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Innan start kommer Janne Åkerlind med två paket vildsvinskotlett. Smaskigt. Det vattnas i
munnen och middagen är klar. Nä du gubbe lilla, de är till David! Vadå David? Man undrar
just va han gjort med Janne som inte jag gjort, nåväl jag fick snus av Holmudd på DM 1 men
det fick inte David så någon rättvisa kanske ändå råder.
Måsnaren, en sjö i min smak. Många öar, vikar och grund samt en hel del ovisshet och med en
lämplig förmodad segervikt på ca 6 kg. Det var DM på sjön på åttiotalet och då vann Mats
Arnoldsson vilket han sa sig förträngt. Det är klart, att har man en meritlista som Mats så lär
segrarna falla i glömska allt eftersom. En fin dag hade vi att se fram emot men solen kunde
inte ta sig igenom utan det blev lite snöfinglor i luften istället, nä det är inte felstavat det heter
snöfinglor, fråga min dotter som myntade uttrycket när hon var runt 5-6 år.
En annan som trodde han var i den åldern var Timpa som utan att tveka äntrade rutchkanans
topp för genomgång. Vi var många som var oroliga för om han skulle svinga sig i banan
efteråt men han fick råd av undertecknad att ta trappstegen ner tillbaka. Jag hade fått tips, man
får alltid tips har jag märkt, men de är sällan att lita på. Men när skottet small satt sju minst
sagt meriterade gossar på rad på den kant jag valt. Vilket tips Lövet fått vet jag inte men han
sprang iväg som en avlöning och fick sällskap av bland annat Robin. När jag släpper ner i
första hålet märker jag att det smäller i pirken, är det möjligt, har jag hamnat rätt? Sen utspelar
sig en fars som i svartvitt hade varit som hämtad från Buster Keaton eller Charlie Chaplin.
Det låg lina överallt, spön på isen, avslitna pirkar på stor abborre men även ca 1 kg fisk i min
skrylla. Faan Molander, vilka fiskar, vilket ös, Mats, Kim och Roger klagar. Men grabbar ni
fick ju se kroken innan, Djurgårdan med guldtopp. Nån som vill köpa?
Nä fy faan svarar Roger. Jag slår ett nytt hål, men nu sitter sex fiskekompisar som en
solfjäder runt mig. Inte en stöt. Hål nr 3, här blev det kontakt och ca 8 hg abborrar till. Totalt
typ 1.8 kg och 14 abborrar. Sen dör allt, ingen får nått och vi sprids med vinden. Roger o Mats
tar plats i vassen medan jag gör en iskall svepning på 2 km. Tillbaka till Mats o Roger som
sitter och får enstaka pyttisar, nä de här går inte säger Mats och får med sig Roger, bye bye.
Jag stannar till vid kanten jag startade och tar en 100 grammare till sen får jag nog. Min
tipsare sa, gå inte genom sundet.
Men eftersom han inte är att lita på (han är från Gnesta SFK) så tar jag mig till ön bortom
sundet. En hylla har jag sett på kartan. Sex meter inte en stöt, kliver in mer på hyllan, pang
och fem snabba och 8 hg på 1.8m. Jag ser mig omkring, 20 kvm oborrad hylla och det kryllar
av hektosbitar, nu vinner jag. Nix, så blev det inte. 15 hål och nån enstaka till och ca 3.5 kg
totalt. Då kommer Gunnar Blomberg som sänd från ovan, nä här var det dåligt, jag går
tillbaka till viken för där var det bättre.

Han rundar in till nästa vik och den vetgirige Molander hänger på. Där sitter Dahlin, Dyppe,
Himmelroos, Gunnar, Axenmo och nån till vid en sten som sticker upp.
Himmelroos drar fem med ränder på, jag förstår varför det är sönderborrat. Mina vänner vid
stenen informerar om abborrar som fastnat i hålet, som hade ögon som cyklop, som inte ens
gått upp i 150mms hål osv. Samtidigt röjer Gotlandsjögge omkring som en iller, faan du ska
se Dahlin och Dyppe.
Vilka fiskar och jag får inget. Jag sätter mig bakom Himmelroos och drar ett kilo på 6 fisk.
Jaha, hur svårt kan det va? Sen far jag omkring som Jögge och får nån ströfisk medan Dyppe
går tillbaka till ett gammel hål och tar en trehektos till och tappar en lika stor. Hade Jörgen fått
plats i hålet hade han hoppat i! Det är ju faan oåtroåiligt. När skottet smäller har Dyppe 5.4,
Dahlin 5.1, Jag 5.0 och Gunnar 4.6.
Samtliga hamnar i kön för kuvert på utdelningen. Från andra delar på sjön fångar jag upp att
Hellgren hittade fisk men att Robin luktade till sig stället och släppte ner i ett gammelhål och
fick klunsar, såklart, för det är ju inget snack att killen förutom att han är ruskigt kompetent
också har det där lilla flytet detta år. Jag tycker faktiskt synd om RH för missen på SM, jag
hade unnat Robin ett svenskt mästerskap. Där sitter förresten Carina, 10 fiskar och 3 kg. Hur
är det möjligt man frågar sig gång på gång, hur är det möjligt, slagdängan från JustD upprepar
sig. Roger, Boman, Mats håller en låg profil vid bilarna, de hittade inte rätt denna dag. Vid
prisutdelningen händer dock grejer. Inte så att någon förvånas att Robin vinner, Dyppe
likasamma osv utan läs nedan. Tack Timpa och gänget som fixade en jättekul sjö där det
fanns fisk med ränder på, hit åker jag gärna igen.
Lagserien avgörs i sista omgången
Dagen till ära hade Jocke skjutit ut sig ur laget och Anders Widerberg var kronbakis efter
50års skivan kvällen innan. Vi hade plockat in Kim och Dahlin som reserver.
Jag hade precis vägt in när Dahlin visar sin tag, mina 5012 gav torsk med ca hektot. Då ser jag
Robin och Lövet som med två breda flin konstaterar att de vann laget och att därmed är det
mer eller mindre klart att de vinner årets lagserie. ”Men vänta nu” hur mycket har ni, Robin
6,8 och Lövet 5,4 o Roger typ 2,2 så 14.4 totalt. Hur mycket hade Kim då frågar jag, 4 kilo
svarar Robin. Ja då slår ni oss för då har vi 14.1 totalt. Jag vänder mig dock om och frågar
Kim, mer exakt hur mycket, svaret smakar fågel 4.299g. Hoppsan, Robin vi har också 14.4 kg
för Kim har 4.299, jag 5012 och Dahlin 5.3 nånting. Robin visar fingerfärdighet när han
fipplar med kalkylatorn på mobilen. Fan va jämt det blir, det blir stenhårt! När vi åker hem är
förvirringen total. Vinner TPF 1 lever serien men om SPF vinner så är serien avgjord.
Jag kastar mig på luren och kollar vikterna med Calle direkt när jag hängt alla blöta kläder på
tork. Jodå, vi vinner och serien lever inför sista omgången.
TPF Elit behöver en poäng mer än SPF. Dessutom missar Roger sista omgången då han är på
Anfield och ser returen Arsenal-ÖSK så en reserv måste kallas in. Det här blir en rysare och
jag tackar dagens två reserver Kim och Dahlin för strong insats. Om Täby Elit vinner
lagserien, så räknar jag med en rejäl krogrunda som tack, speciellt inbjudna Kim och Dahlin.
Kortet i baren liksom.
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