I Huvudet på Carina Widerberg….
Undertecknad fick en liten pratstund med Carina ”Ina” Widerberg och denna stund har jag längtat
efter, började tävlingsfiska för 5 år sedan. Just detta är intressant, nykomling på cirkusen skulle man
kunna säga. 5 år och redan otroligt duktig/kunnig. Tävlar säkert bland det flesta av alla i Distriktet med
maken Björn ”Bear” Widerberg.
Hej Ina, SM-Kval serie nummer 3 på Söndag, där ni från Täby PF arrangerar, Har ni hunnit
bestämma er för något tävlingsvatten ännu ?
Den milda vintern gör det inte lätt för oss is letare. Vi har reviderat våra planer minst tre gånger den
senaste veckan, Men Ja, vi har bestämt oss!
Spännande, nu är vi alla nyfikna på vart?
Ullna
De flesta känner nog till mytomspunna Ullna, men i år har vi haft flera nya pimpelfiskare, finns
något speciellt att säga om Ullna ?
Haha, vad finns ytterligare att berätta om denna sjö? Att man aldrig vet vilket ”humör” Ullna är på har
vi alla fått känna på.
Första gången jag upptäckte att det faktiskt fanns nappvillig fisk i sjön blev jag så överrumplad så jag
ställde mig upp och fiskade med spöt ovan huvudet för att hinna parera alla fiskarna som (nästan)
hoppade upp ur hålet…återstår att se om det blir taktiken nu på söndag.

Vågar du ge dig på någon gissning på vinnarvikten ? Samt vem kommer vinna ?
6-8kg Litholm eller Bear.

Hur länge har du pimpelfiskat. ?
2012 gjorde jag mina första tävlingar. Då jag inte fritidspimplat innan så blev det skarpt läge direkt.
Men det funkar det också, så bjud gärna med en nybörjar-vuxen på någon tävling. Som ni vet är det
lätt att bli fast!!
Största/Bästa seger (merit) ?
Jag fick förtroendet att vara med på Nordiska Mästerskapen 2015 i Sveg. Sverige vann bataljen det
året och det var magiskt att få vara med!
Förra året vann jag Vikinganappet i Gällö i Jämtland, så där har jag en rolig tävling att se fram emot
och försöka försvara min titel denna påsk.

Vem är Sveriges bästa pimpelfiskar herr / Dam ?
Om jag bara får välja en av varje sort: Jesper Dyberg och Lotta Engvall
Favortisjö ute i landet samt på hemmaplan ?
Hmm, det var en svår en… Revsundssjön i Jämtland som vi fiskar på under Påskpimpeln är en
favorit, men på hemmaplan får svaret bli Ullna : )

Vilken tävling vill du aldrig missa under en pimpelsäsong?
HD-cupen i Härjedalen-Dalarna som inleder pimpelsäsongen i nov-dec.
Distriksmästerskapen 2017 närmar sig 5 Februari. Har ni inom Täby börjat planera för era lag
till DM ?
Det hoppas jag! Vi kan i alla fall bidra med Stockholms enda damlag.
Skitfiske på er så ses vi på söndag!

Tack Ina !
Vi ses på Ullna på Söndag
/ Distriktet Calle Andersson

