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Sportfiskeboden Cup Ismete - Lördagen den 9:e mars. 
 
Årets ismetetävling går av stapeln på Vallentunasjön med start vid Nygård. 

 
Den ojämna vintern med kyla, värme, snö, barmark om vart annat bidrar nog till 
ett mindre startfält än tidigare år. 
 
Fast de som deltar är inga duvungar direkt! 
 
Något lag vinner!!!  

 

9 team har anmält sig till start [Största fisk] 

Senaste nytt 

=Nyfångad fisk! Klicka på knappen för att se de fiskar som teamet fångat. 

=Teamet har fångat fisk, men det har gått mer än en timma sedan den senaste 
rapporterades in. Klicka för att se alla fiskar. 

=Klicka för att dölja fiskarna. 
Tips: Du kan ha fångstdetaljerna/fiskarna för dina favoritteam öppna hela tiden genom 
att klicka på [Uppdatera]. 

[Dölj alla fiskar] [Uppdatera] 

 

1. Pro  15,01 

kg 

Mikael Ekstedt och Fredrik 

Bernström. Team Pro har varit 
med sen begynnelsen och alltid 
varit ett hot om 
topplaceringarna. Vunnit förr 
och kanske dags igen?  

  

Fredrik (gädda) 2,33 kg   

  

Fredrik (gädda) 2,11 kg   

  

Fredrik (gädda) 1,91 kg   

  

Micke (gädda) 1,9 kg   

  

Fredrik (gädda) 1,82 kg   

  

Fredrik (gädda) 1,3 kg   

  

Micke 1,3 kg   

  

Fredrik (gädda) 1,19 kg   

  

Micke (gädda) 1,15 kg   

 

2. No Name  12,72 
kg 

Pontus Dahlbeck, Jonas 
Jerrefalk och Klas Pehrsson. 
Laget vann efter stor dramatik 
senast tävlingen gick på 
Vallentunasjön (2017) Laget är 
mer taggade än någonsin på 

att tag sin 2:a seger!  

  

Klas (gös) 2,67 kg   

  

Jonas (gädda) 1,65 kg   

  

Jonas (gädda) 1,42 kg   

  

Pontus (gädda) 1,3 kg   

  

Klas (gädda) 1,25 kg   

  

Klas (gädda) 1,22 kg   

  

Klas (gädda) 1,15 kg   

  

Pontus (gädda) 1,04 kg   

  

Pontus (gädda) 1,02 kg   

 

3. ROBTIN  12,41 
kg 

Robban Lövstrand och Tino 
Kindh. En hopslagning av 

annars bittra konkurrenter. 

Stridsyxorna har lagts åt sidan 
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och lag-medlemmarna testar 

tillsammans i år!?  

  

Tino (gädda) 2,04 kg   

  

Robban (gädda) 1,48 kg   

  

Robban (gädda) 1,48 kg   

  

Tino (gädda) 1,48 kg   

  

Robban (gädda) 1,21 kg   

  

Robban (gädda) 1,12 kg   

  

Robban (gädda) 0,95 kg   

  

Robban (gädda) 0,91 kg   

  

Tino (gädda) 0,89 kg   

  

Robban (gädda) 0,85 kg   

 

4. Gäddlösa  11,32 
kg 

Jocke Lövstrand, Fredde 
Lövstrand och Jörgen Ahlbom. 
Har vunnit förr och oftast med 
där i topp-3, förstärker med 
Jörgen i år!  

  

Sören (gädda) 1,95 kg   

  

Jörgen (gädda) 1,82 kg   

  

Jocke (gädda) 1,77 kg   

  

Jörgen (gädda) 1,64 kg   

  

Jocke (gädda) 1,49 kg   

  

Jörgen (gädda) 1,47 kg   

  

Jörgen (gädda) 1,18 kg   

 

5. Kajak Fiskarna  10,09 

kg 

Frasse Vazquez och Lars 

Lundberg. Det bästa av 2 
världar....i alla fall om man 
frågar team-medlemmarna. 
Heta Kajakfiskare som vinglar 
ut på isen....Får man tag med 
sig kajaken?? (Kanske 

behövs?)  

  

Lasse (gädda) 3,17 kg   

  

Lasse (gädda) 1,98 kg   

  

Frasse (gädda) 1,84 kg   

  

Lasse (gädda) 1,74 kg   

  

Lasse (gädda) 1,36 kg   

 

6. Solo  5,43 

kg 

Rickard Rogeholt med familj 

ev... 
Duktig ismetare som får sköta 
det mesta själv. Van att jobba 
solo!  

  

Rickard (gädda) 2,41 kg   

  

Rickard (gädda) 1,64 kg   

  

Rickard 1,38 kg   
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