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Vi var, håll i er nu, 77 till start till årets nyårspimpel som gick av stapeln idag på Addarn
straxt söder om Norrtälje. Jag kunder räkna in ca 20 från TäbyPF men det stora flertalet kom
från när och fjärran och var så lyckliga att få gå ut på isen och fiska. Parkeringen som vi tänkt
använda var full redan innan sekretariatet var på plats. De 56 lotterna var slut långt innan
hälften anlänt trots att något pris ännu inte presenterats, det kallar jag förtroende. Vi hade i
vanlig TPF-ordning fixat priser i alla de klasser vi kör på vintern plus att vi hade kuvert som
skulle laddas med deg. Isen var garanterad av Lars Jonsson, tack Lars, och den var precis som
förutsagt 10-15 cm kärnis och lite tunt puder hade lagt sig under natten. Solen bröt igenom
stundtals och vinden var så gott som inte alls på plats. En underbar vinterdag. Det fick bli tre
klasser plus att den enda junioren Villiam Jonsson Norrtälje SFK var med i egen klass men
den killen återkommer vi till.
Det större flertalet sökte sig mot grynnområdet vänster med Himmelroos och Jonas gick tvärs
över till Himmelroos kant.
I andra hålet får jag kontakt med något större som kliver av. Faan! Malmgren hissar två med
ränder på medan några andra får smått och nån enstaka stor. Istvan tar en 792 grammare.
Carina däremot är helt iskall och får nog efter 45 min och gör en vandring mot utloppet. Jag
ser att hon blir kvar där och är just på väg att följa efter då jag lyfter en 5 hgs, vad gör du
Micke säger Lars Jonsson samtidigt som jag lägger upp fisken på isen. Svaret blir kort och
genialiskt, fiskar! Sen smäller det på riktigt. Inom radien om 25 meter ser alla undertecknad
få ett riktigt sjöodjur på kroken, normalt sätt ska det inte gå men några minuter senare ligger
en jättegädda på isen 4-5 kg. Jag föreslår regeländring att all fisk ska räknas men får bara
syrliga kommentarer och garv till svar, vilka fiskekompisar man har. Nu har jag på riktigt fått
nog, nu ska jag till Carina men då kommer Bear från den vik vi brukar börja vid. Han slår ett
hål ca 10 m från mig och drar fyra st på ca 1.2 kg. Litholm skyndar till och tycker att det
känns orättvist. När jag 15 minuter senare lommar iväg så tar jag dagens i särklass sämsta
vägval. Till vassen där Jocke o Ted samlade småfisk på hög i våras. Men där har redan Timo
Hakkulinen och några till redan rensat. Litholm kommer in i området och fixar middan med
en gös på dryga 2 kg. Själv får jag en gös på 25 gram, det är inte min dag.
Då skriker unge Hr Villiam till och pappa Håkan får rycka in, jag har en stor signalerar 8
åringen och lyckan ler mot nästa generation, dagens största 798 g landas på isen och några
svordomar (må vara honom förlåtet) kommer ut i hetsen över det inträffade. Sista timmen
petar jag runt och får i sista hålet 12 st vilket blir dagens bästa hål. Lyckligt ovetande är jag att
alla de som sökt sig bort till Carina drar hål med fisk som passar att filéas.
När jag skjuter slutskottet är jag ändå nöjd med dagen, mest med arrangemanget som gått
prickfritt med hjälp av radarparet Widerberg men också väder och den goda stämningen. Det
visar sig att mina dryga 1.5 kg räcker för att passera mitten i sällskapet. Jag och Carina tar

plats i bilen för uppdelning av priskuvert medan övriga TPFare hjälper till med invägning och
kort. Prisutdelningen börjar med att Björne gör en Jocke Tombola och tar hem båda flaskorna
i lotteriet. När han en stund senare hämtar den tredje flaskan i procenten lessnar många i
publiken och föreslår att han inte får köpa fler lotter säsongen 2018. När dagens mitt och
Maries vikt är utdelat är det dags för penningpriserna. Det börjar med att Villiam hämtar drygt
850:- och får dagens varmaste applåd för seger på största abborre och seger i sin klass. Jag
kan inte undvika att fråga pappa Håkan hur det gick i internkampen då jag redan visste
resultatet. Villiam – Pappa 1-0. Den somnar han gott på ikväll. Hellman har dagens tredje
högsta vikt och Carinas kompis från utloppsviken vinner därmed HV
Carina bäst av alla på imponerande 5.4 kg, hon kan den där tjejen, Björn tvåa .Gladast kanske
ändå var Jonas Berglund som fick dagens 8e pris i herrklassen, en hemmagjord pilsner från
Roger Johansson.
Efter prisutdelning och folk börjar packa sig hemåt så vågar sig Mats Arnoldsson fram till
arrangörerna Widerberg. Med tanke på den totala utskåpningen i HD cupen runt Ovansiljan
och nu detta så undrar jag om ni tar pimpelkurser. Absolut svarar Bear, men det är dyrt och
exklusivt, vi kör teori på Maldiverna och kursdeltagarna betalar ledarnas uppehälle.
Praktikkursen körs på tävlingar runt Ovansiljan där masarna är rena rundningsmärken. Här
anser vi att kursdeltagarna har goda chanser at tjäna tillbaka kurskostnader. Pris för en plats
på kursen är 10 ”Laxen”. Svaret kommer spontant; det är det värt! Kan man skriva upp sig på
en lista för nästa kurs?
Jag hoppas Anders Ax och Mats A förstår att detta är skrivet med glimten i ögat.
Håll ögonen öppna, inom kort öppnar nästa kurs. Anders, Bear and Carina Widerberg –
“Pimpelkurs advanced”.
Nu är vi igång och jag passar på att tacka för alla snälla ord jag mottog om min nya tjänst på
Sportfiskarna. Det blir svårt att efterträda en legend som Anssi men jag ska göra mitt bästa.
Slutligen,
Tävlingsledningen önskar alla pimpelfiskare, vart ni än bor och vilken klubb ni än tillhör ett
GOTT NYTT ÅR!
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