Krönikadags…… Micke Molander…

Jag vet inte om det är nån som läser men jag kan väl skriva något så får vi se om det blir nån
kommentar nästa söndag när vi kör Täby Masters på Ullnasjön.
Calle o Leif, vilka klippor. Redan innan säsongen var programmet på punkt o pricka fixat, lördagar,
söndagar, tisdagar, onsdagar, fredagar………………. Inte påsarna kanske men det löser sig sa han som
…. I handfatet. Nu är det lilla problemet kirrat genom bra kommunikation som jag till viss del varit
med i. Det är så det funkar nu förtiden, kommunikation, kartor på telefon och information om
tävlingar. Allt flödar snabbt och enkelt i mobilen, paddan och datorn. En ändrad startplats på en
tävling är spridd över hela startfältet på nån timme, otroligt. Allt va inte bättre förr.
Men allt verkar sig likt annars, Robin Hall vinner om det så är på långsjön, kortsjön, djupsjön eller
grundsjön. Han verkar ha tur jämt den där Robin. För det är så alla utomstående ser på våran sport,
det måste väl ändå vara tur. Jag säger som jag brukar, utan tur vinner man inte men med bara tur
vinner du inte.
Bytte klass nyligen till veteran, lite enklare lite lugnare, jo tjena! Idag på Malmsjön spelade
herrklassen statisternas roll. Innan nyår körde Lasse Magic Sundberg fram som en myrslok och tog
alla kuvert som det stod 1 på. I natt drömde jag att jag var 45 år och kvar i herrklassen, det var tider
det!
Fysingen, premiär och en helt ny sjö för mig. Varför är vi inte här varje år fråga jag grisjägarn Åkerlind
för sjön såg ju fantastisk ut på håll, det får du upptäcka själv var det lite kluriga svaret. Plutten va ju
på plats så gott om stora var ju garanterat. Jag hamnade mitt emot starten, vid abborrberget med
bland annat rätt bra namn faktiskt, Magic, Litholm, Arto Jumisko, Ted Åbom och några till. Kan man
bli femma i detta gäng har man fiskat otroligt bra var min första tanke. När jag 3 timmar stöter på
Sundberg så har han 2, Tikkanen 2, Thomas Pettersson 3, Jocke Åklint 3 och så Lasse damsugarn
Rudman hela 10 alltså stycken abborrar. I min väl tilltagna skrylla ligger en ensam död abborre. Jag
går tillbaka där jag fick den och hoppas att han har en bror och att jag därmed kan dubbla antalet.
Sista timmen fullkomligt sprutar det abborre upp ur mina hål och till slut kan jag lägga 12 stycken i
påsen och knappt över 5hg vägden in. Ingemar Jakobsson gjorde tvärtom, han satte sig mitt på ett
stim och satt kvar till dess att kulorna frös fast på stolen, inte ofta man hamnar så rätt men det var
från alla vi som håller på med detta en jättekul framgång för en kille som alltid är glad och som
kämpar i med och motvind. Sen var det här med Robin, hade satte sig där det inte alls fanns fisk så
han vann bara med 3 hg, vilken tur!
Erik Åberg har haft en bra helg denna helg, visade TPF på Addarn att han ska va med i striden på
lördagen med en bra placering och på söndagen hade han enligt min mening alldeles för mycket fisk i
påsen. Carina var för en gångs skull inte med bland pristagarna och inte heller Björn men förklaringen
är enkel. Det blev nog lite väl mycket fira för Carina som fyllde kvällen innan, de är garanterat på
podiet nästa vecka.
Morgonen på Malmsjön började sådär, när vi var på väg mot vattnet blev hästarna i hagen rädda och
hoppade över staketet och drog. Återfunna 15 km bort nån timme senare, jag ska bara säga vad jag
tycker att vi som gick på vägen och alltså skrämde hästarna i sken gjorde inget fel. Sen att hästägarn
hade åsikter om ett och annat efteråt tror jag mer var en reaktion på att hans fina hästar riskerade
skador när de sprang i sken, olustigt var det men vi lär oss av alla misstag i livet. När vi var på väg ut
på sjön saknade vi Ted i laget, vi kastade därför snabbt in Kari Kujala som reserv, en kille som knappt

hållit i ett pimpelspö på flera år. Förra året punkterad lunga och tre brutna revben, tro mig, det är
skäl nog. Nu gjorde han comeback inför DM där han ska bilda veterantrio med mig och Jocke. Ska bli
kul och se hur det går med ringrosten sa han innan, jag var själv inte ett dugg orolig. Sist vi var på
Malmsjön och enda gången jag var där så var han i topp så jag sa till min parhäst Jocke, ser du vassen
där borta, där sitter Kari. När vi fiskat i 20 min och Jocke har fångat en lakritsbåt och jag själv har inte
haft ett pet så byter vi sida. Hellgren möter upp och bär tungt 5 st. De söker inne i vassen, jag
utanför. Efter 15 bomhål händer det, va i helvete gör du säger Jocke efter en stund, ska ru tömma
sjön? Man har blivit poppis då flera rävar skyndar till på femmeterslinjen. Tyvärr så är de som nappar
inga viktökare precis men visst är det kul att få fisk. När jag lämnar hålet har jag lämnat nollan och är
nog sannolikt på 937 g eller så. Sen blev resten en strid mot klockan. Det vill säga snälla, bli 14 så vi
får åka hem! Med 30 kvar ramlar jag in i vassen där Kujala mutat in sig sedan starten, strategiskt en
lätt genomskinlig vit plastlåda, helt fylld med fisk. Kommentarer överflödiga, där har vi vinnaren. På
väg in i samspråk med vinnaren i herrklassen, den som gissar fel på vem får en blöt kyss på söndag, så
inser både Jocke o jag att reserven i laget får godkänt. Kanske till och med beröm godkänt. När vi
vägt klart så talar resultatet sitt klara språk, jag är SIB, jag och Jocke får ihop hälften av reserven
Kujala som kan titulera sig BIB (Bäst i bilen), BAA (Bäst av alla), KAM (Kung av Malmsjön), BIT (Bäst i
Täby) osv. Frågan är om inte BIT är svårast för en dag som denna var det väl bara tiotalet pristagare
från klubben, värre blir det säkert nästa vecka. Att vinna en klubbtävling i TPF är som att få 7 rätt på
V75, man drömmer om det men det händer aldrig.
Slutligen ett stort tack till Forellen och Södertälje, vilka arrangörer, superbra och supertrevligt.

Om jag får önska: Is varje söndag hela året. Tänk va mycket trevligt folk och vilken mysig stämning.
Speciellt tack Vivianne Sutter för att du tog dig tid att prata hund med mig, som just fått en ny valp
huset. Å tack Lövet för ditt engagemang, jag tar emot som en svamp så får vi se vart det leder.

På söndag är det dags igen, tivoli-pimpel fortsätter, karusellen är igång med på skjutbanan gör sig
ingen besvär – där vinner Robin Hall som vi ”gårdare säger ”Alltid Oavsett”.

Välkomna

