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vänä. Näin matka lyhenee noin
25 km (reilu 12 km yhteen suuntaan) ja säästämme myös paljon
polttoainetta. Grillattiin illalla ja
kävimme syödessä myös läpi
omat pellit ja vaihdoime väreihin
joilla muut olivat saaneet. Kuultiin
paljon sinisistä ja vihreistä väreistä ja päätimme itse maalata
pari peltiä kynällä.

Jarkko ja Janne oman
ennätyslohensa kanssa.

Seuraavana aamuna oli vaikeampi nousta, niin nukuttiin pari
tuntia enemmän mitä oli suunniteltu. Olimme kuitenkin vesillä jo
7 aikaan ja kaikki vehkeet oli vedessä 8 maissa. Aamupäivä oli
aika hiljainen, mutta iltapäivällä
iski itse väritettyyn peltiin.
Alueella oli monta muuta venettä jotka vaikeuttivat meidän
kulkuamme. Kesti noin reilu puolituntia ennen kuin saimme kalan
veneeseen. Painoksi arvioitiin
noin reilut 10 kg ja kala oli hyvässä kunnossa. Emme ehtineet
laskea kaikkia peltejä veteen
ennen kuin uusi kala oli kiinni.
Huomasimme heti, että kala oli
pienempi, mutta myös tämä oli
pirteä. Kalaa ei punnittu veneessä, mutta arvioimme, että
painoa oli noin 4 kg. Huomasimme vasta perkuun jälkeen satamassa
että
emme
ole
punninnut kaloja. Perattuina kalat
painoivat 12 kg ja 5 kg.

Kovat tuulet
Kuultiin illalla kalastusoppailta,
että luvassa oli kovempaa tuulta
ja kun oltiin tarkastettu tiedot netistä, päätimme jättää seuraava
päivä väliin.
Vaihdoimme pienemmät koukut pelteihin ja päätimme vetää
hitaammalla vauhdilla viimeiset
kaksi päivä koska olimme saaneet lohet hitaammalla vauhdilla.
Välipäivänä seurusteltiin oppaitten kanssa ja vaihdeltiin tietoja kalastuksesta ja kerrottiin
myös edellisten päivien kaloista.
Oppaat ovat tulleet meille tutuiksi viimeisien vuosien mittaan,
sillä olemme olleet samalle laiturille monta vuotta peräkkäin
Grisslehamnissa ja myös Simrishamnissa.
Puhuimme ”Märketistä”, ”Helikopterplatasta”, Solovjevasta,
Oldsbergsmotetista, ”Popcornista”, ”Ruotsin Popperista” ja
muista tutuista kalastustermeistä.
Kalastus oli ollut aika huonoa
suurella osalla kalastajista ja he
luulivat, että paras kalastus on
vielä edessä. Tulimme myös siihen tulokseen, että ei pidä aina
kuunnella liikaa muiden puheita
vaan luottaa omiin suunnitelmiin.
Esimerkiksi vauhdit voivat vaihdella paljon riippuen millä se mitataan. Meidän GPS antaa paljon
luotettavamman tiedon kuin kaikuluotaimen anturi. Jos naapurivene on saanut kalaa mutta
mitannut vauhdin kaikuluotaimen
anturilla, vauhti voi todellisuudessa olla ihan eri teidän
GPS:ssä. Myös virrat vaikuttavat
peltien uintiin.

Hassu tapaus
Illan mittaan teimme viimeiset
valmistelut kahta viimeistä kalastuspäivää varten. Illan päätöksenä kävimme myös saunassa,
minkä saa tilaamalla lämpimäksi.
Ennen nukkumista kävin myös
katsomassa että auton penkeillä
ei ole mitään varastettavaa, sillä
meille kävi vuotta ennemmin
hassu tapaus. Kun heräsimme
aamulla, huomasimme, että Jarkon autoon oli murtauduttu, apukuskin ikkuna oli rikottu.
Tutkimme asiaa, mutta ei huomattu että mitään olisi viety. Kun
aukaisimme oven, huomasimme
että ovi ei ollut edes lukossa ja
lattialla oli kannettava tietokone.

Viimeinen päivä
Ahvenanmerellä
korvasi kaikki
päässeet lohet ja
niiden aiheuttamat
kirosanat ja
hiljaiset hetket.

Nordic Trolling
Ahvenanmerellä:

21 rikki
Poliisit saapuivat paikalla ihan
kun olisimme käskeneet heidät
sinne. He kertoivat, että ohikulkija oli nähnyt kun ikkuna rikottiin
ja soittanut poliisille. Poliisit kertoivat, että heillä oli jo yksi pidätettynä.
Kerroimme
että
luultavasti mitään ei ollut viety.
Kun oltiin teipattu ikkunan tilalle muovipala, lähdimme kalalle. Ei keritty kauas ennen kuin
poliisit soittivat ja epäilivät, että
heillä oli meidän digikamera sillä
olimme mukana monessa kuvassa kala sylissä. Eli auton ikkuna oli rikottu vaikka ovi ei ollut
edes lukossa ja etupenkiltä oli
viety digikamera. Tietokoneeseen ei ollut koskettu. Tämän jälkeen otamme aina kaikki
arvokkaat tavarat mukaan veneeseen vaikka Grisslehamn on
muuten rauhallinen paikka.
Viimeiset kaksi päivää alkoi
aika huonosti. Lauantai oli vähän

tuulinen ja ei saatu yhtään kalaa
veneeseen. Tärppejä oli pari ja
kiroamisien jälkeen veneessämme oli aina pitempi hiljaisuus.
Mietimme tietysti, että mistä irtoamiset johtuvat, vaikka niitä nyt
ei ollut niin hirveän monta.
Emme päässyt mihinkään hyvään tulokseen ja päätimme jatkaa kalastusta samalla tavalla ja
samoilla koukuilla. Myös tänä iltana nukuimme saarella ja päätimme lähteä kalalle jo neljältä,
jotta saamme pidemmän viimeisen päivän. Saarelle saapui
myös toinen kalamies ja ”raatailtiin” hänen kanssaan tovin aikaa
ennen nukkumista. Hänellä oli
ollut huono päivä ja huominen
päivä oli myös hänelle viimeinen.
Kello soi kolmelta. Keitimme
kahvit ja lähdimme kohti viikon
parasta paikkaa. Ehdin laskea
kaksi sivuplaanaria ja kolmas

vapa oli kädessä, kun räikän ääni
alkoi kuulua. Katsoin unisena
Jarkkoa ja hän katsoi myös
minua omituisesti.
Kesti muutaman sekunnin
ennen kuin ymmärsimme, että
kala on kiinni ja että kyseessä on
tuplatärppi.
Annoin yhden vavan Jarkolle
ja aloin itse kelaamaan toista
vapaa. Huomasin aika nopeasti
että kalani oli pieni niin päätin kelata pois sen mahdollisimman
pian.
Jarkon kala pani hanttiin kovasti ja siimaa ei tullut kelaan yhtään. Tiesimme, että kyseessä oli
iso kala ja melko varmasti veneemme ennätys. Vene alkoi
kääntyä, annoin vapani Jarkolle
ja menin ohjamaan venettä. Jarkolla oli nyt kaksi vapaa kädessä.
Kun olin saanut veneen kulkemaan hyvin myötätuuleen lähdin
kelaamaan toista lohta.

En ehtinyt saada vapaa Jarkolta kun isompi lohista lähti menemään kovaa vauhtia. Ei
kestänyt kuin muutaman sekunnin, kun Jarkko huusi kovalla äänellä, että kala on irronnut. Ei
ensiksi uskottu, mutta kyllä se
vain irti pääsi ja epäillään vieläkin
että jarru oli liian tiukalla ja kaksi
vapaa kädessä ei ollut mahdollisuutta herkentää jarrua.
Laiha lohtu oli, että saatiin ylös
pienempi kaloista, noin 6-kiloinen
lohi. Kyllä meitä harmitti, mutta ei
siinä muu auttanut kun laskea
vehkeet ja pyörähtää veneellä
samalle paikalle uudestaan.
Kerkesimme juuri saada kaikki
vehkeet veteen, kun ulommaisen
plaanarivavan kela alkoi huutamaan. Jarkko otti vavan käteen
ja totesi aika nopeasti, että kyseessä on taas suurempi kala.
Vene suunnattiin taas myötätuuleen ja aloin tyhjentämään va-

poja pois edestä. Tälle reissulle
oli myös otettu mukaan videokamera jonka käynnistin.
Kun olin kelannut takilavavat
pois, Jarkko tuumasi, että kala ei
kuitenkaan tuntunut yhtä suurelta
kuin irtipäässyt kala. Näin ollen
annettiin plaanarivavat olla vedessä ja taistelu jatkui.
Noin kolmen vartin päästä,
monen ”ryysningin” jälkeen kala
lähestyi venettä ja sain otettua
pois sivuplaanarin, mikä aina sidotaan kuminauhalla jotta ei tule
turhia laukauksia kovemmassa
tuulessa. Nyt Jarkolla oli suora
kontakti kalaan ja taistelu jatkui
vielä vartin verran ennen ensimmäistä yritystä haavilla.
Haavauksesta ei tullut mitään,
mutta totesimme, että kala on
iso, ainakin yli 15 kiloa. Yritimme
vielä useamman kerran haavilla
ennen kuin onnistuimme ja saatiin neljin käsin kala nostettua veneeseen.
Kummallakin meni varmaan
ajatukset kalan kokoon, mutta ei
uskallettu uskoa, että kala voisi
painaa yli 20 kiloa. Pidettiin peukkuja ja otimme esille puntarin.
Kala oli niin pitkä (130 cm), että
Jarkko sai nousta penkin päälle
nostaessa puntaria. Pyrstö ei
ihan noussut veneen pohjalta
kun huomasimme, että kala on
liian suuri puntarille.
Kerroin, että puntarin maxpaino on 20 kg, mutta Jarkko ei
ihan uskonut. Ei kun toinen puntari esille, myös tämä oli tehty
yhtä suurille kaloille. Myös tämä
puntari meni pohjaan ja tajusimme että kala täytyy olla reilusti
yli 20 kiloa.
Otimme yhteyden tuttuun oppaaseen ja saimme myös luvan
käydä hänen veneessään punnitsemassa kalan. Päätimme vielä
jatkaa kalastusta muutaman tunnin koska lohet olivat syönnillä.
Emme saaneet kuitenkaan
useampaa kalaa ja lähdettiin
kohti satamaa puolen päivän jälkeen.
Satamassa lainasimme puntarin naapuriveneeltä. Se näytti yli
22 kiloa. Yritimme heti löytää kalibroidun puntarin jotta saisimme
oikean painon, mutta ruokakaupat eivät ottaneet vastaan kaloja
ja kun oli sunnuntai, muut yritykset olivat kiinni. Löysimme kuitenkin savustamon josta löytyi
kalibroitu vaaka ja saimme kalalle virallisen painon 21.65 kg,
noin 10 tuntia saannin jälkeen.
Kalan alkuperäisestä painosta
heti saamisen jälkeen voi vain
spekuloida, mutta meille tämä
paino riittää.
Tämän vuoden tavoite on
saada uusi kaksikymppinen ja
toiveita on myös kaksivitosesta,
mutta realistista on, jos saisimme
reilun 17-18-kiloisen.
Vuosi 2013 on alkanut hyvin
monelta osin ja raportteja on tullut useammasta yli kaksikymppisestä Etelä-Ruotsista.
Vuosittainen reissumme Ahvenanmerelle lähestyy ja voitte
lukea enemmän reissustamme
uudesta kotisivustamme:
www.nordictrolling.se .

Kameran
muisti loppui
Jos muistatte, laitoin kameran
päälle kun iso lohi tarttui. Kun jälkeenpäin alettiin katsomaan touhuamme ison kalan taistelussa,
huomasimme, että kuvaa on vain
tullut 45 minuuttia ennen muistin
täyttymistä. Eli puuttuu viimeiset
kriittiset 15 minuuttia taistelusta.
Meille on sattunut kaikenlaista
kalareissuillamme ja uskon, että
saatte lukea muista seikkailuista
tulevissa lehdissä.

