LoosaluAhvenaeestvedaja
KaiuKalaklubipresidentJaanusLukselj6enudpelgaltv6lsflusekorraldaraks,
vald proovlska
lse kala6nne.

Ki,imneaastaseks
saanud
LoosaluAhvenahoogei rauge
noortele ning margitakse ara
ka parim perekond. Viimastel
aastatel on Kaiu kalaklubi
Kiimmeaastattagasl
ellu kutsutudvarakeva- presidendi Jaanus Luksi
eestvedamisel korraldatud
dineJeealuse
kalapiiiigi
vdistlusel olnud osalejate arv
v6istlusLoosaluAhven
ei nSltaraugemlsemerke saja viiekUmne ringis, se1
aastal oli kokku tulnud 167
- osav6ualdon lgal aaskalastajat.
tal kaugeltiile saja,mls
Selleaastanemd6duvdtmine
naltab,et ettev6tmlneon tootas tulla p6nev, kuna kaest
jiitkuvalt populaarne.
kAtte antav raindkarikas ootas
Laupaeval tulid Kaiu valda kolrnekordset vditjat. Nimelt
naeb vdistluse reeglistik ette,
kokku kalapiiiigihuvilised
nii Hhedalt kui ka kaugelt. et osaleja, kes on aastate
2001.aastal, algul oma kandi jooksul Uldarvestusesnoppinud kolm v6itu, saab karika
kalameestele korraldatud
vdistlus, kus esimesel aastal pairiselt endale.
Voistluse ajaloos on kaks
oli paarkiimmend osalejat,
kasvas lthikese ajaga, vaid vditu kirjas kahel mehel
mdne aastaga iile"eestjliseks Aivar K6mmitsal ja SvenMichelsonil, kuid kumbki neist
m66duvotmiseks.
V6istluse muudab poneval<s kalapiiiigiessadest seekord
esikolmikusse ei j6udnud.
see,et Loosalu Ahven meelitab
ligi ka riigi kovemaid kalapUii- Karikas jei endiselt rendama
gikasi. Samas on v6istlusel ja liiks sel aastal 2466 g kala
eraldi arvestus naistele ja puiidnud K6ue mehele MarKatrln Helend-Aaviku

gus OUinile. Naistearyestuses
list pdeva lumekraanid veidi
oli parim staaZikas Tartu
va[a peastnud, ei raskenkalastaja Julia Ivanova ja
da see kogenud kalameeste
noortearvestuses liiks parim
s6nul piiidmist ega m6juta
tulemus kirja Kaio Kasele vdlj at6mmatavat kogust. PaTallinnast.
remat kaladnne on oodata
Oma vdidunippi saladusli- siis, kui iln on olnud piisivalt
kult ja paljuteadvalt naeratav
stabiilne. Kuigi laupaevane
Ollin ei paljastanrd, aga kdriln seda eelist ei pakkunud,
valseisvad tippkalastaj ad ndii" dnnestus Rapla kalamehel
kasid s6bralikult, et tegemist Vaido Nemvaltsil valja piiiida
on algaja orurega.Nii seesiiski
voisfluse ajaloo suudm ahven,
ei ole, sest Ollin on viimastel mis kaalus 340g.
aastatel esikoha omanikele
Rapla maakonnast jaid
tihedalt kandadele astudes iga meestearvestuses
kahekiiLrnne
kord esikiimnesse paasenud. parema
hulka Volli PokrovsKogenud kalastajad iitlesid,
ki, Leino Pever ja Risto Toom
et dnnel on tegelikult v6idus
Kaiust ning Kaljo L6okene
vaid vaike osa, p6hiline on
Raplast.
siiski kogemuste ja oskuste
Naistest mahtusid esiviisipagas. Sel aastal pidid kalda
kusse
Alice V6su Kehtnast ja
jddsse
Aiirde
augud puudnud
osalejad pettuma, sest raba- Helen Luige Raplast. Noorte
esikUmnessesaid Stet TiiLUr,
jarve kaldaaiirses vees kala
Kunnar
Viisel, Simo Lillestik
ei olnud.
ja
Kalev
Kalda Kaiust ning
peeval
Kuigi vdistluse
o1i
taevataat pdrast paari peikse- Reino Velleste Kehtnast.

