Scandinavian Masters 2010
Att delta i Scandinavian Masters tillhör definitivt en av årets höjdpunkter, så i mitt fall gör jag
det mesta för att kunna vara med. I år var inget undantag, trots sviktade deltagarantal så
anmälde jag mig och beslöt mig för att som vanligt göra en så seriös attack som möjligt.
Jag hann med tre träningspass innan det drog ihop sig för tävling, men fisket var så långt från
bra man kunde tänka sig. Första passet fick jag ihop sju hyfsade idar, andra passet en (!) och
tredje passet två mörtar som tillsammans vägde ca 10g! Frågan var ju vad som hade hänt med
Sege å? Alla teorier pekade på att den kalla vintern med mycket snö och is låg bakom den
sena stigningen av fisk. Det som behövdes var värme, och det snabbt. De sista två passen
genomfördes helgen innan Masters skulle genomföras så ett visst mått av panik låg i luften.
Jag beslöt mig för att testa en sträcka i de övre delarna av Lödde å, vid Furulund där det
brukar vara bra fiske tidigt på säsongen. Dessutom hade sträckan vara med i en tidig upplaga
av Masters, 1997 om jag minns rätt, förvisso med ojämnt resultat men fisk till alla åtminstone.
Gick ner med ett 6m spö och ett tackel samt det överblivna mäsket från Sege å och drog stora
mörtar tills den enda tafsen jag hade med gick av. Skönt, då fanns det en sträcka i Lödde å där
det fanns fisk.
Både på onsdagen och torsdagen testfiskade bland andra Klaus Fix sträckan och hade konstigt
nog uruselt fiske där. Sträckan vid Löddeköpinge hade redan dömts ut som katastrof efter ett
antal testfisken som producerade i princip lika dåligt som Sege å. Min egen teori är att vädret
spelade en väldigt stor roll i det dåliga fisket. Vindarna kom uteslutande från norr och
temperaturen var ytterst sällan över 10 grader. Beslutet att fiska alla dagarna i Sege kan verka
konstigt, men var det enda rätta då ån värms upp fort om det bara blir någorlunda varmt några
dagar.
Som traditionell uppvärmning inför Masters så fiskas Milo-classic i Sege å på fredagen. Jag
åkte förbi efter jobb och kollade invägningen, som gick våldsamt fort, mer än hälften nollade!
Vädret var givetvis horribelt med iskalla vindar och mer känsla av vinter i luften än vår, så
mina känslor inför lördagens tävling var ju inte de bästa.
Jag hade laddat upp med massor med bete inför festivalen, man vet ju aldrig om fisket blir
trögt eller om det blir mängder med fisk. Jag hade budgeterat 10 liter maggots per dag och
beställde 10 extra liter vita att göra casters på. Just Caspers verkade inte bli några problem då
kylbilen inte hade orkat kyla ner betena tillräckligt och caster-processen redan var igång. På
fredagskvällen lottades ordningen vi skulle fiska de fyra sektionerna i Sege och jag fick lotten
BDCA, en inte helt dålig lottning skulle det visa sig.
Dag 1 Lördag sektion B
Lottades till B2 en ganska bra plats historiskt sett så det var inget att klaga på där. Blandade
upp 4kg mäsk 2kg 3000 Gros Gardons och 2kg 3000 Carp Fin. Gick vidare med att blanda ca
4 liter sticky mag och tackla upp 11,5m Takeapart, 2 matchspön och en takeapart-topp med
det tunnaste tacklet jag hade till att fånga någon microfisk inne vid kanten med. Huvudlina
0,09 och 0,06 i tafs med 24 krok skulle väl räcka.
Jag valde att grundmäska mitt i ån till matchmetet med 8 mäskbollar och några stickymagbollar. Fortsatte med att koppa i 4 bollar mäsk och 2 bollar stickymag. Sköt sedan stickymag
mot andra sidan ifall man skulle behöva jaga någon bonusfisk där.

Började på take apart, inte ett napp såklart. Testade mitt i ån, inte ett napp. Kastade över mot
andra sidan, ett misstänkt napp hanns med innan den platsen blev invaderad av svanar och
sothöns som frenetiskt åt av mina maggotbollar. Då återstod bara minifiskriggen inne vid
kanten och mycket riktigt, inte ett napp där heller. Jag testade runt på de olika platserna utan
resultat tills jag ser min granne få en minifisk på ett 3m spö. Avslutar tävlingen på
minifiskriggen och får ihop 15 fiskar varav en är större ca 50g. Sista 15-20 minuterna fiskar
alla med korta spön efter småfisken inne vid kanten. Vid invägningen visar det sig att jag
vinner sektionen på 100g alla andra väger in samma vikt 50g! Detta kan förklaras av att vågen
är graderad i 50g och inte avsedd att väga in så små vikter. Högsta vikten för dagen har Stefan
Holst på nerströms kant, strax över 2kg en fisk, en id.

Dag 2 Söndag sektion D
Jag har sektionen som är längst ut mot havet denna dag och lottar tredje från kanten, men
nästkanten är en tompeg eftersom vi är ojämnt antal, så jag sitter rent tekniskt på näst kant.
Efter gårdagens triumf på småfisk sätter jag upp samma rigg igen plus takeapart och 2
matchspön. Tror lite mer på fisket eftersom det blivit lite varmare, och beslutar mig för att
kasta i 6 bollar mäsk på 11,5m och koppa stickymag och casters på det. På wagglerplatsen blir
det 10-15 små maggotbollar, inget mäsk alls. Jag blandar upp en påse löjmäsk till
kortspösplatsen och jag ser redan innan start att det glänser från småfiskar inne vid kanten.
Jag blandar upp ytterligare 2kg mäsk av samma blandning som gårdagen och blandar i det i
resterna från dagen innan. Direkt efter mäskning går jag på småfisken och får omgående mört,
spigg, id och en liten öring (som inte räknas). När jag har 6 småfiskar fångar Roger Bengtsson
på kanten sin första id på 6-700 gram och då lägger jag ner småfisken omgående. Roger
fångar bra med fisk under en timme på take apart, kanske 10 fina idar innan jag får min första
på waggler. Äntligen en riktig fisk! Får med jämna mellanrum fisk på waggler och får ihop
7st innan det dör ut. Provar längre över mot andra sidan och får direkt 3 fina idar på 3 kast,
sen är det tvärstopp. Rogers fiske har dött ut också, men jag är bara 3-4 fiskar efter uppskattar
jag. Avslutar med att fånga några småmörtar och idar på kortspöet, hela resten av sektionen
fångar småfisk sista 30 minuterna och fisken verkar bli lite större ju längre tiden går. Efter
första dagen beslöts det att vi skulle fiska 1 timme längre för att fisken verkade röra på sig
framåt 17-tiden och därför skulle vi prova att fiska fram till 18 istället. Efter 6 timmars
gnetande väger jag in 6,7kg och Roger har 8,8kg, 2a på sektionen denna dag alltså, en helt

okej insats enligt mig själv i alla fall. All fisk förutom de små har fallit för wagglerfiske med
4-5 maggots på en 14krok och stickymag mäskning, inte ett gram mäsk har jag skjutit ut där.

Dag 3 Måndag sektion C
Döpte efter gårdagen denna sektion till dödens sektion eftersom ingen fick någon fisk större
än 150g. Lottas till plats 2 precis efter en vass där jag fiskat flera tävlingar innan. Vädret är
lite kallare och det blåser ganska mycket längs med ån, nerströms vind alltså, inte bra! Jag
sätter ändå upp samma utrustning som de tidigare tävlingarna 3 toppar till mitt Zircon
takeapart med 0,5g 0,8g och 1g flöten. Två stycken matchspön, ett grövre Team England carp
waggler med 8g flöte och ett Drennan ultralight med 6g flöte. Till sist åter småfiskriggen upp
om det skulle behövas några sådana för att rädda namnet. Jag bestämmer mig för att mäska på
samma sätt som gårdagen, kasta i lite mäsk och koppa stickymag och casters på det, samt
skjuta ut maggotbollar på wagglerplatsen. Börjar på takeapart och inte ett napp såklart. Ser att
schweizaren på sektionen får ett par små öringar innan han får en id på 6-700g på takeapart.
Detta ger ju lite hopp om att det finns någon fisk att fånga, så nästa steg blir att testa waggler.
Strömmen är väldigt jobbig i kombination med nerströms vid och driften blir kort och snabb.
Ändrar till från 20cm till 50cm överdjup, men fortfarande för snabb drift. Flyttar upp flötet så
jag har 70cm lina på botten och underhåller friskt med små stickybollar.

Och plötsligt händer det! Ett napp som jag förstås missar, men i nästa utlägg sitter första
fisken, en fin id. Får en direkt på nästa utlägg men sen stopp igen. Får ytterligare två idar och
känner mig nästan lite bekväm i situationen med tanke på att bara jag och schweizaren har fått
fisk på sektionen. Avslutar återigen på kortspö och tar någon småfisk på det innan tävlingen
är över. Chris, min granne till vänster har fått tre riktiga fiskar och jag fyra så det borde räcka
till vinst. Jag väger in 3,1kg och Chris blir 2a på 2,8kg så ytterligare en sektionsvinst är
bärgad. Sista halvtimmen fångas det fisk på A-sektionen och det rejält. Klaus Fix vinner på
13kg, i princip allt fångat sista 40 minuterna och alla på A och B får en del fisk. Andra delen
av dagen blir varmare och prognoser säger att natten ska bli varm, den första på mycket länge!
Det allra bästa är att jag har bra läge att vinna festivalen både på poäng och vikt då jag har den
fiskrikaste sektionen A kvar.
Dag 4 sektion A
Efter noggranna förberedelser så står jag vid min plats efter lottningen och tänker ”varför
skulle jag hamna på denna plats när jag har guldläge att ta hem festivalen?” Jag har nämligen
lottat längst in på kantsektionen uppströms, den enda lotten jag kände att jag INTE ville ha.
Inte mycket att göra åt saken utan bara att packa upp alla prylar igen, väljer att satsa mer på
långspön denna tävling då det gäller att ha dem framme och upptacklade när väl fisken
kommer. Sätter upp två 5,5 meters och två 6,5 meters, 2 takeapart-toppar och mina 2
matchspön som har varit med hela helgen. Jag har mängder med beten med ut, minst 10 liter
maggot och 5 liter casters. Blandar upp nytt mäsk för dagen 4kg av samma blandning som
tidigare Gros Gardons och Carp Fin och väljer att mäska hårdare på 11,5m men kör bara
stickymag på waggler igen. Denna dag blir det en annorlunda start, fisk på första utlägget och
så fortsätter det. Det verkar som den varma natten har gjort fisken betydligt mer aktiv och på
hugget. Jag får rapport om att Klaus på D-sektionen får en del fisk och framför allt peg 2 och
3 på min sektion får väldigt bra, till och med på långspö. Jag testar flera gånger på långspöna
när jag tycker det nappar bättre men får bara några fiskar innan det dör ut. Mäskar stenhårt
med loosefeeding och stickymag kort för att få fisken närmre men det fungerar dåligt. Jag
sitter mest och svär över hur dåligt det går och jag tycker som vanligt att alla får massor med
fisk jämfört med mig. Efter 6 timmars frustrerat fiske inser jag att jag inte kommer vinna
festivalen i år heller, Klaus väger in en bit över 17kg och så mycket har inte jag. Robban på
peg 3 vinner min sektion på strax över 17kg bara något hekto efter Klaus. 2a blir den
Holländske undomslandslagsmetaren Bart Wisser på peg 2 med höga 16kg och han är
överlycklig efter dagens fiske. ”Såhär mycket fisk kommer jag aldrig få i Holland någonsin”
säger han med ett leende från öra till öra. Konstigt nog blir jag 3a med 12,5kg och det är jag
faktiskt nöjd med från den platsen jag hade. Stefan Holst gör återigen en grym tävling i sege å
genom att totalkrossa sin sektion med 14kg mot nästa mans 5kg, allt fångat på 13m takeapart.
På banketten och prisutdelningen på kvällen visar det sig att mitt fiske ger mig en tredjeplats
på vikt 22,35kg och totalseger på poäng med totalt 7p (1+2+1+3). Vinner på vikt gör Klaus
Fix med 31,1kg och tvåa blir Stefan Holst på 25,2kg.
Trots att fisket på årets tävling var under all kritik hade jag ändå fantastiskt kul under
festivalens dagar och ser fram emot nästa år. Det kan i alla fall inte bli sämre fiske då.
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