
Värtan Cup direkt! 
08 feb 2010, 22:51:56 

"Värtan Cup Ismete"! 
Här kan du följa Ismete-tävlingen "Värtan Cup Ismete" ONLINE - gädda 

för gädda, minut för minut! 
 

Gäddorna registreras, mäts, vägs samt märks (Pikereg.se) innan de 
returneras igen. 

 
Här nedan kan du se vilka team som anmält sig så här långt till tävlingen!  

 

42 team har anmält sig till start [Största fisk] 

Senaste nytt 

06 mar 2010, 17:10:21 

Stort Grattis team Roslagen som tog sin 2:a inteckning i vandringspriset! 

=Nyfångad fisk! Klicka på'n för att se 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]. 

[Visa alla fiskar] [Uppdatera] 
 1. Team Roslagen  7,1kg Janne Westerberg och Mattias 

Söderman. Starkt lag från 

Roslagen. Janne har en 
meriterande seger från 2004 

och laget håller sig alltid väl 
framme på VC. Se upp för 

Team Roslagen!  
 2. Hålvana  4,7kg Daniel "Buster" Snickars och 

Lelle Agö. Rutinerade ismetare 
som har framskjutna 

placeringar på Värtan Cup 

Ismete. Hade dock en 
formsvacka i fjol men känner 

sig redo att åter igen blanda 
sig i täten! - På pallen har vi 

varit, men aldrig stått överst! 
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 3. 3 x Litholm  4,0kg Michael Litholm, Marcus 

Litholm och Alexander 

Litholm. En ledig dag från 
tävlingsfiske i pimpel. - Vad 

gör man då? - Jo, man 
tävlar....i Ismete! Hade en 5-

kilos i fjol och hoppas kunna 
klättra i listan!   

 4. Pheobe  3,9kg Robban Söder, Raffe Nordin 
och Hasse Liljecrantz. Ett 

meriterat Ismete-team som 
hållit sig väl framme. Har ett 

par pallplaceringar där de 
bl.a. blev 2:a 2006! Teamet 

har varit i en svacka ett par år 
men känner sig mer laddade 

och siktar på pallen igen!  
 5. Skullz  3,1kg Stefan Molin, Peder Wigdell 

och Christian Stenhoff. 

"Skullz" är namnet på laget 
som använder skallarna när 

de fiskar! - Fast ibland kan det 
vara svårt att få ner dem 

genom hålet!  
 6. Vallentunas Yngre  3,0kg Pontus Dahlbäck, Mikael 

Grandin och Gustaf Leijon. 
Unga men ack så rutinerade! 

Tålamodet är det inget fel på 
och laget har alltid en grym 

avslutning! - Hoppas vi får 
upp den godkända innan 

slutsignalen den här gången!  
 7. Rotan River  2,9kg Niklas Fungdal och Martin 

Karlsson. Laget slog till när 

endast ett par minuter 
återstod av tävlingen i fjol - 

10 kg prick! Räckte då till en 
4:e plats! I år vill de upp på 

pallen!  
 

 
 

 
  

   20:e maj   Henrik Thelander och Egil 
Jersenius. Unga killar som 
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varit med några år nu! Väntar 

fortfarande på stora 

genombrottet! Har alltid haft 
fisk men det har fattats någon 

centimeter på dem! Skall det 
lossna i år?  

   Barracuda   Pelle Johansson och Thomas 
Johansson. När de inte 

utmanar Barracudan, så tar 
de sig an kusinen gäddan 

istället. - Det ända som skiljer 
är klimatet och tempen. 

Annars kör vi med samma 
prylar! Hmm...Ismete?!?   

   Bottennapp   Kristoffer Kunnari, Patrik 
Spång och Nicklas Öster. 

Teamnamnet är taget efter 

vanligt scenario på deras 
fisketurer! Bottennapp!!! I år 

kanske vi höjer mörten lite?  
   Bottenskrap   Mattias Fröidh och Gustav 

Meisner. Efter långa studier 
och mängder av Ismete-pass 

så har teamet utvecklat en ny 
teknik! "Bottenskrap" - Ett 

specialdesignat tackel som får 
mörten att helt enkelt skrapa 

sig fram längs botten! De 
hoppas taktiken håller i år!  

   Brännlund Brothers   Niclas Sobeus och Christer 
Lantz. Norrlänningen och 

Angel-Idolen Brännlund har 

inspirerat teamet så pass 
mycket genom åren att 

teamnamnet blev en 
självklarhet! - Hoppas på 

tjurigt fiske så att de hinner få 
i sig all Lingondricka! 

 
 

 
 

 
  

   Båtskåp   Rasmus Lindberg, Peter 
Donning och Bengt Donning. 



Ett slagkraftigt team som vet 

hur det känns att tag de 

största på Värtan Cup! - I år 
skall vi ta dem från isen 

också!  
   Catch ém all    Jesper Söderström, Micke 

Puhakka och Björn Kastenfalk. 
Herrarna behöver ingen 

närmare prresentation. En 
pallplats är en rimlig 

målsättning! Viktigast av allt 
är dock att hålla "Fienderna" 

på avstånd!  
   Coola Killarna   Mikael Ekstedt och Thomas 

Eriksson. Micke segrat en 
gång på Värtan Cup Ismete - 

2007! Då tävlade han i team 

Frasse & Co men då Frasse 
fått förhinder så fick han tag 

på en av de coolaste 
ismetarna, Thomas som går in 

i laget. Teamnamnet blev 
självklart!  

   Dum Dummare Dummast   Johan Eklöv, Jossan Ahlqvist 
och Jeff Åkesson. Teamet är 

otroligt sammansvetsat även 
om det är premiär med 

ismete. Teamnamnet borde 
sätta press på konkurrenterna 

- ingen vill väl tag stryk mot 
ett lag med ett sådant 

teamnamn!?!?  
   Epox   Vesa Rönkkö och Johan 

Jakobsson. Epox Lucius har 

kommit för att utmana! Epox - 
Gädda! Teamet har även 

preparerat mörtarna med 
Epoxy så att de skall hålla för 

många och stora gäddor! - 
Epox....Oh Yeah! 

 
 

 
  

   Esca Pisces   Mika Yli-Hukka och Rickard 
Jonsson. Skall bli kul att slå ur 



underläge! Rookisar på 

Värtan, men ger aldrig upp! - 

Vi skall ha godkänd fisk!  
   Gäddhäng 1   Michael Lindholm, Kenneth 

Schmidt och Johan Broman. 
En härlig blandning profiler 

som tagit mängder av gädda 
genom åren. I år har man 

förstärkt med TV-kändisen 
Broman - allt för att få häng 

på täten! - Gäddhäng!  
   Gäddningspatrullen   Rasmus Lindblad och John 

Norling. Teamet kommer som 
vanligt inleda med en 

långpromenad där e 
patrullerar av området! - 

Sedan får vi se om vi hinner 

dra några gäddor! Fast vi kan 
ju turas om att patrullera!   

   HB   Filip Holm och Axel Bergman. 
Team HB ser med stor 

tillförsikt fram emot 
tävlingsdagen. Teamet enades 

om att ha Filip som lagkapten 
och i år heter man HB. Går 

det inget "Bra" så får Axel 
bära kaptensbindeln nästa år! 

"BH - Bra va´!"   
   Jeppes Fiender   Matte Engholm och Ivar 

Gustavsson. Teamnamnet föll 
sig naturligt då de skulle 

anmäla sig till tävlingen. 

Matte som har en 2:a plats 
från tidigare år, har slagit sig 

ihop med Ivar som är en 
nestor inom ismetet! - Skall 

det bära ända till toppen i år?  
 

 
 

 
 

  
   Krokodil   Magnus Blomberg, Sebastian 

Ericsson och Stefan Svensson. 
Teamet tävlade i fjol under 



namnet Basse och tog då 

ledningen med en gädda på 

drygt 8 kg redan efter en 
kvart. Teamet brände sitt krut 

tidigt. I år förstärks laget med 
Stefan för att fullfölja!  

   Lövstrand   Jocke Lövstrand och Fredde 
Lövstrand. Bröderna från 

isfiske-Mekkat Gnesta tar sig 
upp för att revanchera sig för 

de senaste åren! Har en 2:a 
plats som bäst på tävlingen, 

men som sagt - det var ett 
tag sedan!  

   Margretelunds Pikers   Pär Lundmark och Dag 
Lotsander. Trälhavs-

specialister som gästar 

Värtan. Hade godkänd fisk i 
fjol och räknar med att klättra 

mot toppen i år! Se upp för 
Margretelunds Pikers!  

   Max Fishing   Mats Riesel, Marcus Riesel och 
Max Riesel. Gäddproffs som 

trotsar alla väder och 
förhållanden. - Ju jävligare 

fiske och väder desto mer 
trivs vi på isen! Det kan räcka 

med en gädda!  
   Mörtslem   Mikael Sundman och Mikael 

Magnusson. Teamet slog till 
rejält i fjol och fångade inte 

enbart tävlingens 3:e största 

gädda - 8,7 kg - utan kom till 
slut även på en hedrande 3:e 

plats! I år siktar de högre än 
så!  

 
 

 
 

 
  

   N:a Botkyrka   Magnus Nylund och Ronny 
Wallin. Teamet har en seger 

från 2006 och hade då en 
grym avslutning med ett 



häftigt dubbelhugg sista 

kvarten! (Se Galleriet!) Har 

sedan dess haft lite kämpigt, 
men känner sig sugna igen 

och hoppas på ännu en 
pallplats!   

   Nääs   Robban Lövstrand och Roger 
Andersson. Gnestas stolthet i 

Ismete-jeangern, om man 
frågar dem själva! Det var ett 

tag sedan de fick godkänd fisk 
på Värtan, men i år är det 

dags!  
   Pike King Kong   Abbe Safar, Micke Skogström 

och Pontus Skoglund. Som 
teamnamnet avslöjar så har vi 

här ett lag som bara bryr sig 

om de största gäddorna! 
Kingsize....eller snarare King 

Kong size!  
   Postmästaren   Magnus Gustavsson och 

Martin Råland. Etablerat lag 
med två formstarka herrar 

som tidigare tävlat under 
annat teamnamn. Den här 

gången skall de leverera, 
precis som Postmästaren. - 

Vem är egentligen 
Postmästaren???   

   Rooster Squad   Fredrik Lindström, Tobias 
Östberg och Eric Drake. 

Regerande mästare som i år 

ställer upp med "ordinarie" 
lag. Reserven "Tuben" drog 

inte mer än 4 godkända 
gäddor i fjol, vilket inte räckte 

för en ordinarie plats i laget! I 
år skall de stora upp! 

 
 

 
  

   Rödnackarna   David Jansson och Linda 
Bennet. Med Davids rutin på 

VC Ismete tillsammans med 
Lindas entusiasm, så räknar 



de med att bli ett topp-lag i 

år. Se upp för Rödnackarna!  
   SAFK   Stickan Eriksson, Ola Westin 

och Anders Fröidh. Sollentuna 

AFK har gedigna meriter i 
Pimpelfiske-cirkusen men 

saknar en stor framgång i 
Ismetet! Klubben har här 

skickat ett rutinerat lag för att 
framförallt visa konkurenten - 

SPFK var skåpet skall stå!  
   Silverguiderna.se/Mörtsnurb   Patrik Brunström och Tommy 

Brunström. Mörtsnurbarna har 
tävlingsrutin och tävlar nu för 

första gången tillsammans - 
allt för att toppa laget inför 

den stora drabbningen på 

Värtan. Pallen - ett givet mål!  
   SPFK 1   Danne Nandorf och Jonas 

"herr ordförande" Ferneus. 
Sollentuna Proffs Fiskeklubb 

har anlänt formtoppade och 
redo att tag över! Teamet är 

otroligt sammansvetsat och 
lämnar ingenting till slumpen! 

- Bara doppa mörten på rätt 
ställe!!  

   SPFK 2   Krille Ericsson och Peter 
Waldemarsson. SPFK 2 är 

definitivt inget 2:a-lag, utan 
de ser sig själva som dubbelt 

så bra som 

lokalkonkurenterna! SPFK 2 är 
här för att skörda!  

   Timrå IK   Magnus Bergström och Peter 
Backlund. När Hockeyn går 

lite knackigt så skickar man 
här ner sina bästa Ismetare 

för att sätta Timrå på kartan 
och ge klubben den framgång 

man så träget suktar efter!   
   Wallén/Shad   Magnus "The Mag" Wallén och 

Anders "Walle" Wallén. 
Meriterat lag på Värtan. 

Saknar dock den där 
topplaceringen från isen! - Det 



skall bli gott med korv 

också!!  
   Vaxholms Sportfiskare 1   Danne Blomberg och Jimmy 

Carlsson. Heta grabbar från 

grannskapet. Med outtröttlig 
entusiasm och obegränsat 

med grillkorv tar de sig an 
uppgiften på tävlingen! - Inte 

helt oviktigt att bli bästa 
Vaxholms-lag!  

   Vaxholms Sportfiskare 2   Robert Lilja och Calle Uddén. 
Grabbar som redan i år vänt 

på några stor-gäddor från 
isen. Tar sig an uppgiften med 

stor ödmjukhet! - Vi skall 
krossa!!!.....Åtminstånde en 

godkänd fisk hoppas vi på!  
   Zlugger   Kim Axenborg, Tomas 

Axenborg och Robin 

Axenborg. Man kan nästan tro 
att grabbarna är släkt med 

varandra! Team Zlugger har 
bara ett läge - Zlugger-läget! 

Ingen pardon, ingen 
ödmjukhet, inget tjafs! Team 

Zlugger!  
 


