
Sportfiskeboden Cup Ismete 

ISMETE-TÄVLING lördagen den 4:e mars på Vallentunasjön. Nya regler från tidigare år 
där lagen tävlar i total-längd istället för i vikt. Samt att både gädda och Gös räknas. 
 

Den totala längden av max 5 st gäddor/gösar avgör resultatet! 
 
Tävlingen kunde följas ONLINE under dagen!  

 

13 team har anmält sig till start  

 

 

 

[Dölj alla fiskar] 
 

 1. No Name  251,0 
cm 

Pontus Dahlbeck, Jonas Jerrefalk och 
Klas Pehrsson. - Knepigt med 
teamnamn...vet faktiskt inte vad vi skall 
heta? Heter No Name tills vidare. Hur 
som helst ett av de förväntade 

topplagen. Grabbarna har koll på 
Vallis....bara fisken fattar det också!?  

  Klas GÖS 67,0    

  Klas GÖS 65,0    

  Jonas GÖS 62,0    

  Pontus GÄDDA 57,0    

 2. TRC  242,0 
cm 

Jörgen Albom, Rasmus Albom och 
Fredrik Bratt. Riktiga Rednecks från 

Gnesa! TRC - Team Real Cowboys ger 
sig in i matchen på isen. Toppformen 
hos lagmedlemmarna kommer lagom till 
drabbningen på Vallentunasjön. TRC 
siktar mot pallen!  

  Rasmus GÄDDA 65,0    

  Jörgen GÄDDA 62,0    

  Rasmus GÄDDA 59,0    

  Fredrik GÖS 56,0  
 

 3. Gäddlösa  236,0 
cm 

Jocke Lövstrand och Fredde Lövstrand. 
Regerande mästare då de förra året 
knep segern på Värtan. Laget har tränat 

på gös hela vintern och ser fram emot 
drabbningen på Vallis. Bästa Gnesta-

team räknar de iskallt med att bli!   

  Fredde GÄDDA 65,0    

  Jocke GÄDDA 60,0    

  Fredde GÖS 58,0    

  Jocke GÄDDA 53,0   
 
 
  
 
 
 

 
 
 

  

 4. Flexfishing  193,0 Kent Einarsson och Felix Einarsson. 
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cm Heta tävlingsfiskare som dragit smått 

hela vintern. Dags att dra lite större fisk 
nu!? - Man måste ju flexa!  

  Felix GÄDDA 77,0    

  Kenta GÄDDA 61,0    

  Felix GÄDDA 55,0    

 5. Byfåne  126,0 
cm 

Fredrik Persson och Alexander 
Johnsson. - Vi är jäkligt taggade att 
kamma hem hela tävlingen men går 
inte de ska vi slå Gnesta lagen! Vi har 
vilat oss i form och har inte rört ismetes 

grejerna på ett par säsonger!   

  Fredrik GÄDDA 63,0    

  Alexander GÖS 63,0    

 6. Pro  125,0 
cm 

Micke Ekstedt och Fredrik Bernström. 
Team Pro har tävlat flitigt genom åren 
och har ett antal topplaceringar varav 
en vinst från VC Ismete tidigare år. 

Laget kör utan sponsor i år och förlitar 
sig på deras rutin och tävlingsinstinkt.  

  Micke GÄDDA 63,0    

  Fredrik GÄDDA 62,0    

   Sörens Bil  125,0 
cm 

Sören Johansson och Robin Johansson. 
Var inte helt bekväma med Värtans 

gäddor i fjol utan ser med tillförsikt an 
tävlingen på Vallentunasjön. - Gös kan 
vi dessutom! Se upp för Sörens Bil!  

  Robin GÄDDA 64,0    

  Sören GÄDDA 61,0    

 8. Tino & Jimmy  70,0 
cm 

Tino Kindh och Jimmy Borg. Etablerade 
snubbar som inget hellre vill bli bästa 

Gnesta-team. Lagets erfarenhet och 
fingertoppskänsla skall bli avgörande i 
år. - Nu får man ju räkna gös också!  

  Jimmy GÄDDA 70,0    

 9. Stäkets SF  64,0 
cm 

Francisco Vazquez och Morgan Öberg. 
Riktiga "Stekare" och Vilket lag!!! Ett 
Dream-team om man får välja! Laget 

bestämde sig i allra sista stund för att 
tävla, men står nu på startlinjen 
tillsammans. - Rookies....eller hur?! Se 

upp!  

  Frasse GÖS 64,0   
 

 
 
 
 
  

 10. Catch e´m all  57,0 
cm 

Jesper Söderström och Thomas Fisher. - 
Tja...vad skall man säga? Ordningsmän 

runt sjön till vardags och etablerade 
"rävar" inom sportfisket. Meriterna är 
många, men saknar en stor framgång 
på en Ismetetävling. Varför inte en 
pallplats på Vallentunasjön?  

  Thomas GÄDDA 57,0    

 11. WallénGren  53,0 Magnus Wallén, Malin Gren och Linus 
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cm Linde. Ett hett lag nu när gösen 

kommer in i bilden. Allt är förberett, 
grillen, stormköket, mörten, pulkan, 
tältet, specialtackel mm mm. Bara 

fisken som saknas! - De skall vi försöka 
ta vi också!,   

  Magnus GÄDDA 53,0 
cm 

  

   Addeboda   Andreas Eklöf och John Norling. Efter 
otaliga träningsläger på bl.a. Addarn, så 
är team Addeboda redo för fajten på 

Vallentunasjön. Lagets list samt hunger 
efter framgång skall räcka hela vägen 
är det tänkt. Team Addeboda står på 
startlinjen!  

   Näs   Robban Lövstrand och Roger 
Andersson. Här finns rutin och 
killerinstinkt. Laget som för övrigt 

segrade 2012 där man också petade 
upp en 7+ gädda, har haft en svacka 
ett par år. Otroligt revanschsugna tar 
de sig an ett för laget nytt 
tävlingsvatten. Se upp  

 


