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Livet är skört
På väg till Skellefteå International Airport (SIA) nås vi av beskedet om en mycket tragisk
bussolycka på E45 söder om Sveg med flera döda och allvarligt skadade barn. Tänk att livet
kan vara så skört och att en plötslig händelse kan få familjer att trasas sönder. Idag föll
journalisten och radioprofilen John Chrispinsson plötsligt ihop och avled, 60 år gammal.
SM
Vill du se ett spänt skinn, ska vi bugga loss så får du se 110 kg i rörelse? Hon nappade och
upp på dansgolvet blev de av. Musiken var på hög volym och överröstades enbart av
Sundbergs lunginflammations rosslingar, vad som blev kvar i lungorna efter dessa attacker
var nog inte mycket – Jesus! Men efter en kort stund är det roliga över och Holmudd slinker
ner på stolen intill och utbrister ”hon va ju värdelös på att bugga”, jag förklarar då att hon
kanske inte var intresserad av att dansa utan hade sett fram mot att få gnida sin kropp emot
skinnet. Tror du, nä, jag har ju bira kvar så det går inte. Björn Eldh sitter på andra sidan om
mig och han tror på samma. Vi skrattar så det sprutar tårar och skålar en gång till. Det är
lördag och alla i gänget har just missat möjligheten att bli svensk mästare, vi har duschat och
bytt om och fått i oss lite mat. Annsi var inte helt nöjd med mat och service så på mycket
tydlig svenska förklarade han att pengarna skulle tillbaka i hans plånka och äta skulle han
göra så långt bort från Stadshotellet som möjligt. Även andra var mindre nöjda men jag som
hade taktikgenomgång inför lag-SM (läs ”tog några jamare) på rum 507 kom ner lite senare
och då hade man rättat till alla misstag i köket så jag vart båda mätt och nöjd. Sundberg blev
också nöjd för han fick en hemmabryggd Roger-öl i pris som bäst i Sthlm, den kunde han
behöva för att lindra sin hals med. Felix var också nöjd och gick stolt omkring med medaljen
om halsen och tänk att Elin också fick en SM medalj, hon var såklart också nöjd. När jag tar
mig till baren och beställer en öl till, som om jag inte redan fått i mig nog, så ser jag ett äldre
par som ska betala och hör att de säger 507. Nähä du gubbe, du kan faan inte sätta notan på
mitt och Sääfens rum. Jag närmar mig paret med hotful blick och precis innan jag landar
högern på gubbens hakspets ser jag att han pillat fram Visakortet och knappar in koden, på
displyen står 507 Kr. Jag håller igen slaget, låtsas som ingenting, tar min öl och återgår till
gänget som hänger. Så blir man näst intill neddragen av en damveteran som jag inte kan
nämnet på, lovande start tänkte jag kort innan hon förklarade sitt ärende. Hur är det med
reglerna? Alltså, det var tredje gången denna lördag när jag fått frågor om gällande regler, vad
har man gjort för fel? Ser jag ut som Anssi kanske, om så är fallet färgar jag håret till rött så
folk ser skillnad. Men visst var damen mycket trevlig och därtill satt ju journalisten Erik
Sörgårds på min andra sida så här fick man vädra och lyssna på åsikter. Vi kan väl konstatera
att en av frågorna som gällde medlemskortet i Sportfiskarna nu fått sitt svar, det kommer med
nästa tidning i slutet av April. Lite märkligt att förbundet låter SM avgöras då ingen har giltigt
medlemskort, om man vill spetsa till det så var det ett gigantiskt tjuvfiske i Burträsk i dagarna
två men då uttaget av abborre blev så lågt så bedömer Västernorrlands enda två poliser Kling
o Klang att det hela får gå och fortsätter istället istället skjuta med fartkameran längs E20.

Uppladdningen innan helgen var för de flesta väldigt seriös och koncentrerad. Speciellt för
Göran Hellgren som med Ericaeffekten avstått från både semlor och ….. Allt för att vara helt
fokuserad på att leverera resultat i toppklass. På fredagen hade de flesta anlänt till Skellefteå
med omnejd. Jag tog tummen till hjälp och fick lift från SIA till stadshotellet mot att jag bar
lite väskor åt Widerbergarna. Hellgren och Erika var redan på plats efter att ha kört firmabilen
i nära 100 mil och nån timme senare typ 18 jämt tog vi sikte mot käk på stan. Vi når Texas L
och meddelas av ordningsvakten i dörren att om man inte bokat så kommer man inte in, O
Learys, lika där med enda skillnaden att där var det några rejält packade som tog sig in i
lokalen när de egentligen borde gått hem och uppsökt kudden. På tredje och fjärde stället var
det kort och gott fullt och hade man inte bokat så fick man gå vidare. Vid Stadshuset läser jag,
visionen om att 2020 skall kommunen ha 80.000 invånare. Då får man hoppas att Kling o
Klang fått bli nån till som kan sätta stopp för intaget av hemkört på fredagarna, så att det
minskar till nivåer att invånarna hittar in på krogen kl 18. Sen måste givetvis fler restauranger
byggas för som det verkar går alla kommunens invånare ut och äter o dricker, det gillar jag,
lite sydländsk touch. Nåväl, vi fick plats och mat o dryck på Tacobaren, så när vi ankommer
hotellet var vi i toppform. Det var även bussgänget som anlänt och man hade haft flera
aktiviteter på vägen upp, bland annat spritlotteri, då man insåg att Jocke Åklint inte var med i
bussen så kunde man köra ett mer ovisst lotteri, vem som vann förtäljer inte historien. När
påsarna var utdelade till alla från huvudstan så slank vi in till baren för en sista. Björn Eldh
stängde baren och det sista jag hörde var, lycka till Djurgårdarn.
Innan start på lördagen drar Jarmo mig till sig, en regelfråga, får Maj fiska med skruvdragare
eller inte? Nu är det bestämt, nästa år tänker jag färga håret för att inte likna Anssi,
personligen kan jag tycka att han är lite längre och att jag har lite mer pondus men det verkar
för allmänheten svårt att skilja oss åt. Maj är 70 men var 69 och har tävlat hela säsongen som
ÄDV men tävlar i DV och därmed får hon inte ha skruvdragare, skitenkelt eller hur? Björne
däremot är knappt 60 fyllda och tävlandes i HV får använda skruvdragare då hans granne har
fått en spik i foten, skitenkelt eller hur? Givetvis är de två senaste meningarna lite tillspetsade
men visst vore det enklare om alla som vill får ha skruvdragare. Vi pratar 82 cm is. Nästa år
blir det annorlunda, då får vi hoppas det blir is tillräckligt så det håller att stå på.
På söndagen är det en timme tidigare och min mage är inte med på noterna. Som Björn
Widerberg sa i kön till Maja, det är alltid krångel med hotellnätter. Det blir mer mat, mer
dricka och senare rutiner så protesterna från verkmästarn i magen är befogade. Väl befriad
från krånglet så gav vi oss ut på isen, Himmelroos hade planen klar, vi andra i laget hade en
annan plan, en sämre skulle det visa sig.
Grattis till alla vinnare, M.Björklin ställde damerna Schack Matt, Anders Bergman och Rolf
Andersson i HS och HV och grattis alla andra som vann på lördagen. Grattis även till alla lag
som vann och speciellt till Team Sveg Due som hade mest av alla lag, trots att Bror Olsson
lämnat återbud pga taskigt självförtroende då han fick storstryk av undertecknad på genrepet
på Ryssgraven. Ledsen för detta Bror, det skall inte upprepas nästa år, promise. Micke
Vestlund klev in och såg till att det blev guld, stark reserv får man säga. Men jag måste ändå
hänga kvar lite kring alla dessa vinnare. 10 pers vann på lördagen och typ 34 pers på
söndagen. Jag tänker hänga kvar på en person, Lucas Strömberg från Ulriksforsarna. Den
figuren har jag aldrig skakat hand med men ni kan ge er faan på att jag skall söka upp han i
påsk. Förra året blev min grabb David Öman som junior trea av samtliga, denna gång var det
Lucas som stod för bedriften. MEN och det är ett jävligt stort men, han var bara 126 gram
ifrån att vinna hela SM! Smaka på den, Lucas var så nära att skriva historia. Att som yngre
junior kamma hem hela SM, jag måste säga ärligt, förlåt mig nu Anders, men jag hade tyckt

det varit ännu roligare. Sportfiskarna lär inte missa den här unika möjligheten utan har säkert
redan planerat in hemmahos reportaget och lagt minst tre sidor i kommande tidning för att
lyfta upp junioren och tävlingsfisket. Från mig får Lucas nöja sig med ett jättestort, grattis!
På väg hem från SIA får jag höra av Widerbergarna att de skulle hem och byta om för
studentfest. Imponerande får man säga. Själv hade jag inga som helst problem att sova mellan
start och landning. På måndagen hämtade jag mina fiskegrejor hos Hellgren som hade fått åka
V70 hem. Några timmar senare så konstaterar jag att Stockholm fick en poäng i premiären,
den så upphaussade, botten is nådd. Jag avstår alla bortförklaringar, men på plats på Tele2
arena fick jag uppleva ännu en gång det som varit signum för helgen. Stora förväntningar men
resultat som man helst vill glömma.
Men nästa år, då j-vlar!
Veckans profil
Så här dagarna efter SM måste det bli Felix Einarsson. Förra året var han med på SM för
första gången och detta år vann han ett individuellt silver. I medlemstidningen var han i höstas
intervjuad efter att ha fångat en massa arter i insjöarna i somras. Den där killen lär se till att
pappa Kenta kommer upp på helgerna även i sommar för det lär bli fiske minst en dag varje
helg. Jag gav Felix en stor kram efter hans insats på lördagen som också i efterhand visade sig
räcka till en resa till Finland och NM nästa vinter. Den berömda ketchupeffekten! Felix är ett
framtidsnamn som förhoppningsvis kan hjälpa till att locka fler unga till tävlingsfisket.
Veckans Plutten
Erik Plutten Lund syntes inte till på SM i Burträsk. Varken före, under eller efter! Jävla
skitstad, jävla skitsjö……………jävla skit. Plutten ”den optimisten” satt nog i roddbåt på
Drevan och letade kilosabborrar istället, hoppas han hade håven med sig och flytvästen på.
Hästnamnet
Jag tror att Resolve vinner Elitloppet med Åke Svanstedt i sulkyn. Sista söndagen i maj vet vi
om jag gissade rätt.
Till sist
Låt oss hoppas att vi alla får ha hälsan i behåll och att vi syns på isarna igen nästa vinter. Det
här blir min sista krönika för Stockholmsdistriktet denna säsong. Möjligen återkommer jag
med något likande upplägg inför nästa säsong där vi bland annat har ett SM på hemmaplan.
Den som vill kan läsa min krönika på TäbyPFs site där jag kommer att återkomma ca en gång
per månad. Tack till er alla för era snälla ord.
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