
M/S WALONA
inbjuder i samarbete med

WINGA VÄNNER 
till

KUSTFISKETÄVLING
PÅ ÖN VINGA

Bli Vingamästare 2017

tävlingen pågår 4/7 - 19/8

BOHUSLÄNSKA KUSTEN REDERI AB 

Priser 
Dagstur:   Vuxen 250:-     Barn (7-16 år) 150:- 
Kvällstur:  Vuxen 250:-  Barn (7-16 år) 150:- 
Säsongskort: Vuxen 1000:- Barn (7-16 år) 500:- 

Hemsida: www.vinga.org 
Telefon Kontor: 031-711 34 50,   Fartyg: 0733-300 220 

Med reservation för inställda turer. 

 Dag              Mån      Tis         Ons       Tors       Fre       Lör      Sön 
Från Göteborg     -         10:00    10:00       10:00     10:00 10:00         - 
Till Vinga -         11:30 11:30 11:30 11:30 11:30         -       . 
Från Vinga -         15:00 15:00 15:00 15:00 15:00         -  
Till Göteborg -         16:30 16:30 16:30 16:30 16:30         - 
 
Från Göteborg -      - 18:00  18:00 18:00 18:00     - 
Till Vinga -        - 19:45  19:45 19:45 19:45     -    . 
Från Vinga  -     - 20:45  20:45 20:45 20:45     - 
Till Göteborg -     - 22:15   22:15 22:15 22:15     -     . 
 

 Från Stenpiren, Göteborg 

TURLISTA  4/7 - 19/8    2017 

M/S WALONAS FISKETÄVLING  
PÅ VINGA 

Fisketävlingen är en allmän tävling, som är 
öppen för alla och sker på eget ansvar.  
Fisket sker endast från ön Vinga med spö och 
rulle, drag med upphängare eller mete med agn. 
Respektera utsatta och markerade fiskeredskap 
runt ön. 
 

Fisketid (= tävlingstid) enligt gällande turlista med 
M/S WALONA  
 

Tisdag till lördag är man iland 3½ timme på 
Vinga. Onsdag till lördag finns det möjlighet att 
stanna på Vinga 9 timmar. Tala med besättning-
en när ni stannar och tar kvällsturen hem.  
Med reservation för inställda turer. 
 
Fisketävlingen sker i två klasser, Berggylta och 
Övrig fisk. Säkerheten är viktig vid kustfiske på 
Vinga, tänk på att klipporna är mycket hala och 
ha med dig långskaftad håv eller huggkrok.  
Säkerhetsutrustning som flytväst är alltid bra att 
ha på sig och att inte fiska ensam. 



Välkommen till ön Vinga 
en fiskeoas mitt i Kattegatt

4 juli - 19 augusti 2017 arrangerar 
M/S Walona tillsammans med  Winga Vänner
en kustfi sketävling på ön Vinga för 19:e året.

Fiskeplatserna varierar mycket och djupet är mellan 5 och 35 meter. Bottnarna 
består omväxlande av tång, berg och sand, vilket gynnar fi sketillgång och artri-
kedom. Arter man kan få är berggylta, blågylta, havsöring*, bleka, horngädda,  
plattfi sk, sej, torsk* och makrill. *Minimått 45 cm. Max 2st havsöringar per dag.

Att tänka på för att bli Vingamästare:
1. Vingamästerkapet är en fi sketävling, som är öppen för alla och sker på eget ansvar. 

Fisket sker endast från ön Vinga med spö och rulle, drag med upphängare eller mete med 
agn. Respektera utsatta och markerade fi skeredskap runt ön.

2. För deltagande i tävlingen är kravet att ni åker med M/S Walona från Stenpiren i Göteborg.  
Ingen anmälan till tävlingen, ej heller till fi naldagen 19/8.
För tider o info se turlista på sista sidan --->

3. Fisketävlingen sker i två klasser, Berggylta och Övrig fi sk. OBS! Ålen är fredad! 
Endast den tyngsta fi sken per person ock klass som vägs in, deltager i tävlingen.
Den som totalt fått den tyngsta fi sken under säsongen 2017 blir Vingamästare och vinner 
Vingafi sketrofén. Priser även till de 3 första i varje klass.
Prisutdelning för säsongen sker ombord på M/S Walona den 19 augusti när båten avgår från 
Vinga kl 20.45. Med reservation för inställd tur.

4. Fisketid (= tävlingstid) enligt gällande turlista med M/S Walona 4/7 till 19/8 2017.
Invägning sker i god tid innan båtens avgång på kajen vid M/S Walona.
OBS! På fi naldagen den 19/8 så sker invägningen 18.45-19.45.
Tisdag till lördag är man i land 3½ timme på Vinga.
Onsdag till lördag fi nns det möjlighet att stanna på Vinga 9 timmar.
Tala med besättningen när ni stannar och tar kvällsturen hem.
Med reservation för inställda turer.

5. Säkerhet är viktigt vid kustfi ske, så håll alltid ögonkontakt med fi skekompisar och stå inte 
för nära vattnet. Plötsliga vågor kan äventyra både dig och dina fi skeprylar.
Klipporna kan vara mycket hala, lämplig utrustning för din trygghet är halk- broddar, säker-
hetslina samt långskaftad håv. OBS!  FLYTVÄST REKOMENDERAS!

6. Frågor kring Vingatävlingen se hemsida: www.vinga.org --- ”Fiska på Vinga”
Alternativt kontakta Charlie Malmgren, tel 0703-97 60 82.

Hamn & Invägning

Fjärsing är en fi sk som kan nappa, men var mycket försiktig vid 
hantering då den har giftiga taggar!
”Kroppen är långsmal och ihoptryckt. Den kan bli upp till 53 cm lång och väga 
1,8 kg (vanligtvis mindre).Färgen är grön till gröngul och brun, ofta med blå till 
svarta tecken. Den har två ryggfenor. Den främre är liten, med giftiga fen-
strålar. Det fi nns även en giftig tagg på gällocken. Giftet är oftast inte dödligt 
för människan, men vållar svåra smärtor.”

OBS! FLYTVÄST ÄR BRA å ANVÄNDA! OBS!


