Rapport från Rånepimpeln 3 april 2016‐04‐04
Allt såg perfekt ut på förhand. Kalla nätter som gr ett starkt skarlager ovanpå den 80 centimetrtjocka
isen på Botte3nviken. Västerbotten kör sitt DM idag och våra toppfiskare var i Finland för att
försvara klubbens och Sveriges färger.
Klockan 8 började de första komma. Från Finland kom den ena billasten efter den andra. Totalt dök
93 tävlande upp och det var mer än förväntat.
Idag hade jag en yngling under mina vingar för att vägleda honom på hans först pimpeltävling .
Johnny Storelv var full av förtroende. Han skulle följa mig på den knappt 3 kilometsvandringen till
Skärgrundet. Vi var framme precis för at skjuta startskottet.
Första hålet borrades. Ingen fisk! Först i det tredjehålet kom en liten abborre upp. Inget mer. De som
hade vandrat ut hit förflyttades sig åt olika håll utan att få kontakt med fisk. Jag drog mig ut mot
Skärgrundsstenen. Borrade upp en dygnsgammalt hål och fick direkt kontakt med stormörtar. Satte
mig tillrätta för att ha en längre seans med blankfiskarna. Så blev det inte. Efter cirka 10 mörtar var
det stopp. 4 andra fiskare hade nu kommit fram och de blev utan fisk. Ett kilo hade jag nu i botten på
skryllan. Dags för förflyttning. Jag såg att Joakim drog fisk ett par hundra meter ut från mig. När jag
kom fram hade han bra drag med fläskmörtar. Jag provade att borra upp gamla hål men absolut
ingenting fick jag. Flyttade ut till utsidan av stenarna. Några pigga abborrar fick plats i skryllan.
Johnny dök upp och jag bestämde mig för att borra på insidan men närmare stenarna. Där blev jag
sittande i 3 timmar. Från börja stor mört för att sedan bli mindre. Joakim och 3 andra förflyttade sig
efter en timme för att söka större fisk och jag önskade dom lycka till. Johnny och jag blev kvar ensam.
Klockan 14 sköt jag avslutningsskottet och begav mig hemåt. Nu hade solen gjort sitt så hemvägen
blev tyngre i det 7 centimetertjocka snötäcket. 35 minuter tog det för oss att komma hem. Fick då
höra att flera hade fått över 10 kilo blandat stor abborre och stor mört. Min påse visade sig väga
dryga 10 kilo.
När prisutdelningen startade visade sig att mina 10 kilo räckte till vinst i veteranklassen. I herr klassen
hade 8 fiskar e mer än mig och högsta vikten hade Mika Jaako på dryga 17 kilo. Han hade startat vid
samma ö som mig men gått norrut mot fastlandet och där kommit på grov mört och abborre direkt.
Han satt där i dryga 3 timmar ensam. Johnny blev 4 i juniorklassen med nästan 5 kilo. Före sig hade
han 3 av norra Finlands bästa juniorer med mångårig vana av tävlingsfiske. Kanske kommer Johnny
att ha lärt sig lite av vår tävlingsdag tillsammans.
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