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orn iger), del, rär
I\eL här skalr vj göra val
med på den
I lalla ense on), som
str'älande SM-dagen för pimlielfiske
]L/
i Eskilstuna, söndagen den I mars. Inte
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för det blev så värst rnvcket fisk
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ändä -ärei .quats och
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törfisftanlas EitNslörb »ds första likspim-

peimöte.

Många hår r.vckt tviviande pä axlarna
under vinterns lopp och trotL att ett sädant här arrangemang var rena stolligheten. Men nu har de givit med sig och erkänt sitr misstag- Drygt Iem tusen entusiåstiska pimpe fiskare h€r ställt upp i uttagningstäylingarna landet runt. 70 finalister kunde slutligen fala till Eskilstuna
som representanter för 3? olika klubbar.
Att inte fiskentusiasterna skytt några besvär för att inställa sig, visas väl bäst äv
att två finalister konr ända från Jörn i
Västerbotten. Earru Litldntork oc}l Wictor
Sa <lström hade få[t sättå till fenr hela dasar för att vara med. lnte en fisk fick de
iDder tävlingarna, men de var lika glåda
för det och för art ha fått slifra bekantskap
nred sörländska fiskale och deras mELodcr.

Meoderna, ia. Del. skulle kunna skrivas
ett särskilt käDitel om dem. Men det kal)itlet förblir osl(rivet. T bussarna på väg
ut till fiskeplatsen var det många som såg
över sina grejor en sista gäng, men tro

!å,-

inte, att de visade dem för konkurrenterna.
Nei. vilka blänken som används undet oli.
ka "iörhållan(len, det är henrligheter sorn de

flesta inte vill förråda. Sä mvcket kan sä.
gas att SM-segrare(r, K ol't Nbrlonder lrän
Ärboga, använder en pirk av egen konstrul(tioi!. I stort sett såg den ut att likna en
Bergmanspirk, men något måste det \.äl ha
varit sorn skilde efter som det blev skiltnad
i Drotokollct. Fast det vår för'stås inte Nor'lahder sorn drog upp dagens störala antål
abborrar. Dpr Iar fåktisk! andrapristagal en
Lcnnorl Joho|sson från Katrineholm som
lvckades nrecl ([,n bl.avadpn. Nio fiskar var
lians dagslesurrar. Fem hade Norlander,
som i alla lall yirnn, tack va1-e att han fick
l0 extra l,oäng.,ir'dagens största abholre.

ctt hil\'l hekto'NoB kund. 1ir r.psultatcn över lag ha
variL l:!ol hrlLre in rle nu blev. Men del
rådde ju lar.l.er al'rt Runt ellet Amatör-

Lvå och

lolnlt€ lyftcr svensle

mäa.

Itorlanilc från ArboEs sin
rtiitrt& IlEk ur hålet.

tGtE

fiskarnas Riksförbund för. lnte hellel kunde man skvlla ua SM-vär'darfta. Eskilsiunaortens Spoit- oäh Fiskevårdsförening. ord.
Iöranden där, Johru Ericson, vat' dågens tävlingsledar'e. När han gav inslrukiion åt de
tätlande Da mlrrsonen sa hanr
- Hår har
ni cn banä uå toi-v och en halv kvarlrätkilorneter Det linns atnlinslon( I00.0n0 abborrar nå (let ornrådet. l'ar så god, ni fål ta
dem: larenda cn, onr det är så ni kan. Men
dpt kunde man ju som sa81 var inte,
Åtr det rlock inte bara är slump ven) sonl
\,inner en Iävling sonr den här, det flatnhå1.

ler riksförbundfordförånden Cdrt I-iadhl,
Linköping. n1ed stor bestämdhet. Rätt bedrl\_et fiske är inte nägon slumlarta(l sy§_
selsättning, det är reir vetenskap" säger
karrten Ljndhd. Erl iakltagelse, sorn han
si6rt unLler en låne fölid av år, är att fiske'
iösultaret fölier'i)arL;meterständeL. Högt
lLlfrtrvck, hufgsugen fisk. lågt lufltryck.
hårdflörtade åbboirar. När lufttrvrke! är
lågt sä utvidgas fiskens sinhläsa o.h lryc_
ker Då masen, så att fisken inte känner sig
hunÅris. Där'för äI clen da ovillig ått huggaSkal'i man överhuvud taget kunna lLrr'a den

rill .tet

så måste man änvända små blän_
ken. Nei.
vid hött lufltrvck är deL fisken
hugger "som bä.!: Men hö-Bt- eller lågt det
är den sorn vet me§t om t)sliens vanol' ocn
tvcken sonl får lräsla fångsten, vare sig den
;u är stor eller liten. Sa'inte är dst slum_
Den som avqör ett SM i Dimpelfiske inte.
äen äsikten är kaDlen Lihdh6 beredd atr
försyara med hela sln välkända expeftis
Vtd SM-kvällens genleosanlma §ipd fick
Eskilstuna-värdarna- sit( välförtiän ta tåck
från alia håll- Och fran)nå kvällen kom man
också överens orn att nästa ärs mästerskap
i oimDelfiske skall hållas i Katrineholm.

Ati

ailans"rnanqen då

blir utmärkta.

det

svarar Na'irinehölms S!'F för. Då hoppas
man också att. Iå se flerå fiskan.le damer på
isen. I årets SM deltog bar'a en Moud Norrr_
srröm från Stockhold. }{oit försvarade sin
klubbs ära genom at! \'arå den enda stock'
hotmare, soä l.vckades Iä884 en abborre på

isen- Så som cien abborlen beundrades av
klubbkalnrater och Inediävlare, av alla
åskådar'€ soln rned bil och spark konl uL pä
isen så sorn den lotosraferädes ocll disku_
tprades
ia. en sådan- uDr,nrärk§amhet har
- iörr kommlt iti abhorre Lill del.
n,,s åkllis

(Forls l,å si(I
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jag hållcr på r;ed förstudiel
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ErrK ljkenSTen, Katrlnehotm. s:
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3, 12) John Wikborg, Morala. ?sj
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skall våra någor
fråns[t. Lll Da.on. ll
Det passar d,g biittre. Du ha;';
alr av f.ansk syrdfulthet on
krha dia. Och rlu stÄr rtrs stiä
frm. Men kom thäs der, mh
sKona katt. att Jaa v I hi $
nustru
som föder barn.
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hem och laAar rnat, inre eo inn

äker ornkrhs r

Jazzturneer.
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Hon skrariaale ät honom. rahr
så säker på hans kärlek. r,; hlL
tålat om villan de skuUe hr
mdblerna de skulre köDa. r?sor.
na de skuue cöra tilisåmmrft

De häde fö.lovat sts. Hon bar
ännu hans förto\.njnqs.tnq. .r
llten smal guldskena med tn
briljanter. Så hade han farlr rlt
Sydamerixa, och åren håde sÄu.
och Lll Daron hade bltvrr be.
6md, men lycklg var hon inr.
Iblan.l föråktå.te hon si,j \r,rl,
för ått hon inre kun(le xt,,r r honom. F.ör art den låDse. r,,,,r[.
mannen me.t del ikarosku,.n., .n)
sikter, och Oen ironisha r".rm
ständi8t stod mellan henne o(.h

åndrå män.
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