
Resultat VÄRTAN CUP ISMETE 

 

Lördagen den 10:e mars arrangerade vi Värtan Cup Ismete. Tävlingen 

genomfördes första gången 2003 och har sedan dess arrangerats med 3 

undantag – 2008, 2014 och 2015 - då isläget var för dåligt. 

Vid ett par tillfällen har tävlingen genomförts på närliggande sjöar som 

Ullnasjön och Vallentunasjön då Värtans is varit alltför opålitlig. 

 

Årets tävling gick på Stora Värtan och deltagarna bjöds på mycket trögt 

fiske!  

 

16 team har anmält sig till start [Största fisk] 

Senaste nytt 

07 mar 2018, 09:53:14 

Tävlingsstart på lördag den 10/3 är kl. 08.00 - 15.00 Skitfiske! 

=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. Pikeispike  8,3 kg 

Björn Persson och Alexander 

Johnson. Luriga snubbar det här! 

Alltid heta och farliga för övriga 

startfältet. Laget jobbar enkelt! 

Varför krångla? Det är enkelt! 

Pikeispike!  

  
Alex 6,1 kg   

  
Alex 2,2 kg   

 
2. Sviinekalt  8,1 kg 

Olov Johansson och Daniel 

Borg. Spännande lag som 

respektlöst ger sig in i matchen 

på Värtan. Inga som helst 

problem med det förväntat 

svårfiskade vattnet. Pannben och 

hoppas på Sviinekalt!  

  
Daniel 8,1 kg   

 
  Big Zander   

Hormoz Shamson och Ramzi 

Rihoneh. Rutinerade is-rävar 

som ställer upp på VC Ismete för 

första gången. Laget har allt att 

vinna och kommer att ge allt! 

Tyvärr fick de förhinder strax 

innan start!  

 
  Bröderna Eriksson   

Stefan Eriksson och Mikael 

Eriksson. Ett hett lag som hatar 

att förlora. Bröderna är så 

sammansvetsade som man kan 
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vara. De vet exakt vad den andra 

gör och litar fullt ut på brorsan. 

Blod är tjockare än vatten. Se 

upp!  

 
  Dödskalle Fiskarna   

Hampus, Ronnie och Kicki 

Poráth. Ett starkt familje-team 

som blir hyperfarliga i år. 

Hampus har bestämt namnet och 

tillverkat en team-flagga 

(Dödskalleflagga) för att sätta 

skräck i övriga fältet.  

 
  Gran Pescador   

Anton Lundmark och Michael 

Andersson. Laget som aldrig 

viker ner sig. Har en seger från 

flugfisketävlingen på Värtan 

men saknar en framgång från 

isen. Gran Pescador siktar på 

pallen!  

 
  Gäddlösa   

Jocke Lövstrand och Fredde 

Lövstrand. Otaliga 

topplaceringar genom åren med 

flertalet pallplatser och dessutom 

totalvinnare 2016. Lagets moral 

och vinnarinstinkt skall åter ge 

en topplacering.  

 
  Hålvana   

Daniel Snickars och Mats Riesel. 

Rutin i överflöd! Laget gör stark 

comeback på tävlingen där man 

genom åren tagit flertalet 

pallplatser. Dags för en seger 

kanske?  

 
  No Name   

Pontus Dalbeck, Jonas Jerrefalk 

och bKlas Pehrsson. Regerande 

mästare och svårslagna. Laget 

som aldrig ger sig utan krigar in i 

mål. I fjol knep man segern sista 

timmen. Fast....det var ju inte på 

Värtan!?  

 
  Näs   

Robert Lövstrand, Roger 

Andersson och Beije. Ett Dream-

team om man frågar dem själva. 

Vad kan gå fel? Laget har såväl 

vunnit tävlingen tidigare (2012) 

samt dragit största fisk. 

Team Näs är hur heta som helst!  

 
  Pro   

Mikael Ekstedt och Fredrik 

Bernström. Inget lag som slår sig 

till ro och låter mörtarna jobba. 

Nä....många hål blir det och slitet 



skall ge en topplacering. Team 

Pro har mängder av 

topplaceringar genom åren och 

blir alltid att räkna med.  

 
  Randiga Pajks   

Tino Kindh och Jimmy Borg. Ett 

skönt Gnesta-gäng som drar stor 

fisk. Laget ser fram emot 

drabbningen där man siktar på en 

pallplats. - Bara de går upp 

genom hålet!? (Eller hur 

Jimmy...!)  

 
  Stäkets SF   

Francisco Vazquez och Morgan 

Öberg. Laget hade godkänd fisk 

i fjol och blir alltid farliga till 

tävling. Frasse har dessutom 

vunnit tävlingen (2007) då 

tillsammans med Micke Ekstedt. 

Dags för en ny seger kanske?  

 
  Sörens Bil   

Sören Johansson och Robin 

Johansson. Laget delade 6:e 

platsen i fjol med 2 godkända 

fiskar och har fått smak på 

toppen nu. En pallplats vore kul! 

Se upp!  

 
  TRC   

Jörgen Ahlbom, Rasmus 

Ahlbom och Fredrik Bratt. 

Kopplade segergreppet ifjol när 

endast en timme återstod av 

tävlingen. 

Men snöpligt blev de fråntagna 

segern i en centimeter-strid och 

slutade till slut på 2:a plats. I 

år....!!!  

 
  Östman   

Pekka och Junior Östman. Ett 

starkt "familjelag" som i första 

hand vill ha en bra dag 

tillsammans på isen. Laget räds 

dock inget motstånd utan går här 

för en topplacering.  

 


