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Tack för i år 

Jag vill passa på att tacka alla er läsare som hört av er och som kommenterat mina krönikor. 

De flesta har faktiskt, förvånansvärt nog, varit positiva till de rader jag plitat ner. Kanske en 

och annan blivit klampad på tårna och kanske jag missat att kommentera något som jag borde 

gjort, jag ber om ursäkt för det och hoppas att jag kan bättra mig nästa säsong. Nu återstår två 

krönikor på Stockholm distriktets sida och det är sammanfattningen och SM. De kommer att 

dyka upp när ni minst anar det så fortsätt kolla in på våran hemsida (förlåt site) lite då och då.  

 

Jag vill passa på att tacka mina två närmaste vänner i CDL (Capital District League) nämligen 

Leif och Calle båda med efternamn Andersson, två supersnubbar som gör skillnad för 

distriktet och om ni bara gissar hur mycket arbete de gör i skymundan så skulle ni ändå inte 

vara nära. Ni som läser dessa rader ska vara oändligt tacksamma för dessa två, de är CDL 

medan jag bara är deras språkrör. Jag vill också passa på att säga att jag även skriver lite på 

tabypimpelfiskare.se och det fortsätter året runt. Senast fick jag med i krönikan hur vi tvålade 

dit lantisarna från Gnesta, häng gärna med där också. God tur på SM till alla from the Capital! 

V-rycket o problem med vallan 

Strax innan start på vattnet vid Skåvsjöholm hörde jag Högberg och Klasse snacka skidvalla. 

Ställer mig lite diskret åt sidan och lyssnar. Båda två har som ni bör känna till skidor under 

skryllan för att kunna släpa den på isen, inte för att de brukar bära tungt utan för att om det 

skulle vara någon utförslöpa på isen så kan de sätta sig på och åka lite, ”se upp i backen tusen 

hål i nacken”! Men idag hade herrarna problem, stora problem. Det var lite plusgrader och 

risken var att glidet skulle bli sämre om det klumpade sig under skidorna. Vid det här laget 

har jag tagit av mössan och petat mig i öronen två gånger, hör jag verkligen rätt? Man snackar 

vallabuss och glidtester, ruggade skidor och Swix spray ultraglid. Jag ser mig om för att kolla 

om jag har kommit rätt. Jorå, alla verkar vara inställda på pimpelfiske, krokval och maggott, 

utom Högberg o Klasse. Det ska direkt sägas att några större nedförsbackar på isen inte syntes 

till och båda hamnade för övrigt i det slagna fältet. Till slut kunde jag inte hålla mig utan 

varnade pojkarna för att de kanske går till historien (läs krönikan).  

 

Vi anlände ståndsmässigt i tysk kvalité en Audi och chaufför Roger, Hellgren och jag tog sista 

plats på nedre parkeringen näst intill Kung Hall, för dagen i en beige hiphop keps, passade 

han i den? Nåja Anssimannen var också med o med honom hade jag sällskap ut till stället. Vi 

var sju från den främre träffen i HS serien som valde att gå dit och man kan utan överdrift 

säga att vi valde fel, helt fel. På väg tillbaka en bra stund senare så hade jag en kort 

avstämning med Roger och Litholm och det var lika tomt som i plånkan före löning. Asså vi 

snackar inte ett pet. Så när jag får mitt första hugg så tappar jag spöt, 40 min efter startskott. 

Fisken slipper dock inte undan och jag får två till, här står de tätt. Här sitter Lasse Sundberg 

och han kan ju inte gå fel så jag borde alltså vara rätt. Denna dag gick dock Sundberg fel men 

det till Kims stora glädje som efter Sundbergs sex linjehål slår ett sjunde och där var det fisk. 



Tänk att om Lasse slagit ett hål till på sin lina hade han fått de 4 kilo nu Kim fick. Själv satt 

jag på ena sidan av en båt och på andra sidan satt Holmudd. Han hade haft en bra start bland 

några bryggor men också lite dålig start då havsöringen på 3,5 kg inte gick upp genom hålet 

och slapp undan. Tänk att dra en öring som bonus, det hade varit något att berätta för 

barnbarnen. Har du en snus slipper det ur unge Hr Holmudd, givetvis sa jag, den som du själv 

gjort och jag fått. Efter att ha laddat en rejäl mullbänk så återgår han och jag får en abborre. 

Ha, nu fick jag ett öga, säger jag till Stefan. Vi kilar runt i området och Lasse kommer till oss 

ungefär samtidigt som Kim alltså hittar fisken på andra sidan viken. Det blir en o två o noll o 

noll o två o noll o tappad pirk en svepning höger och en vänster, Holmudd o Sundberg gör en 

walkabout men när det återstår en halvtimme är jag och Holmudd båda tillbaka vid båten. Då 

har Södertäljelövet också susat ett varv genom viken, ”undrar just om bilens dämpare håller 

för all fisk” sa Lövet innan han gav sig iväg. Holmudd höjer rösten, du jag fick bra här på min 

sida, hur är det på din. Nä inge vidare svarar jag. Med halvtimmen kvar siktar jag på 10 fiskar 

men lyckas bara fånga nio. Innan vi går in så häller han sina fiskar i påsen och låter mig gissa. 

4.2 säger jag men han gissar 3 kilo (rätt vikt 4,4 kg), jag ska inte dra några paralleller till 

storlek o längd men om ……………….så är den rätt big. Väl inne vid vågen så visar det sig 

att Litholm redan åkt hem, han gillar inte att applådera mig när jag får pris tolkar jag det som. 

Holmudden etta, Kim tvåa, Kungen trea och jag fyra. Övriga från startstället, plump! Kim 

Bergkvist berättade på vägen in att han känner sig som när man i tonåren upptäckte blommor 

och bin, han kan liksom inte ens tänka längre än nästa gång. Han har återkommit efter 

uppehåll från pimpelfisket, nu är han hooked och nu har ett rent helvete att slå ihjäl tiden 

mellan söndagarna. Att Caroline vann var kanske kuligast av allt, tänk om man var hälften sån 

”runner up” som hon. Nästa år, då kommer proppen vara ur, kom ihåg var ni läste det först! 

Reijos propp var ur för länge sedan men trots det visade gubben att han kan det här. Istvan 

visade med eftertryck att firma Björne/Sundberg är ett lättfångat byte bara man spottar på 

kroken. Heders åt Marcus, Lenja och Simon som tävlade mot sig själva denna dag och det är 

ju aldrig så kul men de gjorde verkligen bra ifrån sig. Kicki torskade serien mot Jeanette på 

vikt men vann idag och hon såg som vanligt lika förvånad ut när det inte ens var fullt på 

botten i påsen. Sen gjorde Eine vad som behövdes för en SM biljett, grattis Eine. I övrigt så 

”vad ska man säga” som grannen Zlatan i området skulle sagt. Precis som förra året kom 

förslag på kula på vattnet men då några föreslog direkt efter invägning och andra på onsdag så 

dog förslaget ut. Själv ska jag slå fast en gång för alla. Jag tycker vi i Stockholm borde tävla 

på lurigare vatten fler gånger per år snarare än färre. Det är förvisso SM på Mälaren nästa år 

vilket vi tagit hänsyn till men andra år så borde vi fundera på om vi tävlar på rätt vatten när vi 

nöter Mälarn, Edsviken och Erken med 10 kilosvikter och sen hamnar i Malung på SM. Sug 

på den! 

Tisdag/Onsdag 

Rapport från tisdagens Stockholm Pimple League (SPL): Edssjö, Upl Väsby och jag och 

Göran Hellgren gjorde SPL-premiär. Vilken premiär det blev med strålande sol och vindstilla. 

Solskyddsfaktor 15! Fisket var bättre än förväntat och segrare med 2.450g blev Leif 

Andersson som betvingade Hellgren med 6 g, Mikko med 18 g, Sundberg med 48 g och mig 

med 60 g. Det var tokjämt men skitsamma med resultatet tyckte vi alla för stämningen och 

vädret gjorde att alla var lyckliga som barn på julafton. För er som har möjlighet att ”jobba 

hemifrån” en tisdag så rekommenderar jag SPL. Nästa vecka säsongsavslutning, I will be 

there om vädret tillåter! 

Rapport från Täby Sportfiskare: Dagen efter Edssjön hade man tävling på Edsviken och nu 

var vädret mindre bra kan man säga, för att inte säga för mycket. Halv storm och snöblandat 



regn sållade agnarna från vetet. Mest fisk i påsen hade Tomas Woupio med dryga 3 kg men 

jag tror samtliga som var med mest önskade att få komma hem och tina upp. 

Veckans profil 

Gunnar Blomberg Vaxholm SF en kille som man inte springer ifrån på isen. Måste säga att 

jag imponeras av hans enorma kondition. Det få känner till är att Gunnar är en av få svenskar 

som besegrat legendaren Gert Fredriksson i kanot. Gunnar som på sin tid var en överjävlig 

kanotist. Gunnar pimpelfiskar gärna både lördag och söndag. Förra året var det dock på 

vippen att han inte fick åka till Jämtland på påsken då akvariet som gick läck där hemma 

ställde till med rejäl vattenskada och när väl alla försäkringsbolag och hantverkare gjort sitt 

tyckte Rosie att det fanns lite att fixa till innan allt var klart och innan dess var det tji att åka 

norrut. Han jobbade som en galärslav och fick det färdigt bara kvällen innan han tog plats i 

min bil och vi drog mot Sjöboda.. Gunnar med lugnet som sitt främsta vapen tar aldrig till 

stora ord eller höjer sin röst, men när han säger något så är det till att lyssna för han har alltid 

kloka ord på tungan. En riktig fiskekompis. 

Veckans Plutten 

Innan: Plutten går alltid ut en kvart innan övriga då han har handkappkort men det hjälpte inte 

denna dag. 

 

Efter: Hade han fått gå ut två timmar innan övriga och fått fiska den tiden så hade han kanske 

varit i segerstriden. När han senare på kvällen surfar in på resultatsidan blev han säkert lite 

gladare då han med råge kvalat in till SM 2018, grattis Plutten! 

 

Hästnamnet 

Countdown som startade minuterna innan prisutdelningen i söndags. Nedräkningen var för 

många lite jobbig. Skulle min placering i serien räcka till SM eller inte. 5 timmar senare låg 

listan på nätet tack vare Calle som trots en svepning av ett par sexor Jägermeister fick ordning 

på tangenterna och listan. 
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