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Sponsorer
Marcus Claussen, Formulapirken, Magnus Mankanpirken, Micke på Sportfiskeboden,
ComHem, Jakob på Garpes Livs, Roger på Profilmäklarna, Peter på Ridderheims, en Åke å
några anonyma givare och min granne Emil på Di Luca ska ha stora tack för er generositet att
bistå prisbordet och lotteriet med så fina priser. Jag hoppas fler än jag tänker att handla hos er
för att ge lite pay back.
DM serie 3 på Ullnasjön
Timpa kung av Ullnasjön, 8966 g. Hur faan är det möjligt, snackar abborren finska? Frågan är
berättigad då han var totalt överlägsen alla och det förklarar också till viss del mitt eget fiasko,
då jag inte kan finska. Gråmulet och onödigt blåsigt kan man säga en dag då om man tappade
hatten fick återfinna densamma på Ullna golfbana i norra änden av sjön. Timpa sökte lä direkt
höger från utgången med Hellgren och Anders Widerberg medan Robin och David tyckte att
lite fläkt kunde dra igång fisken runt öarna. Jag o Jocke började ett stenkast från utgång
tillsammans med typ 25 andra. Efter ca 30 minuter hade jag ca 20 abborrar men det var för
glest så jag gjorde en omgruppering och sökte lä åt nordost o Jocke hängde på några minuter
därefter. När 45 gått var de endast ett fåtal lycksökare kvar i startviken så det var inte dagens
ställe. Classe sökte lyckan på Torkangrynnan och fann den och var dagens man frånsett de tre
vise männen. Runt öarna fick man ingen bra träff men möjligtvis en ny mittbena i vinden, så
dessa kom bort. De som eventuellt gjorde en sväng norrut vid golfbanan gick samma öde till
mötes denna gång. Ute på djupet eller i vasskanterna gav ingenting, så var fanns fisken?
Classe hittade som sagt några hål vid Torkan medan de som satt intill kunde se på. Hasse
Eriksson var nöjd när han gick in och tyckte att hans knappa två kilo brukar ju räcka bra på
Ullna men inte denna gång, en åttonde plats bland 12 old boys. Inga dåliga gubbar där inte,
tur man inte är 70 ännu! Några fick nått bra slumphål typ Ullna men det var som vanligt, inga
klara besked från fisken, om man bortser från de tre vise männen. Kasper, Melker och
Baltasar hette de tre vise männen om man läser bibeln men det visste ni säkert redan men
dagens tre vise män var Göran, Anders 5458 och Timo 8966. När vi andra äntrar invägningen
så har vi lite skrammel i påsen och hade man skramlat bra var det 2-3 kilo men när dessa
herrar väger in är det helt annat. Timpa som TäbyMästare, Anders som etta i herrklassen och
Göran trea i samma klass. Klasse 5110 från torkan solklar etta i sin klass. Totalt 7 över 4 kilo,
Anders Bergström totaltvåa på 6216, Istvan 4478, Hellman 4140 och Kim Bergkvist 4192
gjorde sju man över 4 kilo och samtliga sju satte upp Ullna på favoritlistan och bad om att få
komma tillbaka till Ullnasjön nästa år. Lagserien var en jämn historia där Täbys Ödmjuka
Pojkar vann med 20 g marginal och jag tror inte Micke Dahlin trodde på lagseger när han
vägde in 246 g. När man inte kan själv ibland så är det bra att va i rätt sällskap, som flickan
sa!
Lotteriet

Jag kan inte ens i skrivande stund förklara hur rätt Jocke hade när vi gick ut. Han sa att
whiskyn hemma var slut och att han siktade på singlemalten, Jag sa att det vore än bättre om
han vann korgen och svaret blev att jag tar den också. När Anna tar tredjepriset på lotten och
en kvarting Bells så var familjen nöjda. När andrapriset dras så tror ingen att det är sant, Jocke
viftar med en lott som visar att han tar hem singlemalten. Jag hade som prisutdelare svårt att
finna ord, är det möjligt? När jag sen ropar upp blå lott nummer 73 som korgvinnare så hör
jag Jockes röst svagt från höger, jag sa ju det! Jocke viftar med blå 73 och tar även denna
vinst och familjen Tombola tar 1-2-3 pris i lotteriet. Jag faller ihop på marken, det är inte
möjligt. Luften går ur alla lottköpare men jag kan glädja er med att vid nästa års TäbyM så får
inte Jocke eller Anna köpa några lotter. De får inte ens handla nitlotterna efteråt!
Nu väntar vi i klubbledningen på besked på vad Lotteriinspektionens utredning kommer fram
till. Var det rätt lott som vann?
Glömma Nyckeln
Direkt efter DM 3 på Ullnasjön tog Calle Andersson sikte på Lillsjön i Kungsängen och
kvällskulan som enda deltagare, ingen kan påstå annat än att Calle är taggad på pimpel.
Lillsjön är en sjö som inte brukar leverera men med Ullnasjön i bakhuvudet så vad kunde va
sämre. Redan efter några hål hade han fyllt botten i påsen och när frugan ringer och meddelar
att huset är öppet ca 50 minuter senare och att han alltså kommer in i huset så avbryts
tävlingen. Som segrare utropas Calle Andersson och han får alltså en inteckning i det nya
vandringspriset ”glömma nyckeln”.
Tisdag/Onsdag
Rapport från tisdagens Stockholm Pimple League (SPL):
I Rosersbergsviken avgjordes veckans SPL och vann av alla gjorde Totte på 5,0 kg.
Vuxenklassen vann Lasse Sundberg 4,7 kg medan Anders Bergström 4,5 kg vann
Juniorklassen. Hela 19 tävlande var med och kämpade. Kurre, Bengt-Uno och Totte började i
starten men efter en stund ledsnade Kurre och Bengt-Uno på de små utan skulle söka upp de
stora. Nu är just detta ingen enkel uppgift, men de fick en lektion av de två yngre
damjuniorerna Carina och Caroline, så här enkelt är det visade damerna, Caroline tog två st 5
hektos, Carina en 850 g och sen avslutade Caroline med 1150 g. Kvar vid starten satt alltså
Totte som till slut vann alltihop. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan.
Rapport från Täby Sportfiskare:
Idag var det drabbning på Örnässjön och är man i zoonen så är man. Även denna dag visade
Totte att gammal är äldst och tog andra raka i div 2. Totalt vann Bill T som hade över 4 kilo i
påsen. Det var mest små abborrar men snittet hamnade nog runt 1,5 kilo i det dryga 30 man
starka startfältet, nåja Kicki o Maj var också inräknade. Täby PF representeras av Bengt-Uno
men har har svårt med motivationen när abborrarna är små som pekfingrarna. Han ligger
faktiskt lite skrynkligt till och man har just nu svårt att förstå att han bara var några gram i sita
tävlingen förra året för att ta hissen upp till div 1. Lite gråmulet men bra is, det var hela 20 cm
på sina ställen.
Veckans profil

Hemmafiskaren Jocke Åklint. Före detta liftwaffen (alltså liftkortskontrollanten),
tacobarägaren och sportfiskaren Jocke har ända sedan brorsan Micke och han gick med i Täby
PF tidigt 70-tal haft ett stort intresse för pimpelfiske. Han har gjort fler SM än de flesta, ofta
som medhäng till frugan Anna Ljungquist som ju mer eller mindre har haft patent på SM
plats, men det har även blivit egna SM-biljetter också. Inga medaljer ännu dock men det var
nära en gång. Än i dag grämer sig Jocke över att han inte nådde mållinjen på 45 min på
Görväln vilket givit honom en medaljplats. Men framgångar har han haft, speciellt i klubbens
tävlingar där han har flera inteckningar i serien och på de vandringspris vi delar ut under
vintern. Jocke har varit ordförande för klubben i många år, tills för några år sedan när han
överlät positionen till andra, så han har på flera sätt gjort positiva avtryck i klubben. Jocke
som idag arbetar på Sportfiskeboden med trimning av ambassadörrullar som bästa gren bor en
bit norr om Åkersberga där han har nära till båtplatsen i skärgården, landstället på Älgö och
nära till naturen. Ibland väl nära sa han till mig förra veckan då vildsvinen nära bökat av den
nya fiberkabeln. Vad de gör på hans tomt är oklart men med två så kompetenta fiskare i huset
så borde det väl bli lite gott rens eller lite småabborre över tänker grisarna nog allt medan de
letar med trynet i marken. Jocke och jag fiskar ofta ihop på DM tävlingarna vilket gjort att vi
hjälpt varandra till framgångar. Om inte Jocke vinner tävlingen så vinner han lotteriet så gott
som alltid, därför fick han smeknamnet Jocke Tombola förra vintern i min krönika. Han sa
inför TäbyM att han tyckte det var orätt av mig att ge honom det smeknamnet, då han inte alls
minns att han vunnit på så många lotterier, men efter söndagens makalösa avslutning är
smeknamnet svårt att snacka bort. Jocke Åklint, en stor profil för Täby PF förr och nu.
Veckans Plutten
Innan: Ullnasjön Plutten.
Jag minns för två år sedan att du lovade mig att du aldrig skulle sätta din fot på Ullnasjön igen
men redan förra året var du tillbaka. Har du tänkt om? Du ska veta att jag inte hade åkt om jag
inte låg så bra till i totalen. Jävla skitsjö men ska sanningen fram så va Drevan ingen höjdare
igår heller.
Efter: Motsvarade vattnet dina förväntningar?
Plutten vägrade svara på alla frågor, höll sig i bakgrunden och åkte hem utan att säga mussla.
Kan det möjligen varit sista gången på Ullnasjön för honom?
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