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Krönika #1 

Jag har fått förtroendet att skriva några rader varje vecka under säsongen på distriktets nya 

hemsida, vilken gammal stofil säger ungdomarna, ”hemsida” det heter ”siten” (uttalas sajten) 

numera. Några av er kanske har läst några av mina meningslösa rader på TPFs hemsida så ni 

vet hur detta kommer att bli, knappt läsbart och överdrivet säger merparten men det finns en 

ynka liten klick som inte gör att än att fördriva tiden på jobbet med att surfa runt för att få 

tiden att gå och då kan ju dessa rader ha sitt berättigande. På TPFs hemsida, förlåt site, 

kommer jag att fortsatta skriva men då med fokus på hur vi i TPF haft det sedan senast. Så ni 

som har extra mycket tid att slå ihjäl kan ju läsa båda krönikorna på båda ställena för här på 

distriketstockholm.se kommer det mesta vara fokus på vad som händer i Stockholmscirkusen 

på vintern. 

Men inte ens jag kan ensam fånga upp allt som sker så jag hoppas ni alla vill hjälpa mig till 

uppslag. Så innan ni åker hem på söndagarna så kom gärna fram och berätta en anekdot från 

dagens DM tävling, alla slag under bältet är tillåtna och censur är inget vi sysslar med på min 

redaktion, tvärtom. Att fru Kindberg-Batra gått i säng med Jimmy natten mot idag är inget 

som sopas under mattan utan allt ska upp till ytan. Politik är underbart, hade man varit politisk 

krönikör hade jag klarat mig väl utan er hjälp för inom politiken bjuder man verkligen upp till 

dans.  

Att Totte i tisdags satte sina brodd, spikes, åt fel håll och tyckte det stack lite väl i hålfoten 

och att fästet inte var hundra är en viskning i politiska mått. 

Trumpen, Kindberg-Batra, Jimmy, Löven och andra politiska ledare skall veta att redaktionen 

uppskattar deras klaverTrump. 

Slutligen vill jag tacka Leif o Calle för förtroendet. Calle som sannolikt lider av svår 

inkontinens då han kissar på sig ibland då ha läst mina enkla rader medan Leif däremot är 

filbunken själv och hetsar sällan upp sig, vilken härlig duo. 

Oberoende liberal 

Trump som på fredagen äntrade tronen med budskapet, USA i centrum. Jag gillar det 

uttalandet, likt Neil Armstrong, a gigant step for mankind. Tänk vilken skillnad mot Löven 

senast o Reinfeldt därföre, vi ska utreda här, utreda där och minska lite lagom på andra ställen 

om utskotten tillstyrker utredanas förslag. Inte mycket tal om att sätta Sverige främst på 

världskartan där inte. Viktigast ändå: Låt oss hoppas att världens viktigaste politiker inte 

stänger alla vattenkranar för de som behöver dricka! 

 



DM serie 2 på Erken 

På Erken Kristineholm avgjordes DM2. MörtBosses hemmavatten, utökat hemmavatten 

dessutom. Solen sken till en början medan sista två timmarna var helt different, snålblåst och 

kallt skulle de flesta säga. Kristineholm igen och nu med ännu mer fisk tänkte de flesta och 

ännu större tänkte några. Nix, så blev det inte. Varken mer eller större, tvärtom faktiskt. Jag 

och Tombola gick mot vasskant där vi fått fisk förr. Med oss i släptåget fick vi Juha, Roger 

”Sorpan” J, Klasse medan Litholm, Robin, Hellgren och David gick före, de kan ibland hitta 

själva. Vi blev inte så många som jag trodde sa Jocke när han innan start svepte botten ur en 

klassisk TT. Efter tre hål tittar vi på varandra, inte ett napp, vad händer? Utåt och där fanns de 

små krypen, på 5-6 meter! Jag var med bra i tre timmar men ballade fullständigt ur 10 kgs 

tempot sista timmen, Litholm hade en grymt svag början men hittade fisk en bit upp sista 

timmen och fyllde på rejält. Jocke var mer jämn över 4 timmar men sista timmen bad han till 

gud om att blåsa av skiten då hans fingrar inte var 100. Så Litholm gick vänster, Hellgren och 

David blev mer kvar medan Mikka gick höger mot klungan på det ”nya vattnet”. Vem tror ni 

gjorde rätt. Mikka såklart! Vem faan är Mikka undrar ni läsare av dessa meningslösa rader? 

Mikka Häkkinen är tidigare världsmästare i Formel 1 och Robin Hall kör på vanliga 70 vägar 

som om han vore Mikka. På väg in mot Rimbo och tävlingen så gör han med en V70 en 

dubbelomkörning i skymd kurva i minst 140 blås. Hade Länsman stått där hade Robin klarat 

sig för inte ens Länsman kan ju sätta dit Mikka! Mikka gick alltså till klungan och visade var 

skåpet står och vägde in dryga 10, han e i zoonen nu Mikka! Annars gjorde Sorpan ett smart 

drag och lämnade oss med timmen kvar för att fiska utanför starten. Där var det ju nästan 

ofiskat och gått om abborre. 25 romstinna i första hålet var liksom lite bättre än för oss idioter 

som var kvar i ”det tomma intet”. Sista timmen var som en begravning, en riktigt sorglig 

historia. Jag fick kanske ett tjog medan Tombola hittade ett lågt jämt tempo och där Litholm 

fiskade ikapp och förbi. Sen small det efterlängtande skottet och vi kunde snabbt väga in och 

smita från brottsplatsen. På vägen hem var snacket så långt ifrån fiske som möjligt, grabbarna 

David, Hellgren och jag hade fokus på Semlor, Green Day, temperaturen och kommande 

träningspass i veckan. Faan va jag längtar till Täby Mästerskapen, var? Vem vet?varför?. 

Tisdag/Onsdag 

Rapport från tisdagens Stockholm Pimple League (SPL): 

Här kommer jag att rapportera om vad som eventuellt är sant eller inte från tisdagens omgång 

i SPL. Att Totte vände spikesen åt fel håll och tyckte det stack i hålfoten var från förra veckan 

på Ryssgraven. 

Rapport från Täby Sportfiskare: 

Här kommer jag att rapportera om vad som eventuellt är sant eller inte från onsdagens 

drabbning för TäbySportfiskare. Att Rösjön är så full med växter att det är svårt att pilla ner 

pirken mellan stråna kan Lars Rudman stryka under på. När Wuoppan och BUM packade sig 

hemåt mot bilarna slog Wuoppan ett hål och det bara small.  

Veckans profil 

Hemmafiskaren Klasse Jansson blir först ut i en serie. Klasse Svanbergarn som är nybliven 

kattägare. Men man kan verkligen ifrågasätta kattens val av husse. Nåja, Klasse är en go 

gubbe som säkert ser till att katten får vatten, mat o kärlek. Katter har ju en förmåga att stryka 



omkring i alla häststallar då det ofta innebär att det vimlar av möss och råttor på dessa ställen 

och att katten i detta fall tog Klasse för häst är uppenbart, men till katten kan vi bara hälsa att 

hästsvansen normalt sitter därbak och inte på hjässan. Men helt fel är det inte för färsk fisk lär 

det ju bli och så lär det bli lite resor runt om i husbilen så den lär få se Sverige. Sen gillar inte 

katter vatten, men det löser sig för det är några hundra meter till Erken från huset och när 

husse glömt bort kvällsmaten så finns ju pizza i huset intill. Klasse har länge varit med i 

tävlingscirkusens formula 1 och blev så sent som 2016 svensk lagmästare i mete. Klasse är 

som jag känner honom väldigt positiv och man kan om man vill alltid få en kram. Hans 

händer är alltid varma och vi har pratat om det hemma vad som gör att vissa personer har 

denna fördel. Personligen så tänker jag mer på regelverket och undrar om han inte borde 

diskvalificeras på alla kyliga tävlingar då gubbtjyven inte fryser. Äh, jag gillar Klasse, inget 

att hymla om och jag hoppas han finns med oss i cirkusen 100 år till. 

Veckans Plutten 

Innan: Vad tror du om dagens tävlingsvatten Erken, Kristineholm? 

Jag är inte så negativ faktiskt för här finns det grovsingar och dem skall jag ta. Men de e klart 

blir det såna där småttingar i massor är det bara skit. 

 

Efter: Motsvarade vattnet dina förväntningar? 

Ja men va faan, jag fick ju ingenting på balansarn. Fick byta till vertikal med 8ans krok men 

fick gå ner till 10an för de J-vla fyrkanterna till abborrar var inte större än så här (nu måttar 

Plutten ca 5 cm). För Helvete va små, jävla skitabborrar, men jag fick några med ränder på 

också. På en yta av 10 kvm så var det så mycket fisk att jag kunde rycka fast de Jävlarna. 

Några 3-4 hgs gjorde att jag åtminstone fick ihop 8534g vilket visade sig räcka till en 

jordskredsseger. Plutten har talat eller kungen har talat. 

 

Vad säger du om Ullnasjön, Nä fy Helvete inte den pissjön! Den som lever får se. 
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