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April 22-24, 2016 – Hönsäters hamn 58° 38´N 13° 26´O 
Kinnekulle, Kinneviken och hela Vänern väntar.

Max 100 föranmälda team i tävlingen. Först till kvarn!

Första pris är en Yamaha F8 hk, värde 22 900:- 

Anmälan gäller vid inbetald avgift.

GÖTENE SFK

kinnekulletraffen.blogspot.com

www.yamaha-motor.se



Välkomna till Hönsäters hamn och KKT 2016!! 

Kinnekulleträffen 2016, YAMAHA Trolling cup, Kinnekulle Salmon Showdown och VårMästerskapen i 
Vänertrolling 

 

Det är snart ett år sedan Kinnekulleträffen 2015 ägde rum i Hönsäters hamn, Hällekis.  

Vi provade ett nytt upplägg 2015 med en frivillig ”BIG Fish Competition” på fredagen och 
huvudtävlingen under lördag + söndag. Tidigare år hade vi kört huvudtävlingen under tre dagar och vi 
kände att kinnekulletrollarna var mogna för en förändring. Vi hade dessutom fått indikationer från 
flera trollare att ”tre dagar är för mycket”. Vi hade inga större förväntningar på ett stort deltagande 
under fredagen men med facit i hand så var merparten av teamen ute på sjön alla tre dagarna. 

Inför årets tävling var vi helt överens om att vi måste kunna erbjuda ett arrangemang som lockar 
både de team som vill tävla i tre dagar och de team som tycker det räcker med två dagar – vi 
behövde inte kika längre bort än på andra sidan Dalbosjön och Sunnanåträffen för att hitta lösningen. 

Årets huvudtävling avgörs genom den sammanlagda poängsumman efter de två bästa dagarnas fiske 
av de tre möjliga (aka Sunnanå-style). 

Vi fick mycket positiv respons på vår ”BIG Fish Competition” och vi kände att det behövs något mer 
än bara huvudtävlingen 2016. Vi fick upp våra ögon för ett koncept från ”de stora sjöarna” där god 
fiskelycka i kombination med strategiska val korar en vinnare och till slut hittade vi formerna för 
”Kinnekulle Salmon Showdown”, en ”tävling i tävlingen” där varje team får välja ut totalt tre fiskar 
under huvudtävlingen – lite som att spela poker med granna laxar och öringar som insats…  

Vi satsade även på ”sociala medier” vid Kinnekulleträffen 2015, en av våra främsta infokanaler är idag 
via nätet. Vi har en facebooksida och så har vi fram för allt vår blogg där vi under april 2015 hade 
nästan 17 000 sidvyer. Under tävlingen hade vi dessutom en onlinerapporteringblogg där deltagande 
team kunde lägga upp fångstbilder, vi hade över 6 000 sidvyer på onlinerapporteringen… 

 

Det viktigaste med Kinnekulleträffen 2015 var förutom trevligt fiske det faktum att träffen gav ett 
överskott på mer än 50 000kr som innebär att ca 2 000 tvååriga öringsmolt kommer sättas vid 
Kinnekulle Camping våren 2016. Även överskottet från KKT 2016 går till smoltutsättning 2017 så bara 
genom att anmäla dig och ditt team är du med och bidrar till mer fisk i sjön!  

Vi får även passa på att tacka vår huvudsponsor Yamaha Motor för den fina F8-motorn som kommer 
få följa med årets vinnarteam hem. Den tvåcylindriga F8án är en perfekt motor, dels som 
huvudmotor på ”lillbåten” men även som extramotor på den stora trollingskutan – både vi och 
Yamaha tror att F8án lockar deltagande team vilket kommer generera mer smolt i sjön!! 

Förutom överskottet från KKT kommer Götene SFK ”jaga” smoltsponsorer bland bygdens företagare, 
vår förhoppning är att vi inom några år har ett sportfiskeeldorado alldeles utanför vår hemmahamn.  

Vi kommer att hålla ett infomöte om vår smoltsatsning i klubbstugan den 3 maj klockan 19:00. 

 

Sketfeske och välkomna till KKT 2016!!! 



Övriga sponsorer 
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http://www.skarakonservatorn.dinstudio.se/
http://www.falkfish.com/
http://wiggler.se/
http://www.rhino-trolling.com/Rhino_Trolling/Home.html
http://www.comstedt.se/
http://www.lymanlures.com/
http://www.bios.se/
http://spigg.com/
http://www.navico.com/
http://www.gladsaxfiske.se/index.html
http://www.mariestadsmarina.se/
http://www.svendsen-sport.dk/
http://www.sportfiskekartor.se/
http://www.trollingcenter.se/shop/
http://www.bengtssons-cykel.se/
http://www.almhults-marinprodukter.se/
http://www.baltic.se/
https://www.facebook.com/groups/minfiskebat/
http://falkangen.se/
http://www.gelf.se/elhandel.aspx
http://www.cwcab.com/
http://www.kinnekullecamping.se/
http://www.sporting.se/
http://www.familjendafgard.se/
https://www.facebook.com/
http://fiskejournalen.se/
http://colorama.se/g%C3%B6tene/butik
http://darts.se/
http://www.tigerfiske.se/index.html
http://www.el-ge.se/


                                                                                                               

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snekkebua  Handgjorda 
     Norska wobbler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thermotic.se/
http://www.ghosttrolling.com/
http://www.gelf.se/butik-allman-info.aspx
https://www.dreamweaverlures.com/
http://bojdaspon.se/
http://www.carapax.se/
http://fishingproduction.com/index.html
http://www.teamnota.blogspot.se/
http://rogersmarin.se/
http://www.ica.se/butiker/kvantum/gotene/ica-kvantum-gotene-2014/start/
http://www.metsatissue.com/Pages/Default.aspx
http://www.snaeurope.com/contact-us/locations/sna-europe-lidkoeping-plant
http://www.stoxdal.se/
http://www.akessonsbil.eu/
https://www.dina.se/2.31354fe713dcf46ceff4.html
http://www.bengtssonsloge.se/
http://www.snajk.se/
http://kinnekullemarin.se/index.html
http://gulasidorna.eniro.se/f/nybo-sportfiske:15156618
http://gulasidorna.eniro.se/f/fiskeshopen-trollh%C3%A4ttan-hb:14638047
http://www.teamvidars.se/
http://gulasidorna.eniro.se/f/bo-sj%C3%B6bergs-fiske-o-fritid:14363705
http://www.mastersblommor.se/
http://www.eka-knivar.se/
http://www.moraofsweden.se/
http://www.jfkompaniet.se/
http://www.settern.se/
http://metmask.com/
http://www.svenskafoder.se/
http://www.clariant.com/
http://www.afconsult.com/sv/
http://www.ncc.se/produkter-och-tjanster/asfaltera-din-garageuppfart/vastra-gotalands-lan/
http://www.garmin.com/sv-SE/


Vinnarna av Kinnekulleträffen 2015 
TEAM BLOMMAN 

Hova 

 
Kristoffer Blomqvist, rigg- och taktikexpert (son) och Mikael Blomqvist, kapten (far) 

 
 

Båt: Benetau Antares 650 
Motor: Suzuki 115hp  
Trailer: Reko 2500kg 
Elektronik: GARMIN instrument och autopilot 
Spö/rulle: 7 fot Steénssonspö och Shimano Tekota LC. 
Team Blomman och Kinnekulleträffen 

Team Blomman har deltagit i Kinnekulleträffen totalt fyra ggr och dom hade skrapat ihop två st 8:de placeringar 
innan årets vinst! 
 

Träningsfiske, Tisdag 21 april 2015 
Vinnarteamet tränade på hemmavatten (Brommö NV) på tisdagen med fyra godkända med hem. 
 

Kinnekulle BIG Fish Competiton, Fredag 24 april 2015 
Taktiken var enkel för fredagens fiske: H I T T A   V A R M V A T T E N   ! ! ! 
Team Blomman började leta efter fisk och varmvatten vid Djurös norrsida, teamet fick några under mått, tappade 
nån fisk som kändes OK men området kändes inte hett så de trollade sig mot Hällekis... 
Vid SV Gisslan togs två fina fiskar på 71 resp 68cm, fiskarna behagade nypa på "grön UV VK-skalle på riggen 7m ned" 
samt "grön crome Salsa-skalle med 40g bly" - vi snackar alltså tacklade löjor!! 
Området kändes hett inför lördagen 
 

Kinnekulleträffen Dag 1, Lördag 25 april, 2015 
Teamet övervägde faktiskt att prova fiskelyckan vid Pålgrund i Dalbosjön vid taktiksnacket innan start men far och 
son Blomqvist satte till slut kurs mot gårdagens givande område... 
Team Blomman hittade fisk direkt på morgonen - de hade knappt trollat mer än 20min då första spöt signalerade fisk 
- upp kom en godkänd firre som tog på en "Steénsson crome VK-skalle med 15g bly".  
Efter lite trassel fisk grabbarna dubbelhugg - de tappade en men den andra gick att behålla ("Tiger prawn glow 
Anchovy-skalle med 30g bly" resp "Grön monster VK-skalle med 80g bly") 
Dom snurrade på i området som nu kändes ännu mer hetare och drog på dagens tredje godkända fisk redan innan 
klockan 10 ("Steénsson crome VK-skalle med 15g bly") 
Dagens fjärde godkända fisk hamnade i båten strax före 11:00 via en "Watermelon VK-skalle med 30g bly" 
Teamet nötte på och tappade bla en fin fisk på riggen vid halv 3 och så fick de kroka av några under måttet.. 
Kvart över tre kommer jättehugget då en "flärpfisk" (läs: lax med fettfena) på uppskattningsvis + 8kg bjöd på fin 
kamp i ca 20 minuter!!! 
Teamet tappade ytterligare hyfsad fisk strax innan rivning, Kristoffer såg även en lax som följde en djupriggslöja när 
den vevades in... 
Efter invägningen står det klart att de leder KKT 2015 
 

Kinnekulleträffen Dag 2, Söndag 26 april, 2015 
Kraftiga vindar under natten gav teamet en skumpig färd ut till SV Gisslan på morgonkvisten - väl framme fann de att 
tampen sjunkit ca 1,7 grader och betesfisken var borta... 
Teamet kände inte ett pill på gårdagens heta positioner, paniken började krypa på och teamet frågade sig vart 
varmvattnet tagit vägen..   
Till slut började de trolla sig mot "Graverna", de flyttade ner ett av ytspöna till djupriggen ifall fisken gått nedåt i 
vattenmassorna efter nattens hårda vindar.. 



Väl vid grundtopparna steg tre firrar snabbt och tog var sina djupriggsfiskade löjor - en klev av direkt men de andra 
två landades ("Grön UV VK-skalle" ggr två samt en "Grön crome Salsa") 
Fisket var dock inte alls lika hett som gårdagen och efter ytterligare en kort liten öring på 50cm fick team Blomman 
riva och bege sig mot Hönsäters hamn och en spännande invägning. 
 

Teamet trodde inte på seger vid invägningen men när de förstod att fisket hade varit segare än gårdagen så vågade 
de tro på en top 10-placering!! 
 

När prisutdelningen var klar stod det klart att Mikael och Kristoffer lyckats hålla de andra teamen bakom sig och 
segern var ett faktum!! 
 
 

Att bilda släktteam har visat sig vara väl fungerande, tittar man i statistiken så hittar men flera toppteam genom 
åren där en eller två generationer jagat Vänerns silver med framgång... 
Team som Rö-Vitt, Olsson, Hinden, Banjo, Rio de la Grästorp, Timab, Sahlin, Anka mfl har alla placerat sig på 
prispallen - släkten är värst heter det visst  
 

 

 

KKT 2017 
Kinnekulleträffen firar 25 år 

”mer än bara en trollingtävling” 

 

Historik Kinnekulleträffen 1992 
Kinnekulleträffen startade 1992 då Götene Sportfiskeklubb blev tillfrågade av Sjötorpsträffens arrangör, Mariestads 
Sportfiskeklubb, att överta arrangemanget och flytta det till Hällekis då merparten deltagande team i Sjötorpsträffen 
ändå fiskade i Kinneviken. 
 
 
1992 40 Team 
Vinnare, Största fisk: Niclas Larsson, Sjötorp, Lax 7,98 kg. 
2 dagar fiske av fyra, pga blåst. 
Total fångst: 34 laxar + 3 öringar 

 

Redan nu pågår planeringen av KKT 2017 – att fira ett kvarts sekel av härlig vårtrolling efter Vänerns silver kräver sina 
förberedelser. Vår förhoppning är att Kinnekulleträffen kommer vara ”mer än bara en trollingtävling” i framtiden – 
det skall vara en helg som ingen Vänertrollare vill missa. 

 

Gästföreläsare KKT 2016 

Vi har bjudit in några gästföreläsare som kommer tala från scenen ”mellan invägning och prisutdelning” under KKT 
2016. 

På fredagen kommer Markus Lundgren från Sportfiskarna prata om sitt arbete på förbundet men även lite om 
tävlingsfiske på Västkusten. Markus är ju en driven tävlingsfiskare i team Isola och författare av ”Havsfiskeboken” 

På lördagen kommer det informeras om de lokala trollingklubbarnas smoltsatsningar 

På söndagen kommer Laxfond Vänerns VD Thomas Johansson och pratar om Laxfondens arbete och hur vi trollare 
kan vara med och utforma sportfisket i vårt härliga innanhav Vänern. 



 

 

Efter en lång dag på sjön är den naturliga mötesplatsen för KKT-deltagarna Carinas Kök & Bar i 
Hällekis. God mat, ”fesketjöt” och fullständiga rättigheter borgar för trevliga kvällar i gott sällskap! 

Carinas Kök & Bar kommer vara öppet både fredag och lördag kväll, det vankas liveuppträde och ni 
bör för säkerhets skull boka bord för att vara säkra på att få plats, mer info i startpåsarna!! 

 

 

 

KKT-Kiosken 

Vi kommer ha öppet vår kiosk i klubbstugan alla tre dagarna, från tidig morgon till sena kvällen, det 
kommer finnas kaffe, fika, mackor, korv, godis mm till förmånliga priser 

Ni kan boka fyllning av era kaffetermosar och mackor att ha med er ut på sjön både lördag och 
söndag (bokningen görs kvällen innan). 

 

Allt överskott från KKT-kiosken går tillbaka till sjön i form av smolt! 

I år kan du även betala med SWISCH !!!!! 
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Inbjudan till 

Götene SFK´s 
 
 

Kinnekulle 

SALMON 
Showdown 

 
+ 
 

Huvudtävlingen 

KINNEKULLETRÄFFEN 
Helgen den 22 – 24 april 2016 

 

YAMAHA TROLLING CUP 
VårMästerskapen i Vänertrolling 

 
 
April 22/23/24, 2016 - Hönsäters hamn 58°38´N 13°26´ 
Kinnekulle, Kinneviken och hela Vänern väntar……. 



KINNEKULLETRÄFFEN 2016 
22 – 24 april 

 

YAMAHA TROLLING CUP 
 

Sjösättning Båtarna kan sjösätts i Hönsäters hamn i Hällekis, båttrailer skall parkeras på anvisad plats. 
 Tillfälliga skyltar om parkeringsförbud utmed nerfartsvägen skall respekteras, framförallt  
 vid upptagning, eftersom utrymmet är begränsat. 
 
Förtöjning Båtarna kan förtöjas i Hönsäters småbåtshamn men antalet platser är begränsat. 
 Hamnplats kan inte bokas i förväg utan det är bara att ta en ledig plats  
 där det inte finns några förtöjningstampar. 
 Fartbegränsningen, 5 knop, inom hamnområdet måste respekteras.  
 Drivmedel finns vid rampen i Hällekis. 
 
Boende  Husbilar och husvagnar hänvisas till Hällekis camping. 
  Bokning av stugor samt information om boende sker genom  
  Götene-Lidköpings Turist AB 0510-200 20,  www.lackokinnekulle.se 
  Kinnekulle Camping 0510-54 41 02 alt. 0705-44 41 02, 12 stugor med 4 bäddar. 
  Falkängens Vandrarhem 0510-54 06 53, 2 bäddsrum med dusch m.m. 
  Pensionat Karlslund 0501-420 55, Medelplanagården 0510-54 01 22 
 
 
Kaptensmöte Vid Fiskestugan, Fredag, Lördag och Söndag kl 06.30.  
 OBS! Minst 1 från teamet måste närvara vid kaptensmötet. 
 
Start Alla deltagande båtar måste utgå från Hönsäters hamn. 
  Startbrickorna delas ut efter kaptensmötet. En av brickorna fästs på fångsten med utdelat band 

och en bricka måste hängas tillbaka på tavlan, om teamet inte har fått fisk måste båda brickorna 
hängas tillbaka. 

 Gemensam start sker ca 07.00 från startbåt utanför hamninloppet. Startbåten har röd flagga och 
starten sker med signalskott. 

 
Målgång Fredag och Lördag kl. 17.30, söndag kl 15.00, då skall alla deltagande båtar, oavsett anledning, 

vara innanför piren. Fem timmars fiske räknas som full dag om starten försenas p.g.a. dåligt 
väder. Tävlingstiden avslutas med signalskott. 

 
Poängberäkn. 20 poäng per godkänd fisk och 10 poäng per kg invägd fisk. Sammanlagd poängsumma  
 efter de två bästa dagarnas fiske av de tre möjliga dagarnas fiske avgör Kinnekulleträffen 

(Sunnanåträffen-style) 
 
Prisutdelning Delpriser varje dag efter invägningen. Prisutdelning för hela träffen på söndag. 
 
Säkerhet Radiotrafik på VHF skall ske på kanal 72. 
 OBS! Alla måste ange ett mobilnummer vid anmälan. 
 Håll kontakt med andra båtar om vädret försämras, vid hårt väder ställer arrangörerna in fisket 

den dagen, detta meddelas på morgonen. Deltagande sker på egen risk, tänk på att Vänern är  
 en stor sjö, därför skall magnetisk kompass och nödbloss eller nödraketer medföras samt 

flytväst eller flytoverall för samtliga deltagare. Säkerhetsbesiktning och kontroll av ett antal 
båtar kommer att ske varje morgon.  

 All alkoholförtäring under tävlingen är förbjuden och medför uteslutning. 
 
  
Uteslutning Tävlingsdeltagare som bryter mot tävlingsbestämmelserna eller gällande bestämmelser för  
 fiske och sjöfart utesluts ur tävlingen. Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhets-, redskaps- 

och fångstskäl inspektera deltagande båtar och ev. förvägra deltagande i tävlingen. 



 
Tävlings- Tävlingsledare: Fredrik Andersson 
Ledning Bitr. Tävlingsledare: Sten-Gunnar Steénson 
 Tävlingsjuryn består av 2 st representanter för arrangören och 2 st från de tävlande. 
 
Övr. best.  Minst två medlemmar/team krävs för att anmält team skall godkännas för start.  
 Antal fiskar som får fångas enl. fiskestadgan är 3 st laxar eller öringar per fiskare och dag  
 men för att alla ska fiska på lika villkor gäller följande: Oavsett hur många deltagare det  
 är i teamet får endast 6 st godkända fettfeneklippta fiskar fångas och ilandföras. 
 Minimimått på lax och öring enl.fiskebest. är 60 cm med ej kämd stjärtfena,  
 för tävlingen gäller 62 cm som minimimått med ej klämd stjärtfena.  
 Betesbegränsning: 10 beten per båt.  
 Tävlingsområdet är hela Vänern på allmänt vatten. Enda godkända fiskemetoden är trolling. 
 Ingen bordning mellan båtar får ske under tävlingen ej heller landstigning, endast om  
 det behövs ur säkerhetssynpunkt får detta ske och då skall tävlingsledningen kontaktas. 
 Deltagarna får endast gå iland i Hönsäters hamn under tävlingstiden. Vid försenad ankomst  
 utan att tävlingsledningen informerats får teamet själva svara för alla sjöräddningskostnader. 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
           OBS! Planerboard måste vara försedda med flaggor, Yellow Bird och  
           liknande får användas utan flaggor men med iakttagande av försiktighet.                                       
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
Anmälning Anmälan och betalning skall göras senast den 15/4. Anmälan efter den 15/4 på plats  
 mot förhöjd avgift. (1200:-) Överskottet går till smoltutsättning våren 2017 
 
Utländska Deltagare från utlandet kan betala på plats till ordinarie avgift under förutsättning att 
deltagare anmälningsblanketten skickas in samt att de meddelar att de tänker betala på plats.  
 
Kiosk Kiosken kommer vara öppen alla tre dagarna  
 
Information  Jimmy Albinsson  0702-75 63 85  albin.71@telia.com 
 Sten-Gunnar Steénson 0703-29 33 32  s-gs@telia.com 
 
 Information före och under träffen finns på Götene SFK:s blogg. 
  
 http://kinnekulletraffen.blogspot.se/ 
  
 Ytterligare information kommer att delas ut vid Kaptensmötet. 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 

Gulllspångslax med hel fettfena 

 
 

 
 
 

 



För de team som deltar i Kinnekulleträffen 2016: 
 

Kinnekulle 

SALMON 
Showdown 

 
Vad är Kinnekulle Salmon Showdown? 
Det är en ”tävling i tävlingen” för de team som deltar i Kinnekulleträffen 2016. 
Kortfattat så har teamen möjligheten att välja ut 1-3 fiskar totalt under Kinnekulleträffens tre dagar, det team 
som har störst totalvikt på totalt tre valda fiskar vinner potten på 100kr/föranmält team – max 10 000kr*. 
Potten tas från anmälningsavgiften – inga extra avgifter tillkommer – alla föranmälda team är med i Kinnekulle 
Salmon Showdown. 
 
*Hälften av potten delas ut i kontantpris (max 5 000kr) till det vinnande teamet – hälften av potten                
(max 5 000kr) går till Götene SFK´s smoltsutsättning 2016 i det vinnande teamets namn. 
 
 
Hur väljer teamen ut sina tre fiskar? 
Först och främst gäller det att ha fisk med sig till invägningen… 
 
Varje dag på invägningen har teamet möjligheten att välja 1-3 fiskar, eller ingen fisk alls… 
Maximalt tre fiskar totalt per team under tävlingen 
En vald fisk kan ej ”bytas ut” mot en större fisk i efterhand 
När invägningsprotokollet är signerat är valet gjort respektive dag 
 
Väljer teamet exempelvis en fisk på fredagen så har de två fiskar kvar att välja under lördagen och/eller söndagen. 
Man kan välja alla tre fiskarna på fredagens invägning eller vara ”kall” och hoppas på större fiskar någon av de 
andra tävlingsdagarna, det gäller att vara taktisk i sitt val…  
Man gör sitt val uppe på scen vid varje tävlingsdags invägning och då invägningsprotokollet är signerat går det ej 
att ändra sitt val – det är lite som att spela poker… 
 
Det är inte säkert att det team som fångat de tre största fiskarna på Kinnekulleträffen 2016 som vinner 
”Kinnekulle Salmon Showdown” men det är definitivt det team som gjort ”bäst” val som vinner potten… 
 
För att hålla spänningen uppe kommer inga delresultat redovisas – vinnaren avslöjas på söndagens stora 
prisutdelning. 
 
 
Det finns en hel trollingserie ”over there” som baseras på detta förfarande och det är därifrån vi fått inspiration till 
denna ”tävlingen i tävlingen” – det skall bli mycket intressant att se om det är ett ”toppteam” eller ett team längre 
ner i resultatlistan som tar hem ”Kinnekulle Salmon Showdown” 
 
 
Alla har chansen – det gäller ”bara” att göra rätt val….. 
 
 
Länktips - https://www.youtube.com/user/SalmonShowdown 

 

https://www.youtube.com/user/SalmonShowdown


Kinnekulleträffen 22-24/4 2016 
 

- YAMAHA TROLLING CUP - 
 
 

                                  Anmälningsblankett 
 

 Härmed anmäler jag/vi deltagande i Kinnekulleträffen 22-24/4 2016.   
Samtidigt med anmälan sätter jag in anmälningsavgiften 800:- på  
Götene Sportfiskeklubb:s postgiro nr 439 41 80-6  
 
 

Din anmälan registreras först när avgiften finns på postgirot.   
Anmälningsavgiften skall vara inbetald senast den 15 april på postgirot.  
OBS!!  Efteranmälan efter den 15 april endast på plats och till förhöjd avgift (1200:-) senast lördag den 
23 april. 

 

 Skeppare:      ...........................................................................................…...….... 
 Adress:          ....................................…. Postnr.: ……………................…..…........ 
 Ort:               .........................………....            
 Land:            ......................…..…….....   
 Tel:               ...................…..……...…. Mobiltel. till båten: ..............................…….. 
 PR anrop:     ..................…...……........ VHF Anrop:   ...................................…......... 
 Teamnamn:  ................…..…..……...... Båttyp:           ..................................…........... 
 E-mailadress: ……………………………………..@………………………………. 
 Igenkänningstecken (båtnr., färg, kapell eller dylikt.): ......................................………...... 
 ...........................................................................................................…...….…........   

 Internetadress till teamets temsida: .................................................................…...…..... 
 Namn och mobilnummer till närmast anhörig: ………………………………………….. 
 
 Namn och adress på övriga deltagare: 
 

 Deltagare 2:.............................................................................................……..…… 
   
 Deltagare 3:.............................................................................................……..…… 
  
 Deltagare 4:.........................................................................................……….......... 
 
 Totalt antal deltagare i teamet:…….......  Hemmaklubb:…………………………..................... 
 
  
 Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren  
 
 Underskrift av teamets anmälare: 
 

 ............................................................................ 
 
 Ort: ..................................................     Datum: 2016 -..........-.......... 
  
 Denna anmälningsblankett återsändes hel till:  
 Kinnekulleträffen c/o Sten-Gunnar Steénsson, Lanthöjdsvägen 7, 542 31 Mariestad, 070-329 33 32 
  
 eller per mail: s-gs@telia.com    
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