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Bara dagar kvar 

På onsdagen 25/10 samlades Stockholmsklubbarnas representanter för årets tävlingsmöte, 

uppslutningen var mycket stor, vi var nära nog 20 personer på plats. Två av distriktets aktiva 

klubbar saknade representation och det var Jakobsberg och Stockholms PF men distriktets 

övriga klubbar var där och även Sportfiskebodens general var på plats. IT-Calle skulle 

imponera på oss äldre och visa hur dagens moderna möten går till genom att koppla upp 

datorn mot TV skärmen.  

Han tog fram flera datorer och en väska full med sladdar, frågan jag ställde mig var om vi 

skulle vara med i direktsändning på TV3 eller om det skulle ske en eftersändning. Efter att ha 

provat allt så tvingades han ge upp, skärmen på väggen förblev svart. Calle gjorde sedan ett 

tafatt försök att skylla ifrån sin egen okunskap och förmåga på att TVn var för gammal. Den 

rutinerade ordföranden Leif synade bluffen och Calle fick sparken som IT-chef och som straff 

fick han ta jobbet som kassör. Revisorer, justeringsmän, styrelseledamöter,,,,,,,,,,,en massa 

poster delades ut, nära nog ingen kom undan.  

 

Jo en kom undan, Plutten, för med en sådan ful keps kan man inte bli vald i en seriös 

förening. Formalia avhandlades och tre motioner godtogs. Tikkanens motion om införande av 

DM i båtpimpel nästa år blir en höjdare. Tänk senhöst och folk som sedan länge tagit fram 

pimpelgrejerna och deras tvångstankar dygnet runt om att få komma ut på första isen, det lär 

bli knökfullt på denna tävling. Mötet fortsatte utan större skandaler, även om Leif några 

gånger fick höja rösten för att få stopp på att alla pratade i mun på varandra, liknelsen med en 

partiledardebatt om invandringen var slående. Lottdragning, inte mindre än 7 klubbar höjde 

armarna i luften.  

Förslaget som antogs blev att Stäket/Enskede kör en gemensam DM tävling gjorde att vi fick 

plats med återkommande Södertälje SFK i programmet med 6 deltävlingar plus ett DM som 

kval till SM 2019 i Råneå, Råneå ligger för de som undrar norr om Uppsala. 

Säsongen 2018 

Jag kan konstatera att antalet individer i pimpelsverige som mår dåligt över att isen dröjer 

bara ökar. Vissa kör båtpimpel, andra kör badkarspimpel och de allra flesta verkar köpa och 

sälja krokar och andra vinterpryttlar redan nu i oktober. Uppladdningen är igång och hysterin 

över första tävlingarna är redan igång. Jodå, jag är likadan själv och har försäkrat mig om att 

vara på plats om det blir nån ”ADHD-Cup” i Svegtrakten. Pratade med Bertil Larsson 

häromdagen och han är taggad. Det har inte gått många dagar sedan vi hördes i Juni som 

Bertil inte fiskat. Han har till och med tränat pimpel på det viset att han provat tafsfiske, 

vertikal och balans och jämfört. Han blir att räkna med i vinter den gode Bertil. 

 

 



Kicki svingar 

På SM-planeringsmötet i veckan som gick så svingade Kicki Torstensson både högt och lågt. 

Hon var tydlig med att silvermedaljen från mete SM i Bollnäs satt som en smäck runt hennes 

egen hals men samtidigt uttrycktes förvåning över att jag var kvalad till pimpel-SM. Va, ska 

du vara med och tävla, är du kvalad? Min motfråga är, sover du i samma säng som Jörgen 

Keno Axenmo, han verkar inte heller tro på min förmåga på en pimpelis? 

En tisdag på utomhusbad i Mälaren 

Vi samlades tisdag den 17/10 11.14 på parkeringen vid Steningebadet. Det var Kicki, Leif, 

Calle, Totte, jag och min hund Tenshi. Det var regn i luften och 3 grader. Det var tydligt att 

det bara var jag som var sugen på ett dopp för ingen annan hade ombyte med sig och Tenshi 

är livrädd för vatten. När vinden låg på så avstod jag att hoppa i. Vi mätte och placerade ut 

platser och fållor för kommande SM. Vi blev efter vårt besök än mer övertygade om att det 

kommer att bli ett bra SM om isen fryser till men jag som betraktare förstår att organisation 

och ordning och reda blir viktigt. 
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