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Raoul och styr den lilla motorbåten
mot en vassdunge vid Österön.
Där sitter ett glatt gäng som precis

har dragit upp dagens första, till sy-
nes, godkända gädda. Det är Linne
Lindberg från Norrtälje som har fått
napp. Han har också med sig sonen
Pontus och dottern Fanny i laget, som
kallas Team På Hugget.
– Det här är en lång en, konstaterar

Linne när han räcker över gäddan till
Raoul.
Har ni varit med i Getadraget tidigare?
– Jadå, det här är tredje året. Första
året gick det riktigt bra, då kom jag
femma i damklassen. De hade sett fel
på namnet, säger Linne och brister ut
i gapskratt.

Gemenskapen viktigast
Raoul lägger den nydragna gäddan i

en säck och fäster vågen i sömmen.
Vågen stannar på just över tre kilo.
– Det är så här det ska vara! Pontus

kör, jag kastar och Fanny hejar på, sä-
ger Linne med ett stort leende.
Raouls telefon ringer igen. Den här

gången är det dags att dra längre nor-
rut, till ett annat sällskap. Men innan
han har hunnit längre än någon meter
ringer det igen. Det är team På Hugget
som har fått napp igen. Det är bara för
Raoul att vända om.
– Det här börjar bli tjatigt nu. Är det

samma gädda gills det inte, säger han
glatt när han lägger sig vid sidan av På
Huggets båt.
Den här gången är det sonen Pon-

tus som har lyckats håva in en gädda
av godkänd längd.
– Nu vinner vi definitivt, säger Linne

och konstaterar att gäddan drogs upp

med hans egentillverkade drag.
Vågen stannar denna gång på 3,1 ki-

lo, vilket drar jubel från laget.
– Det här var riktigt roligt! Knappt

hade ni åkt härifrån förrän det nappa-
de igen, säger Pontus och skrattar.
Men själva fisket är egentligen inte

det som är viktigast, enligt sällskapet.
– Det är gemenskapen. Vi har roligt

och får umgås, säger Pontus.
Fanny bor numera i Geta och hon

tycker att det är roligt att delta med fa-
miljen.
– De kommer inte och hälsar på så

ofta, då är det bra att ha en fiske-
tävling att muta med, säger hon och
skrattar.

Totalt 87 lag och
244 fiskare deltog i
helgens omgång av

Getadraget. 

RESULTAT

Lag herrar
1. Svål fishing (Knutnäs) 14.040 gram
2. Fisherman’s friends (Hällö) 13.900 gram
3. Spiggarna (Lisström) 10.900 gram

Individuellt herrar
1. Kenny Bergman (Fisherman’s friends) 6.840 gram
2. Conny Granqvist (Banana fishingteam) 6.220 gram
3. Rickard Sundelin (Svål fishing) 6.000 gram

Individuellt damer
1. Agneta Enqvist (Team Vinglinge) 2.520 gram
2. Agneta Enqvist (Team Vinglinge) 2.060 gram
3. Carina Boman (Vernamo) 1.760 gram

I klasserna individuellt junior, lag junior och lag damer
registrerades inte tillräckligt många godkända gäddor. 

Brage Carlsson och Stefan Carlsson tar en fikapaus i fiskandet. De vann hela Geta-
draget 1995. ”Vi måste ge de andra en chans”, säger de. 

Kenny Bergman lyckades håva in den individuellt tyngsta gäddan i herrklassen, 6,8
kilo. ”Det handlar om skicklighet. Man måste fortsätta nöta på och inte ge upp”, säger
han om hur man lyckas dra upp en sådan bjässe.  Lagkamraterna Ken Björling och
Robin Österlund var också glada över fångsten, som gav dem en andraplats i lag-
klassen. 

         , även om hon själv inte
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