WIFC-2018 Kazakstan från en Skaraborgares synvinkel.

Egentligen skulle jag inte alls åka till Kazakstan. Jag och Challe Fasth deltog visserligen i VM-kvalet
2017, men våra placeringar (9 och 11) gjorde att vi inte tänkte mer på det då VMlaget består av 6
stycken tävlande. Men så en dag i höstas får jag ett samtal från Håkan Lövqvist, lagets kapten, som
undrar om jag har lust attt följa med!
Det visar sig att en lagmedlem (Peter Eriksson) tyvärr var tvungen att operera ryggen, och med två
stycken före mig i resultatlistan som tackade nej så blev jag tillfrågad.
Får man chansen att representera sitt land i någonting så tycker jag att man skall ta chansen. Om inte
annat för att det är enormt lärorikt.

Laget var då Följande: Andreas Wetterhall från Stockholm
Arto Jumisko från Södertälje
Johan Axelsson från Vagnhärad
Jimmy Bornström från Norberg
Marino Sanvincenti fån Alingsås
Och så jag då som reserv
Ledare:
Håkan Lövqvist från Östersund
Johan Kindlund från Trosa

Landslaget 2018

Efter att ha hört många skräckhistorier om tidigare VM med låga vikter, små fiskar och supertunna
linor så tränade jag lite innan VM med att använda 0,04-lina och små, tunga myskor som jag köpte av
Andreas. Fungerade ganska bra så länge mörtarna höll sig runt 20 gram i alla fall!

Tidigt på lördagsmorgonen den 11:e mars blev det äntligen dags för avfärd! Efter att ha kramat
familjen adjö åkte jag tillsammans med Marino, som hämtade upp mig, mot Arlanda där vi mötte de
andra. Efter en mellanlandning i Moskva kom vi tidigt på söndagsmorgonen till Karaganda i
Kazakstan. Det kändes lite som att resa tillbaka i tiden till 80-talet. Bussen som hämtade och körde
oss till hotellet hade nog hängt med i åtminstone 40 år. Flygplatsen såg ut och kändes som jag
föreställde mig något från kommunisttiden, med en evighetslång passkontroll och slitna lokaler.

När vi kom fram till hotell Cosmonaut i Karaganda var det andra toner dock. Hotellet var hyfsat
modernt och alla fick varsitt rum. Vi var framme vid sex på morgonen vid hotellet, och bestämde oss
för att vila i tre timmar för att sedan försöka ta oss till sjön för lite provfiske.

Själva tävlingsvattnet låg i staden Temirtau där vi skulle fiska på Samarkandreservoaren, som är en
uppdämd del av floden Nura.

Vi fick tag på ett par taxibilar som körde oss ut hela vägen på sjön, och som hämtade oss efter tre
timmar. Fin service!

Vi letade oss ut bortom rutan för provfiske, och då kom genast en bil farande på isen med nån slags
fiskepolis. Först flyttade han oss 100 meter från rutan och vi började mäska och fiska där. Sen kom
han farande igen och då skulle vi vara 200 meter från rutan.. Isen var enormt tjock, ca 120-130 cm.
Fast den var torr och fin så det gick bra att borra. Vi hade blivit sponsrade med 130mm ryska isborrar
från Nero som visade sig klara den tuffa isen bra. Vi fick lite olika arter direkt: brax, abborre, gös,
mört och snorgärs. Fiskepolisen kom förbi och visade upp några stora karpar som fångats på sjön.
Andreas fiskade bäst och drog en 12-15 braxar innan vi var tvungna att åka hem till hotellet igen.

Taxi till sjön
Nästa dag var vi fem som åkte till sjön för träning. Johan Axelsson blev tvungen att stanna på hotellet
med migrän. Nu tog vi motsatt sida mot dagen innan; 200 meter ut från rutan på vänster sida. Vi
pratade lite med mongolerna som också var ute och tränade, och de delade med sig av sina
erfarenheter av fisket på sjön. Mycket trevliga generösa människor, mongolerna :)
På denna sidan var det lite mer mörtfiske. I alla fall längre in mot land. Jag som fiskade längst ut fick
nästan bara brax. Denna dag blåste det väldigt hårt och fisket var väldigt tufft. Braxen svarade bra på
brödmäsk för mig, men det tog lång tid. Kunde dock få 10 braxar i samma hål.

Nu efter ett par dagar i Kazakstan började man känna av den dåliga luften lite grann. Johan A
öppnade sin balkongdörr en natt för att få in lite frisk luft, men istället för det mådde han dåligt av
den rökiga luften som kom in utifrån. Karaganda-regionen är tydligen Kazakstans
stålindustricentrum, och fabriker och skorstenar som spydde rök syntes överallt. Inne i Temirtau var
snön mer svart än vit.. Tydligen är det helt andra miljökrav här än hemma i Sverige!

Tisdag den 13:e var det dags för den första officiella träningsdagen. Nu behövde vi inte längre åka
taxi bort till sjön, utan det var buss med poliseskort som gällde!

Poliseskort till sjön!
Väl framme vid sjön fick vi nu fiska närmare intill de 10 rutorna (5 för varje tävlingsdag.) Från tidigare
200 meter var det nu 10 meter som gällde. Håkan och Johan K satte igång med att loda djupet runt
om så att vi kunde göra djupkartor. Vi samarbetade dessutom med Norge om detta, vilket behövdes
då det var mycket tufft med den tjocka isen. Denna träningsdag blev den allra bästa då braxen
nappade mycket bra för alla lag som var ute och tränade. Marino t.ex. hade över 30 brax i mitten
mellan rutorna.

Efter avslutad träning stod lunch uppdukad i en byggnad några hundra meter från sjön. Perfekt
service! Det kazakiska köket var inte alls illa! Mycket goda soppor fanns det varje dag. Olika kött-,
fisk- och kycklingrätter fanns också på menyn. Det verkade som i stort sett alla gillade maten!

På tisdagskvällen var det invigning av VM i hotellets festsal. Och här var det bland annat tal av olika
fiskepotentater såsom ordföranden för Kazakstans sportfiskeförbund m.fl.. Efter talen följde olika
uppträdanden. Det var traditionella kazakiska danser och dräkter. Olika sång- och
musikuppträdanden samtidigt som vi blev serverade den ena rätten efter den andra vid borden. Den
nyligen bortgångne, dubbla VM-silvermedaljören Folke Andersson hedrades med en tyst minut.

Invigningsmiddagen
Onsdagens träning.. Måste börja med att nämmna vilket stort jobb våra två ledare Håkan och Johan
K lade ner på att fixa vår service varje dag. Kontakter med arrangörer, taxichaufförer,
betesleverantörer och annat. Samt att varje dag fixa mängder med fräscha beten till oss sex som
fiskade. 1 liter per person. Vi hade även med oss 2 liter mäsk per person och dag. Johan K:s hotellrum
luktade inte direkt hallon och skrämde förmodligen skiten ur hotellpersonalen. Jokers, bloodworms,
gammarus, pinkies, maskar m.m., som krälade överallt. Vi fick alla en lapp på våra rum senare som
sade att det inte fick se ut som inne på Johans rum, och att man inte fick spola ner beten i avloppen!
Det senare var säkert befogat. När jag spolade i min toalett en morgon så kom avloppsvattnet upp i
duschen.. Inte världens bästa rör kanske.

Så till träningen. Den här dagen skulle jag och Arto fiska av rutorna längst in mot land. Arto A+B och
jag C-D-E
Det visade sig vara superbra mörtfiske, framförallt längs med B och C. De som hamnade i de rutorna
skulle kunna gå in till kanten och dra mört om inte något annat fungerade. Andreas fick återigen bra
med brax där han tränade medans de andra tre fick lite sämre.

Nu till torsdagens träning. Vädret blev bara bättre och bättre ju längre tiden gick, och den här dagen
kunde man till och med hänga av sig jackan när man fiskade. Kaptenerna hade bestämt att vi sex
fiskande skulle ha en interntävling.
Vi begav oss ett hundratal meter ut från A-sektionen, och Håkan markerade upp en liten ruta i snön,
kanske 20*20 meter och så tävlade vi i runt 2 timmar. Braxkungen Andreas fortsatte med samma
fiske som tidigare och vann överlägset med ca 3,5kg. Johan fick ihop 2,5kg med mört och 3 braxar,
och jag som höll mig till mört + en minigös(!) kom 3:a med 1,5kg. Kul och nyttigt med en liten tävling
så att vi taggade till. Resten av dagens träning var mycket trög längs rutorna.

Fredag- Tävlingsdag 1

Första tävlingssdagen välsignades med ett otroligt vackert vinterväder. Strålande sol och svaga
vindar. Fisket började i rutorna som låg längst ut i sjön.
Utanför själva tävlingsrutan sitter en yttre ruta. Det blir en korridor runt varje ruta på ungefär 10
meter. Här får dom olika ländernas ledare röra sig och coacha de fiskande. Våra fiskare hade lottat
följande: Arto-A, Jimmy-B, Andreas-C, Marino-D, Johan-E. Min uppgift under dagen var att coacha
Andreas och norske Odd-Henning Hansen på ruta C, och även hålla ett öga på Jimmy mot kortsidan
på ruta B. Odd-Henning valde ett hörn längst ut som ingen annan ville ha, och det visade sig vara ett
bra drag. Han gjorde 4 hål och kunde fiska där hela tävlingen. Han fick hyfsat med fisk från start och
den första timman tror jag han toppade rutan. Han föll tillbaka lite sista halvtimman. Men han tog en
5:e plats med 5,2kg. Annars blev det hemmaseger i rutan då en kazak vann med 9,5kg. Det var
dagens högsta vikt för övrigt. Andreas som fläskat brax hela veckan fick inte alls till det tyvärr. Hans
plan att starta mitt i rutan visade sig inte vara en höjdare, det var kanterna som levererade. Han var
länge utan, men han kämpade ihop 9 braxar på slutet. Fisket i C var dock för bra, så det blev en
sistaplats för honom. De övriga: Jimmy 12:a, Arto 11:a, Johan 11:a, och dagens värsting blev Marino
som blev 7:a. Han tog också ett eget yttre hörn som de andra nationerna inte var intresserade av. Bra
val!

Dagens Högsta vikt med 9,5 kilo hade Kazaken i ruta C
Sammanlagt med platssiffra 54 var Sverige sist, en poäng efter USA och 9 poäng efter Norge.
Eftersom Andreas var den som hamnat längst bak av svenskarna, var det honom jag skulle ersätta på
tävlingsdag 2.

Lördag- Tävlingsdag 2

Andra tävlingsdagen var det lite mer gråmulet väder, men knappt någon vind och ganska behagligt.
Vid frukosten frågade Johan A om jag var nervös, men det sade jag att jag inte var.. Men lagom till att
jag packade ihop fiskegrejerna på rummet så blev jag lagom stirrig. Det var ett under att jag fick med
mig alltihop :)
Jag satte upp 2 mål för egen del. Först att få fisk överhuvudtaget och så att ha minst en nation efter
mig så att vi kunde ta någon poäng i totalen!
Denna dag var det lottat följande: Marino-A, Jimmy-B, Arto-C, Daniel-D och Johan-E. Johan var
ganska missnöjd med att få E igen, då den inte direkt hade levererat på träningen.

För min del kändes det tungt. När startskottet väl gick och jag borrade mina 2 första hål fattade jag
varför; jag hade ju dundermigrän. Jag var så fokuserad och nervös att jag inte hade märkt det. Jag fick
sätta mig ner på skryllan och ta en migräntablett, dricka lite, och hoppas att det skulle släppa. Jag

mäskade i alla fall upp mina 2 hål med mycket mäsk. Andreas, som spanade på en hur de andra
mäskade med sina jättemäskklockor, sade bara till mig "En till, en till en till." Jag stapplade över till
insidan av rutan (där det hade vart helt dött när jag tränade,) och borrade upp två hål där med, men
med mindre mäsk.

Första timman minns jag inte mycket av. Alla som lider av migrän förstår ungefär varför! :) Men
framåt 11 började jag känna mig lite bättre. Tror jag fick en abborre och en brax första timman.
Alternerade mellan de båda sidorna och gjorde ett femte hål på insidan. Men jag fick inte igång något
fiske alls. Hade fyra fiskar när det var en timma kvar. Då provade jag ett hål som deltagaren från
Mongoliet hade övergivit, och se där fick jag en mört. Växlade mellan flera övergivna hål den sista
timman, och jag fick sexton mörtar och två braxar. Blev 22 fiskar totalt. Det visade sig i slutändan att
jag klarade mina uppsatta mål då jag hade 4 länder efter mig i resultatet och jag var således 9:a.
Detta räckte till att vara näst bäste svensk för dagen. Men dagen prestation, och båda
tävlingsdagarna från svensk synvinkel, stod Arto för. Han fick ju "mörtsektionen" som jag haft
kanonfiske på på träning, och han fick både kanonfiske på mört och ett hål med fem braxar. Detta
räckte till seger i rutan och till 26:e plats totalt. Bra jobbat Arto! Jimmy blev 10:a, Johan o Marino
båda 11:a. Med dessa resultat pressade vi oss förbi Norge i lagtävlingen och undvek den försmädliga
sistaplatsen med 1 platspoäng!

Min fångst i ruta D

Efter tävlingarna var det stor avslutningscermoni i hotellets festsal. Nu var de flesta deltagarna mer
uppsluppna och en del firade rejält.

Efter detta väntade resa till flyplatsen redan 03:00 så det blev inte mycket till vila.

Resan hem avlöpte smärtfritt och det var med stor glädje jag kom hem till familjen i Eggby igen den
den 18:e. Borta bra men hemma bäst!

Efteråt visade det sig att nästan samtliga i både Sverige och Norge drog på sig en vansinnigt seg hosta
och feber som däckade många i dagar. Starka baskilusker i Kazakstan!

Jag vill passa på att tacka mina resekamrater och nya vänner för en resa som gav minnen för livet. Ha
det gôtt allesammans.

Daniel Ahlgren

