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Gyllbrandts krönika
Landslagskval
Efter en lysande start med sektionsseger första
deltävlingen kom man snabbt ned på jorden igen.
Vid andra invägningen fick jag skamset leta i nätet efter
två stackars snorisar för att undvika extrapoängen.
Vågen gav inte ens utslag, så en kreativ invägare skrev
in en tvåa i protokollet. (Vikten inte
sektionsplaceringen).
På den tredje deltävlingen var marginalerna inte på min
sida. Vägde in 4400 gram. 130 gram mer hade gett en
andra plats!
Nu blev det en femteplats och långt från en av dom
åtråvärda platserna i nästa års VM lag.
Nåja, tre deltävlingar återstår, så det är bara att bryta
ihop och komma igen.

Inte oväntat toppar Tom Östlund tabellen, tätt följd av
Håkan Svedlund och Andreas Sandberg samtliga på
sju poäng. Bra jobbat!
Skitfiske eller skit bakom spöt?
Visst var fisket på den andra deltävlingen dåligt,
beroende på allt regnande och det gulfärgade vattnet.
En stark ström och kraftig vind gjorde inte fisket lättare.
Rakan i Örebro är ju inte känd för att ge speciellt
mycket fisk även under gynnsamma förhållanden.
Så redan där borde man ha tänkt till. Vi kunde ju alla se
hur vattnet såg ut och lagt om taktiken.
Nej då, ut skulle det matiga mäsket. Hårda, rejäla bollar
späckade med jokers och andra godsaker spräckte
vattenytan och de få fiskar som fanns på sträckan
flydde i panik.
Genom att närma sig med försiktighet koppa ut jokers
och leem/jord är jag övertygad om att man från vilken
plats som helst på min sektion kunde ha nått ett
toppresultat.
Skitfiske eller skit bakom spöt? Välj själva!
Feeeder VM
Äntligen något nytt på tävlingsfronten!
Även om feederfiske inte är min bästa gren tycker jag
det skall bli fantastiskt kul med ett nytt VM och självklart
skall det hållas ett kval i denna ädla konst.
Med ett VM i november blir det ingen tävling för
”glasmetare” i lågskor. Nej, nu gäller det att kvala fram
dom tuffa killarna som står pall för lite driv is och lokala
varg flockar.
Ge därför Superkardull kvalstatus och kör två
femtimmars tävlingar på piren i november. Behöver inte
vara krångligare än så!
Vad tycker ni?
Nu är Sverige på gång!
Det är bara att gratulera det svenska laget till den fina
12: e platsen på VM.
En imponerande sektionsseger av Stefan Holst och en
sektionstvåa av Kent Adell ger oss svenskar förnyat
hopp inför kommande mästerskap.
Vi ser fram emot ett utförligt VM reportage på

Metetorget.

