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PFC i Kairo
Just nu innan att Pimplarnas Flying Cirkus (PFC) varit i Egyptens huvudstad över dan är det
13.00 HS, 9.75 HV och 6.00 ÄHV till SM, ojämna siffror räknas uppåt så i praktiken 13 – 10
- 6. I dessa klasser borde vi rycka tag i klubbarnas medlemmar på de som ännu inte varit med
på DM eller DM serien för att höja Stockholmskvoten. YES WE CAN!
Chefen på plats och slutlig 7a med ett kuvert, Per Nilsson. Jag har ingen aning om var
smeknamnet kommer ifrån. Det enda jag vet med säkerhet är att han lever ensam, singel. För
den manlige person som utger sig från att vara chef i ett tvåsamhälle är rökt. Konstigt om man
drar det till sin spets men så är det. Sen är det förvisso så att många män skrattar till lite och
säger att frun är regeringen osv men ska sanningen fram så är det speciellt. Vi män vågar nog
inte vara på en pimpeltävling som vi är när vi kommer hem, det är min slutsats. Annars var
det kul att vara i Kairo, speciellt kul för de som gick rätt, mindre kul för de som gick fel och
halvkul hade Christer och Eldh innan start, de gjorde just det, eld och tog nått stärkande till.
Det var ingen lek att gå i närkamp där inte, utandningsprovet var över det tillåtna kan slås fast,
, men med synen hjälpligt i behåll blev det en promenad österut. Kapten Haddock drog
reglerna och ut i solen gick vi. När vi lämnade västerort var det minus 4 men i Väsby minus
12 och det var ett tecken från gudarna. Ett gäng förhoppningsfulla gick höger, några sprang
bland annat Gunnar som slog på en vurpa grande när han i ivern att plocka upp något tappat
gjorde helt om och fötterna la sig i sidoläge. Ont gjorde det säkert. När jag når startplats hade
skottet avlossats och redan nu kunde man se att Robin, Timpa, Lövet, Chefen och några till
irrade omkring, H-vete fel plats och till råga på allt hade jag målat fast mig i ena hörnet.När
jag ankommer Runsa sitter åtta man redan där, å de är Springarna, men de har inte fyllt påsen
utan de ser ut som Schack Matt. Efter 20 minuter har vi alla insett att Lasse Sundberg är inte
här och alla sprids med den tilltagande vinden. Va faan tog Lasse vägen?
När två timmar gått kommer Juha Saarinen i civila kläder förbi och säger att mitt tempo inte
räcker. Tack för den passningen men Juha har rätt, nått måste göras, men hans prognos på 15
kilo hade jag inte samma känsla för utan 10 kg. Nu skulle jag hitta stimmet. Vi var många
som letade stimmet men efter tre timmar letar Jocke Åklint lä på andra sidan liksom Lövet.
Mer lä men inte mer fisk. Jag härdade ut i skuggan men insåg snart att mina pligg inte skulle
räcka långt. När en kvart återstår synar jag solen längre ut och lyfter två större på totalt ca 8
hg, såja. Men tyvärr var de inte fler så jag landar 7,4 kg på vågen och blir femma, bäst i
området och det får en klåpare som jag vara nöjd med. Vem gjorde då rätt kan man fråga sig.
Roger Johansson gör allt rätt och fick ihop till en plats två på en plats där ingen annan
toppspelare var, riktigt bra gjort och ett gratis är på sin plats. Resten av topparna är riktiga
fegisar, såna där rosa grisar i godispåsen. De tar rygg på Lasse Sundberg! När gick han fel
senast typ? Om Lasse satt sig på åkern eller i hästhagen spelar ingen roll, fisken är där. Idag
försökte han inte ens se förvånad ut när han hämtade Bäst i Dag priset på 12.1 kg. Tvåa Bear
9,7 och sen Roger sen osv. När vi summerar så hade Forellen KM i veteranklassen 1-2-3-4
och Täby i seniorklassen 1-2-3-5. (redaktions anmärkning. Plats 2: Roger Johansson,

Stockholm PF, men även medlem i Täby)
Inför nästa tävling så föreslår jag en insamling till rakhyvel och skäggsax till Jan Åkerlind, så
där kan man väl inte få se ut? Ska vi säga 1 SEK per deltagare nästa tävling, jag kommer runt
med bössan!
Erica vann på V75 igår och hon vann en ring med Göran Hellgren i veckan, stort grattis!
Tisdag/Onsdag
Rapport från tisdagens Stockholm Pimple League (SPL):
I tisdags blåste det ”ormet” och var dessutom minusgrader så överhuvud Andersson pekade
med hela handen och bytte sida, från vänster till höger, en kappvändning precis som både
Batra och Stefan Lövén gjort i veckan och som blir allt mer vanligt förekommande i den
svenska politiken. Så vid parkeringen på Ådö gick man således ut på Verkaviken. Calle
(serieledarn) som dragit på sig en rejäl förkylning avbröt och började filma istället och mer
behövdes inte för att bli av med ledningen till dagens suverän MikkoP. Andra raka och tredje
totalt, han är het nu. Kul att se att tävlingen växer i popularitet, hela 23 deltagare i de tre
ålderkategorierna Junior, Senior och Old Boys.
Rapport från Täby Sportfiskare:
Även på onsdagen var det blåsigt men inte fullt lika hård vind. Däremot var det lite fler
minusgrader men det ska vi inte gnälla över. Vi har ju inte gjort annat hela vintern än att
längta efter lite minus. Edsviken med utgång vid Älggrundet. På onsdagarna är de tre
divisionerna uppdelade på annat sätt än i SPL, här är det inte ålder utan bygger mer på
föregående års placering, helt enkelt ett mer klassiskt system där de framgångsrika går upp
och de som lyckats mindre bra flyttas ner. Lennart Fredriksson är en sån där som gärna tar det
med ro och inte kör barmarksträning upp och ner i slalombackarna på sommarn eller åker på
försäsongsläger till Lappland utan han tar på sig overallen och börjar pimpla när isen håller i
Stockholm. Men fiska det kan han, på Edsviken visade han upp en grann abborre på 1578g.
vann gjorde annars Lars Rudman på dryga 5 kg. Anmärkningsvärt är att se MikkoP först på
åttonde plats i den klass som innehåller samma gäng som i SPL. Kan vara så att han käkar upp
hela vinsten (falukorvring) på tisdagen och sedan blir lite däst på onsdagen.
Veckans profil
Säger man Forellen ute i landet så kommer svaret bli tvåtydigt, Lasse Sundberg och Björne.
Jag väljer till veckans profil utnämna gubben musch Björn Lundberg och säger att få
människor jag lärt känna har ett så varmt hjärta till alla som Björne. Vart han än dyker upp så
kramas det och tjötas. Sen hörs han bra, det är en fyllig röst och han tar ofta till superlativer
eller överdrifter flaxar med armarna och höjer rösten ett snäpp till. Så det är lite tomt på
parkeringen de gånger han inte är med, som tur är händer det inte så ofta. Han är pappa till
Loopen och han var pappa åt David under de år han gick från lovande till att bryta igenom.
Sån är han, han älskar unga talanger, alla damer åså gillar han att pimpelfiska och han är inte
helt talanglös på det heller. Jag vet inte hur många gånger han varit på SM och hur många
medaljer han har men jag vet att han kvalat in ytterligare en gång till SM nästa år på Mälaren i
Stockholm. Tänk va mycket fattigare pimpel Sverige och i synnerhet pimpel Stockholm vore
utan Björne.

Veckans Plutten
Innan: Sur över skitvattnet.
Efter: Sur över skitvattnet, fick några med ränder på så jag fick ett kuvert i alla fall.
Hästnamnet
Roade mig med att skumma igenom förra veckans V75 Guiden i jakt på lite intressanta
hästnamn. Det är rent otroligt va man kan hitta på och då har jag helt utelämnat alla kallblod
för dessa har nästan uteslutande roliga namn.
I kategorin ”du är inte det djur jag hoppas få” kommer Sailfish och Undulat.
I kategorin ”klämkäckt” kommer Uppohoppa och Ski to the Max även om man i det senare
fallet kan ifråga sätta namnsättarens grundläggande kunskaper i hur hästar tar sig fram.
I kategorien”jag gillar inte vad jag ser” kommer MyWorstHangover, Usch, Snyting och värst
av alla Ernst Hugo. Hade dessa hästar vetat om vad de heter så hade de tagit på sig de tjocka
järnskorna och slagit bakut rakt i garnityret på döparen och sen hade de vänt sig om och sagt
något i stil med, ”å de ska du säga”!
I kategoring ”under bältet” kommer Bend over and Beg.
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