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DM Stockholm, på Erken
Va ska man säga! Ni vet Zlatan, va ska man säga, ska uttalas på skånska!
Är man bäst så är man bäst!
Veteranen Lars Sundberg, är namnet på årets vinnare av DM på Erken, Svanberga. Näst bäst
och vinnare i den yngre klassen blev Robin Hall som i sin tur var 7 abborrar före Jocke Åklint
som trea.
Ett dramatiskt DM är till ända och vinnarna har korats. Men vilken dålig start det blev. Vi i
tävlingsledningen hade redan i början av Januari bestämt att Brunnsan skulle bli skådeplats
för DM. Vädrets makter till trots hoppades vi arrangörer på att det skulle funka. Ett
skridskoevenemang skulle inte heller vara i vägen och vi hade därför gott hopp när vi
samlades utanför Bergianska på fredagen kl 10.00. Sen borde egentligen Kicki skriva
nästkommande rader för hon var byxis på riktigt efter bara några hundra meter vid Ålkistan. 4
varv sa Kicki, 4 varv igen, nu var det 5 osv. Kicki är ingen tunnis på tunn is men nu var hon
osäker på riktigt. Jag som simmat några gånger och har tagit simborgarmärket gick dock
vidare och längre och verkligen försökte till dess att även jag insåg att detta var inte
tillräckligt. Leif släppte ruskorna på isen och vi gick mot bilarna. Vad jag kände kan inte
uttryckas i ord, enorm besvikelse är nog närmast. Som tur är så hade nätverket fungerat och
jag passar på att tacka Thomas Jansson för jobbet bakom kulisserna. Det var han och ingen
annan som fixade vattnet, ordnade med parkering, fick klartecken från vattenägarn samt
fixade kartorna. TACK Thomas. Vi fick omgruppera till Erken och Svanberga. Bra där tänkte
Klasse som fick 15 minuters promenad till starten.
Åtta YHJ, guldtacka till er alla killar. Handgjorda pirkar från Marcus Claussen och Mankan
och några krokar från Jocke Eriksson är värda en del men er medverkan är värd mer än så.
Två damlag, båda från Täby, härregud! När hände det senast? När jag hade parat ihop Mikko
med Erik och Peter i Täby så var det inte många av de 90 som inte var med i något lag, stort
tack till er alla.
På Erken var det bra med fisk på flera ställen men inte för alla på dessa ställen utan det gällde
att hamna rätt. Några som gick vänster hade bra med fisk, några som gick höger hade det
också medan de som gick över till norra sidan hade sämre med fisk så de som valde den
taktiken fick ingen träff denna gång. Malmgren och Eldh missade orienteringen i skolan så de
kunde inte läsa kartan utan fiskade utanför gränsen. När det upptäcktes var det redan för sent,
en snöpligt slut för dessa herrar som åkte hem och såg reprisen av Mello istället. Precis som
förra året kom det väta just som vi skulle till att genomföra invägning och prisutdelning och
de flesta blev rejält kalla av att stå och vänta på att resultaten skulle bli klara. Sen flöt det på

och alla fick åka hem och ta något stärkande. Alla utom Hasse Eriksson som vann en flaska
whisky på lotteriet så han kunde värma sig direkt i baksätet.
SM Kval
Just nu (OBS innan DM) är det 13 HS, 9 HV och 6 ÄHV till SM. I dessa klasser borde vi
rycka tag i klubbarnas medlemmar på de som ännu inte varit med på DM eller DM serien för
att höja Stockholmskvoten. Med lite vilja så blir det 16 seniorer, 11 i HV och 8 i ÄHV som
får en plats i nästa års SM på Mälaren i Stockholm. YES WE CAN!
Lotteriet
Jocke och Anna fick inte köpa några lotter på DM. De ansågs ha fått mer än sin beskärda del
av alla lotterivinster på åtta dagar. Klasse är en smart typ och ber Jocke välsigna hans 2 lotter.
Första vinst går till 39 och Klasse kliver fram och vänder sig bakåt med orden Tack Jocke. Då
förstod ingen varför han tackade Jocke men nu vet vi.
Tisdag/Onsdag
Rapport från tisdagens Stockholm Pimple League (SPL):
I tisdags vann Mikko Paso en jämn batalj på Flottviken. Hela 21 tisdags lediga var på plats
och man kan inte annat än säga att tisdagarna är en succé. Vädret kanske kunde varit bättre
men man kan inte få allt som gumman sa! Jag mötte någon som trodde detta evenemang var
en företeelse endast öppet för Stäket men så är inte fallet. Alla i Stockholm får vara med i SPL
så om du är ledig en tisdag var med. Läs mer och följ tävlingarna/serien på nedan länk.
http://distriktetstockholm.se/resultat/pimpel/spl%20%20stockholm%20pimpel%20league.html
Rapport från Täby Sportfiskare: Onsdagens tävling var på Rosersbergsviken. Resultat
kommer men var inte ute vid denna pressläggning.
Veckans profil
Michael Boettge, årets värdiga vinnare av Lasse Fredlunds hederspris. Jag nominerade själv
Micke och hade också en fyllig motivering. Jag fick till svar att man tackade för mitt initiativ
men att valet redan var gjort. Jag blev glad inombords att Leif hade gjort samma val som jag.
Micke är en ambassadör för fisket och en utomordentlig sådan när det gäller ungdomar och
skolor och inte minst för de skolor som ligger i förorten. Jag minns för några år sedan när
Jocke borrat tillsammans med Bengt-Uno och andra när han berättade att nionde klassarna var
mer noga med hur man luktade och hur håret låg än vad man hade på fötterna. Det var
Converse som gällde på den tiden vilket är att betrakta som en mindre lämpad sko för
pimpelfiske och stöp som var fallet på Norrviken den dagen. MEN inte en enda hormonstinn
kille erkände inför brudarna att man var blöt och frös om fossingarna, nänä, huvudet högt om
man säger! Boettge var också den som tog över från Fredlunds blyertspennor och
kollegieblock till att införa digitalisering, han susade alltid förbi ”boden” på väg hem för att
fixa resultatlistor till hustruns stora ”uppskattning” och jag kan tänka mig att uppvärmd
middag och soffan i vardagsrummet stått på programmet många söndagar för Micke. Han har
som värd för Värtan Cup i olika former också visat att han är en storstilad tävlingsarrangör

och att han tänker framåt med C&R och big 5. Att han är en urusel guide på havsöring är en
annan sak för den gången jag körde ett guidepass blev det noll och intet i båten, men Micke
skrev på hemsidan att det var gott om kontakter trots bleke så han har också en politiskt
förmåga den spjuvern. Jag passar på att gratulera Micke till det pris du så väl förtjänar och jag
passar också på att skicka en hälsning till Lasse Fredlund, du är saknad av alla på isen vännen.
Veckans Plutten
Innan: Erken Plutten.
Idag hann vi inte med någon intervju innan tävling men när jag drog reglerna så vräkte Plutten
ur sig på sitt typiska sätt. Faan va svagt att inte ruska gränsmarkering, ska det vara så svårt att
göra någon kväll.
Efter: Motsvarade vattnet dina förväntningar?
Plutten fick medalj i lag så han var säkert mer nöjd än de två som fiskade på fel sida gränsen
och som diskvalificerade sig själva i ett telefonsamtal. Som svar på hans fråga så måste jag
passa på att be att förklara, vi var fyra som kl 10.00-11.00 gjorde kontroll av Brunnsviken i
fredags. Vi hade därifrån 2 timmar och 40 minuter bilväg fram och tillbaka till Erken. Vi hade
säkert behövt minst 4 timmar på Erken för att ruska av 4 km. Dessa timmar fann vi inte på
fredagen eller lördagen men i gengäld låg sjökort på hemsidan med alla gränser tydligt
markerade. Vi kanske i framtiden slipper alla dessa sena kvällar med av ruskning om vi kan
göra det på detta smarta sätt, speciellt efterssom det finns GPS i mobilen som kan visa exakt
var du är i förhållande till en given karta. Så gjorde David när han kollade läget på bortre
landet.
(Calle Andersson ruskade av gränsen för alla som fiskade på vänstersidan exakt 9.59, så där
fanns det inga tvivel)
Hästnamnet
Delicious US, Bold Eagle och Nuncio, toppat med Propulsion och givetvis 12 till. Jag vet var
på E-läktarn jag ska vara sista söndagen i maj, på Solvalla och Elitloppet. Ett lopp jag inte
missat mer än en gång sedan 1973 när Ego Boy vann i skiljehit. Nu håller vi tummarna för att
stjärnorna kommer och då blir det publikrekord kan jag lova. Året jag missade var när Pine
Chip och Copiad stred inpå upploppet 20 meter före övriga och Berglöf tog segern när Pine
Chipgalopperade kort före mål som slagen.
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