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Säkert iskallt, iskallt stekhett 

Har du varit på Rimbo-Långsjön nån gång? Om så är fallet, har du fiskat nångång? Om så är 

fallet, har du pimplat? Om så är fallet, så vet ni skillnaden på himmel o helvetet. Jag och min 

parhäst Jocke Åklint tog sikte på det säkra stället, dvs där man kanske inte vinner (även om 

det hänt) men man placerar sig väl. Inte alls av en slump sågs Robin, Litholm, Roger 

Johansson, Arnoldsson, Carina, Björne, Juha, Roffe o Leena, Ingemar m.fl. på samma lilla 

område. Vi ville alla liksom vara med från början och sedan kanske göra ett genidrag sista 

timmen och rycka ifrån, tror det var tanken på alla oss som inte var helt utan rutin från sjön. 

Robin har väl exempelvis travat runt sjön flera varv och jag och Jocke har traskat runt vi 

också då vi varit på sjön sedan vi var junisar. 

Jag, Jocke och Robin hade i vilket fall inga som helst planer på att gå längs bergskanterna på 

sydsidan å framförallt inte allra längs bort i sjön i sydändan. Där har det ju aldrig funnits en 

endaste fiskjävel, någonsin! Eller som Robin sa innan vi åkte hem, jag gjorde hela den rundan 

förra gången vi var här och jag hade inte ett pet, det var helt tomt, o i sydänden var vattnet 

motbjudande grumligt! 

Nä så dumma skulle vi inte va att vi skulle ge bort tid på dessa två sterila platser. 

Resten fattar ni säkert själva. 

1. På säkra stället hade fisken valt att stänga igen käften eller att simma därifrån. Tror att 

Mats A hade mest av de som kämpade mot demonerna typ 2.5 kg. 

2. Runt ön fick jag och Anders Widerberg två bonusfiskar med kort mellanrum och 

eftersom vi båda är djupt religiösa så såg vi det som ”ett tecken från ovan” och hela 

vårt Täbylag blev kvar för länge i området. Jorå, Jocke är också religiös efter alla 

vinster på lotterierna. 

3. Trots att jag såg Lasse Magic Sundberg sista timmen (ser man Lasse S så sitter man 

rätt lyder ordspråket, för Er som kanske inte känner till det), han satt inne vassen med 

storfräsare som Boman, Timpa och Robin m.fl. Han var ca 5-50 m från oss i 1 hela 

sista timmen. Inte ens detta var gott nog. 

4. Det är lätt att var efterklok men att rygga Kim detta år bara kan inte bli fel. Hellgren 

fick borrsvängen i skallen o vakna till och Litholm fick en snilleblixt och båda 

herrarna tänkte samma samtidigt och dessutom helt rätt. Va faan e han, den där 

K.Bergkvist? 

5. Kim Bergkvist,  När de kommer fram har Kim 96 medan Hellgren o Litholm har 8 

var. Nittiosex abborrar efter ca 1.5 timme, killarna sätter fart och blir således 2-3-4. 



6. Var de var? Gissa en gång. Bergskant sydsida såklart. 

7. Vem vann då? Jo de gjorde Lövet, absolut ingen skräll i sig (tvärtom), men att få ihop 

8.5 kg på Rimbo-Långsjön på fyra timmar, det är inte kattskit! Hatten av för Lövet! 

8. Var han var nånstans? Lyckas du käre läsare inte lista ut detta själv med alla ledtrådar 

jag lagt ut, så är du sannolikt en nollpoängare i ”På Spåret”. 

Jag säger så här, nästa vecka, då jäklar! 

Ullnasjön och  Där kan inget gå fel. 

 

Om ni vill, törs och kan syns vi på söndag, kram på er alla. 

 

Michael Molander 070-4443298 

molander.michael@gmail.com 


