turen skulle igen i år gå til den sydsvenske sø
Rusken, der også blev frekventeret på sidste års udgave af denne
prestigefyldte turnering.
Forhåbningerne var som sædvanlig tårnhøje og fiskefeberen havde
godt fat i begge de rutinerede Gös fiskere. Kunne antallet fra sidste
år overstiges? Havde de forholdsvis små fisk, vokset nok til at kunne
byde på reel modstand ?
Turen startede med en rolig aften ved Ulfs hytte, hvor der blev lavet bål, ordnet grej og naturligvis indtaget
rødkarl for at dulme nerverne og den stigende feber lidt.
Mandag morgen startede i ok Gös vejr med let vind og grå vejr. Det var dog først midt på eftermiddagen,
hvor Gösen ville lege med. Et rigtig fint eksemplar på ca 55
cm. havde slået de kraftfulde kæber om Martins wally
minnow. Fisken huggede over ca 8-10 meter vand men i ca 5
meters dybde. Dagen blev rundet af med 4 Gös alle mellem
40 og 50 cm og fanget på samme Halco wobler og af den
samme fisker. Fem fisk i båden efter den første dag var ikke
dårligt – Men heller ikke super.
De efterfølgende dage lignede den første med hensyn til
antal af fisk, der var oppe i båden og vende. Det var tydeligt
at fisken var aktive i korte perioder i løbet af dagen og i
øvrigt huggede meget forsigtige til det sortiment af woblere de blev præsenteret for.
Langt de fleste fisk var omkring 40-45 cm med undtagelse af en rigtig fin fisk som blev fanget onsdag. Der
var en del diskussioner omkring vægten på fisken men den er her opført som 4,5 Kg (venter på en kontrol af
vægten) og en længde på 82 cm. I modsætning til mange af de andre fangede fisk gav den faktisk en ret fin
kamp og kom sikkert i båden på trods af rystende ben hos den glade fisker. Fisken blev fanget på en
gammel klassiker: Red fin i Sølv og blå.

Det blev til rundt regnet 20 gösar på de 5 fiskedag, hvilket må
betegnes som lidt skuffende. Om det skyldes tidspunktet eller andre
eksterne faktorer vides ikke og det er nok det der er så tiltalende ved
Gös-fiskeriet. Et er sikkert… Det har ikke noget med de to
fiskesvendes indsats at gøre – Måske der mangler flere woblere ☺
Turen 2010 var, på trods af de lidt magre fangster, en fantastisk tur
der endte med en velfortjent, dog meget smal sejr, til den gæve
Århusianer. Den afgørende fisk blev fanget på vej ind på den sidste
fiskedag.
Slutteligt skal der lyde et stort tak til dig Martin, som på trods af gårdsalg, fødselsdag og begyndende
alderdom stadig bød på kamp til stregen.
Tak for en god tur – Jeg glæder mig til at forsvare ”the Cup” i 2011.

