
I huvudet på Michael Molander 

pimpelansvarig  Stockholm 

Distriktet  

 

Fick en härlig stund med Michael Molander nu när timman är slagen och vi kan väll 

säga att säsongen är på gång. Minusgrader har kommit. Tyvärr kom det 2dm snö (2017-01-04) 

Alla känner givetvis Micke ”RönningeSjön” Molander.  Starkt bidragande till Stockholms utveckling och 

intresseökning inom grenen pimpelfiske senaste åren. Han är även mycket i Täby PF.  

Han är även känd som David Ömans pappa !. 2-0 David denna säsong ! Hoppas David slutat sälja 

julgranar nu och kommer åter till isarna. 

 

Nu drar tävlingsverksamheten igång 2017, Något du ser extra mycket fram emot som 
Pimpelansvarig Stockholm-Distriktet ? 
 
Det är väl just att säsongen äntligen ska komma igång på riktigt. Alla förtroendevalda inom vår 
tävlingsverksamhet i Stockholm har under en lång tid slitits mellan hopp och förtvivlan men nu ser det äntligen 
ut att komma lite kallgrader vilket givetvis är en förutsättning för utövandet av sporten.  
 

Vad brinner du för som Pimpelansvarig Stockholm-Distriktet ? 
 
Gemenskapen och glädjen i det vi håller på med är viktigast av allt. På distriktets DM tävlingar måste alla 
aktiva och då inte bara arrangörerna bjuda till och göra varje tävling till en fest. Sen ska jag inte sticka 
under stolen med att jag gärna ser några medaljörer på kommande SM kommer från Stockholm. 
 
Nu när SM truppen 2017 är spikad ? Vilka 3 tror du har störst chans att nå medalj ? 

 
Svårt att bortse från att grabben min här hemma David Öman har bra chans i ÄHJ, sen tror jag att Carina 
Widerberg tar en medalj i damklassen. I herrklassen är det stenhårt så där får en medalj vara att betrakta som 
en bonus men jag har en god känsla för att någon av oss lyckas, varför inte Göran Hellgren? Ska jag tippa en 
tredje så får det istället bli Mats Arnoldsson som jag hoppas och tror får en medalj i veteranklassen. 
 

Vad tror du klubbarna i distriktet kan göra bättre för att locka med fler nya pimplare, extra viktigt i 
år då det är hemma SM 2018 ? Fler deltagare ger fler SM biljetter ? 
 

Oj vilken svår fråga. Jag vet att fiskeklubbar och aktiva i dessa gör allt de kan för att få med nya aktiva 
men rent krasst så talar inte "global warming" och det nya "surfsamhället" till våran fördel. Att vara 
pimpelansvarig i exempelvis sydsverige och mellansverige är liksom uppförsbacke med dessa 
förutsättningar. Det viktigaste är att inte ge upp utan att fortsätta arbetet för att bli fler och fånga 
ungdomarnas intresse. 
 
 

Vilken är din favoritsjö i Stockholm ? 
 

Mälaren är fantastisk. Det finns närmast oändligt med olika områden som erbjuder bra spöfiske året runt 
utan fiskekort, inte minst på vintern. 
 
 
/Vid intervju Calle Andersson – Distriktet Stockholm                    Intervjuserie 2. 


