Pimpelrapport Stockholm 2017 01 15
Enskede SFK bjöd in till vinterns 1:a SM-kval och DM Serietävling - ”Stockholm Open ” - på sjön
Magelungen i Farsta.
Tävlingen lockade hela 129 st deltagare – de flesta Stockholmare men en hel del deltagare från
Uppland och Södermanland.
De tävlande bjöds på småtröga abborrar med varierande storlek från 20 - 30 g upp till kilot.
En av deltagarna hittade på just de större exemplaren och lyckades också bli totalsegrare på
Stockholm Open.

Christer Johansso, Stäkets SF – Stockholm Open Segrare på 5488g
Christer Johansson - som tävlar för Stäkets SF i Herrveteran-klassen – hittade på större abborre och
tog tillvara på chansen och kan nu titulera sig ”Stockholms-mästare”. (I alla fall Stockholm Open
Segrare!) Christer vann sin klass före Alpo Partanen och på 3:e plats Stefan Dellert, bägge tävlandes
för Norrtälje Sportfiskare.

Föredömligt och Framtidstro
Enskede SFK med Erik Tikkanen i spetsen bjöd in till en föredömligt arrangerad tävling med allt från
bra skyltning, parkering, Inramning med banderoller, korv-försäljning, tydliga invägningsstationer,
fisken togs om hand och förädlades, prisbord samt överlag en trevlig stämning.
-

Bra där! Sträck på er ESFK:are!

Extra glädjande var också att se alla härliga juniorer som kämpade om de svårflirtade abborrarna!
Hela 13 st juniorer deltog på tävlingen där samtliga vann pris!
Jobbet att inspirera, instruera, skjutsa och stötta dessa ynglingar kräver en hel del tid och
engagemang och egen-offrad fisketid. En eloge till alla ledare och kul för sporten!
Fisket
Vanligt vertikalpirks-fiske med länk och 14-12 krok dominerade bland deltagarna och fisket skedde i
huvudsak mellan 1,5-4 meters djup.
Övriga segrare:
Herr – Michael Litholm, Täby PF

HV – Christer Johansson, Stäkets SF

Dam – Leena Wahlberg, Jakobsbergs SFK

ÄHV – Hans Eriksson, Länna Gård

DV – Jeanette Sköld, Norrtälje SF

ÄDV – Terttu Nevalainen, Södertälje SFK

ÄHJ – Markus Sundin, Enskede SFK

YHJ – Felix Einarsson, Täby PF

YDJ – Julie Härneman, Enskede SFK
Vi andra bugar och bockar och gratulerar alla segrare och pristagare!
Stockholmsdistriktets nya hemsida
Äntligen har Stockholmsdistriktet skaffat en egen hemsida där all info om tävlingsverksamheten i
distriktet kommer att läggas upp. Inbjudningar, Resultat och annan nyttig information.
Ny hemsida: www.distriktetstockholm.se
Resultatlistan från DM Serie 1 – Stockholm Open på följande länk:
http://distriktetstockholm.se/onewebmedia/Resultat%20DM-Serie%201%20%20Stockholm%20Open%20Magelungen%20170115_rev1.xls
Nu går stafettpinnen över till Norrtälje Sportfiskare som bjuder in till DM Serie 2 nu på söndag den
22:a januari.
Skitfiske på er!
Micke Boettge, Rapport Stockholm

