
Pike Trophy 2008 
 

 
Lördagen 6/9 går årets upplaga av Pike Trophy av stapeln!  
Vi fortsätter som förra året och väger in all gädda, givetvis är det en förutsättning att någon tar 
hand om gäddorna vi drar upp. Förra året tog Hagfors Hotell hand om all gädda. Om vi inte 
hittar någon som tar hand om gäddorna kommer vi tillämpa C&R. 
 
     Tider mm: 
 

- Upptaktsmöte kl. 07:40 vid Rådasjön vid båtrampen  
- OBS! Båtarna ska vara ilagda före mötet så kom i tid!                                           
- Gemensam start kl. 08:00 
- Målgång, alla ska vara tillbaka vid båtrampen kl. 16:00 
-     Invägning sker direkt efter målgång, ca. 16:15 därefter prisutdelning 
 
Regler: 
 
-     Vi räknar antal kilo, ej avlivad fisk vägs ej in 
-     Gäddan måste vara minst 50 cm lång för att vägas in 
-     6 spö/båt (inga reservspö/rullar tillåtna) 
- Endast trollingfiske, d.v.s. man får endast fiska då båten går framåt. Man får ej kasta 

betet, endast lägga ut det efter båten 
- Endast artificiella beten, ej levande/död betesfisk 

  -    Fritt antal paravaner, plannerboards, djupriggar 
-    Endast gädda räknas, övrig fisk skall returneras oavsett kondition på fisken 
-    Alla team ska ha en måttstock, mätband etc. för att kunna mäta gäddan, minst 50 cm 
-    Varje team ansvarar själva för fiskekort 
-    Eftersom vi kör med invägning är det även tillåtet att fiska ensam 
-    Hela Rådasjön, Lidsjön och Grässjön är tillgängligt för fiske. Dock är start och mål  
      vid båtrampen i Rådasjön (Uddeholm) 
 
Kostnad: 
Vi lägger 300:-/båt som går oavkortat till priser till 1:an, 2:an och 3:an samt största gädda 
i form av presentkort på fiskeprylar, på prisbordet finns även en hel del fina grejer skänkta 
av sponsorer. 
 

     Anmälan: 
 

Anmälan görs senast 1 september till:  
Pär Axelsson, par.axelsson@uddeholm.se  070-5258711 
Johan Lövenheim, johan.lovenheim@uddeholm.se 070-2914856 
 
I anmälan skall framgå team namn, samt mobilnummer. Anmälan är bindande då startavg. 
går till i förväg inköpta priser. Dock kan startavg. betalas på plats den 6/9. Har du däremot 
anmält dig och inte dyker upp kommer vi kräva er på startavg. 
 
Väl mött i vattnet! 
 
Johan & Pär 


