I huvudet på Erik Tikkanen tävlingsansvarig för
Stockholm Open
Distriktet Stockholm fick sig stund med Erik Tikkanen inför kommande tävlingssäsong. Alla som
håller på med Pimpelfiske vet vem Erik Tikkanen är. Han är tävlingsansvarig för Pimpelfiske i
Sverige och tävlingsansvarig och mycket mera i Enskede SFK.
Han är dessutom en god fiskekamrat som gärna ger ifrån sig tips och tar hand om ungdomarna
som vill lära sig. Att han dessutom är en rackare på att dra upp abborre gör pratstunden än mer
intressant.
Hej Erik, du och ditt gäng i Enskede är först ut i årets SM Kvalserie Stockholm, roligt med en ny
sjö, hur har ni tänkt kring detta byte ? Magelungen blir första sjö på SM jakten 2018!!!
Vi har pratat i några år om ett nytt tävlingsvatten men det har inte blivit av först nu. Tanken med det hela
är att vi tyckte att det vore bättre med en sjö där vi kunde ha starten mitt på sjön istället för i ena änden för
att underlätta för alla tävlande.

För oss som ej vet så mycket om sjön, Magelungen ? Har du lite kuriosa att berätta om området ?
Jag har tyvärr ingen rolig kuriosa att berätta. Men jag kan informera om att det går en skridskobana runt
hela sjön som alla tävlande måste visa hänsyn till, dvs får inget fiske ske i banan.

När var det senast en större tävling på sjön ? Minns du vinnare o vikt?
Den senaste större tävlingen som arrangerades på sjön var när vi arrangerade SM i mormyska där 2012.
Men om det har arrangerats någon större pimpeltävling där måste det ha varit för mer än 20 år sedan.

Erik ”Plutten” Lunds favoritsjö säger många, finns det kilos fiskar i sjön ?
Ja det finns gott om abborrar över kilot i Magelungen och det är nog många med mig som tagit sin
rekordabborre i just den sjön. Personligen tycker jag det är Stockholms roligaste pimpel sjö och det är för
att snittvikten på abborren är så fin. Sjön passar alla oavsett om du gillar att leta stor abborre eller om du
vill "jaga runt" så har alla lika stor chans att vinna .
Vad tror du om vinnarvikt ?
Vid våra klubbtävlingar brukar segrarvikten ligga på runt 10-11 kg men då är vi ju inte över 100 personer
som vi hoppas kommer på Stockholm open. Men jag tippar ändå på att segervikten blir någonstans mellan
7 till 10kg beroende på hur fisket kommer att vara och "tight" i resultatlistorna.
Vem tror du vinner ?
Det finns många som har fiskat mycket i Magelungen privat och som känner till sjön men om jag ska gissa
på några så tror jag killarna i Stockholms PF känner sig ganska hemma i Magelungen. Men alla har som
sagt lika stor chans för sjön är "lättfiskad" och fisk finns det över hela sjön.

Riktigt kul att ni ställer upp med hjälp till juniorer och nybörjare, ni har lyckats bra med er
juniorverksamhet het, vill du ge några tips till andra klubbar, hur vi kan göra för att utveckla
ungdomsverksamheten?
Tack.- Ja vi drog igång med vår ungdomssatsning på riktigt för ungefär 2 år sedan och idag har vi 47 st
juniorer i klubben vilket är jätteroligt.
Det är egentligen inga konstigheter det gäller bara att nöta på och köra kontinuerliga träffar. Vi kör en
ungdomsträff/utflykt i månaden där vi inte tävlar utan bara lär ut , fiskar eller pysslar och umgås. Sen
bjuder vi med de ungdomar som är intresserade att följa med på en tävling och några av dem tycker ju att
det är riktigt kul.
Så jag vill absolut uppmana fler klubbar till att köra igång med ungdomsverksamhet, för ungdomar som
gillar att fiska finns. Det är bara att vi fått lite konkurrens av massa andra aktiviteter. Men vi pimplare är ju
tävlingsmänniskor och gillar ju konkurrens så det är bara ut och jaga för de finns där ute.

I år är ett spännande år, SM i Stockholm 2018, jag själv känner att det är viktigt att vi blir många
nya pimplare i år. Det betyder fler platser till SM 2018. Hur jobbar ni aktivt för att ta dra upp gamla
pimplare från soffan ? Tex Andreas Wetterhall och Johan Tikkanen osv ?
Det vi aktiva försöker med är ju att fortsätta hålla kontakten med de som slutat tävla och att försöka tända
den där tävlingsgnistan som har slocknat av olika anledningar.

Sist men inte minst, vill jag gratulera till att ni tillsammans med Stäkets SF skall genomföra SM i
Pimpel 2018. Hur känner du inför denna stora utmaning ?
Att få arrangera SM med Stäkets SF ska bli riktigt roligt. Vi i SM-gruppen är superladdade och ska
försöka göra detta SM till ett riktigt bra arrangemang på alla sätt och vis.
Jag tror många tävlingspimplare tycker att det ska blir kul med ett SM på södra sidan av norra polcirkeln
nu efter att det varit några välarrangerade SM i norr.
Tillslut vill jag bara säga till de som är sugna på att arrangera ett pimpel SM att ingenting är tungt om man
är många som bär.
Vad jag menar är att gå ihop flera klubbar eller ett helt distrikt om det så behövs och hjälps åt för det är
riktigt roligt och lärorikt.
Tack för pratstunden Erik ! Skitfiske på dig vi ses på isarna ! /Distriktet Calle Andersson

