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Söndagen den 11/3 kan du följa Värtan Cup Imete ONLINE gädda för gädda, minut för minut här 
nedan! 
 

VC Ismete är en trevlig tillställning där en mysig dag på sjön med avkoppling, grillning mm varvas 
med spänning under dagen när det nappar fina gäddor. 
 
Tävlingen är en lag-tävling där varje lag består av 2-3 pers som totalt får använda 6 st 
angeldon/ismetespön. 
 
Mer info om tävlingarna hittar du under fliken "Tävlingar"! 

 
Anmäl ett lag du också"!  

 

20 team har anmält sig till start [Största fisk] 

Senaste nytt 

10 mar 2012, 17:44:03 
OBS! Glöm inte: grillen, senap, lämplig dryck, solstolen, solskyddsfaktor, pimpelprylarna, godis-

muta till funktionären och framförallt TDA-kort (50:-/lag) - går att köpa på morgonen ifall ni inte 
hunnit skaffa! Välkomna! 

=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]. 

[Dölj alla fiskar] [Uppdatera] 

 1. Näs  11,5kg Robban Löfstrand och Roger Andersson. Pimpelproffs som 

senaste åren haft svårt att få godkänd fisk på 
Ismetetävlingen. Bilresan hem till Gnesta blir så mycket 
trevligare och lättare om man blir bästa Gnesta-team. Se 
upp för team Näs!  

  Robban 7,7kg   

  Robban 3,8kg   

 2. Hålvana  9,2kg Daniel Snickars och Mats Riesel. - Snacka om Hålvana! 

Man måste ju ladda å vänja sig med hålen å så där va! 
Knyta tackel till Melodifestivalen å så hålvana. Vi har 
faktiskt några pallplatser sedan tidigare också!   

  Mats 6,1kg   

  Daniel 3,1kg   

 3. Pwav  3,8kg Staffan Pousette och Henrik Tibbling. Pwav.....??? Med 
kodat teamnamn ger de sig in i striden om pallplatserna 

på Värtan. Första starten i denna anrika tävling med allt 
att vinna! Teamet lovar att avslöja vad det hemliga 
namnet står för om de vinner!  

  Staffan 3,8kg   

 4. 3xLitholm  3,6kg Michael, Alexander och Marcus Litholm. Duktiga 
tävlingsfiskare som alla tre kvalificerat sig för SM! I 

Pimpelfiske alltså...perfekt uppladdning med ett 
ismetepass helgen före. Vem vet, kanske slår de till även 
här på Värtan!  

  Markus 3,6kg   

 5. Tre Sittningar  3,5kg Stefan Svensson, Magnus Blomberg och Sebastian 
"Basse" Eriksson. Laget räknar som vanligt med att hinna 
med åtminstånde 3 sittningar! Med tanke på det tröga 

fisket på Värtan så hoppas vi att gäddorna inte stör mitt i 
sittningarna i alla fall!   

  Magnus 3,5kg   
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 6. Gäddlösa  3,3kg Jocke och Fredrik Löfstrand. Har en 2:a plats som bäst 

historiskt och lurade upp godkänd fisk i fjol. Gäddlösa 
toppar rankingen i Gnesta! Dags för pallen i år kanske?  

  Jocke 3,3kg   

 7. Svallköttet  3,0kg Kenny Boden och Lars Schillerström. - Inte undra på att 
det varit trögt för oss! Såklart att det inte äts någe´! Inte 
ens fina smaskiga mörtar har lockat! Det har varit 
Svallkött! Till å´me´snusen har vart svårt att få in i 
käften! Vi har haft Svallkött!  

  Artur 3,0kg   

   Bonk and Release   Rasmus Lindblad och John Norling. Teamet väntar 

fortfarande på det riktiga genombrottet. Man väntar helt 
enkelt på sin första VC Ismete-gädda! I normala fall 
tillämpar man B&R - framförallt på krogen, men ser fram 

emot C&R en dag också!  

   Bottennapp   Kristoffer Kunnari, Putte Spång och Alexander Johansson. 
Alldeles chockade över framgången i fjol så är de som 
titelförsvarare favorittippade även i årets tävling! 

- Konstigt...vi som bara brukar få Bottennapp!!  

   Byfåne   Fredrik Persson, Björn Persson och Joakim Holmer. 
Teamet är sammansvetsat och har en grym lagmoral. - 
Teamnamnet?? Vad då ra´...! Vi klär oss alltid så här när 
vi skall fiska gädda!   

   Gnet   Gustav Vedsmand och Henrik Lindholm. Ledde Värtan Cup 

i höstas men hade svårt att fullfölja. Debutanter och 
premiär på VC Ismete! Unga hungriga grabbar som gärna 
tar upp kampen med proffsen på söndag! Allt att vinna!  

   I-T-T   Mikael Ekstadt och Frasse Vasquez. Har en skalp från 

2007 då man vann tävlingen. Vore kul med ytterligare en 
topplacering i år!   

   Långhår   Matte Engholm och Micke G. Teamet känns igen på 

frisyrerna! - Fast vi är ny-snaggade inför tävlingen å allt! 
Vinner vi så skall vi raka av oss allt....! Under armarna 
alltså!  

   MM   Magnus Gustavsson och Michael Deresjö. Med ett 
nedbantat lag i år så är det tänkt att team MM skall gå 
hela vägen. 2:a platsen i fjol och även tävlingens största 
gädda nöjer man sig inte med. Nu siktar de överst! MM - 

Mera Mera!  

   Mörtslem   Mikael Sundman och Mikael Magnusson. Glada Rospiggar 
som har rutinen som krävs här på Värtan. Pillade upp 
någon skaplig gädda härom året och har sedan tidigare 

varit på pallen på just Värtan Cup Ismete! Räknar iskallt 
med att bli bästa Rospiggar i år!  

   Phoebe   Hasse Liljecrantz, Raffe Nordin och Pelle Stegman. Team 
Pheobe har många topplaceringar genom åren på 
Ismetetävlingen, men saknar en vinst! I år har man 
lyckats med "draften" och har nu ett lag som skall utmana 
om segern. Phoebe Phoebe, Phoebe!!  

   Rooster Squad   Fredrik Lindström, Eric Drake och Tobias Östberg. Mästare 
2009 och med nytt blod till årets tillställning. Man 

lyckades med värvningen av Tobias inför årets drabbning 
och hoppas det för dem tillbaka till toppen. Rooster Squad 
skall regera!  

   Roslagen   Janne Westerberg och Mattias Söderman. Laget behöver 
ingen ytterligare presentation då man faktiskt vunnit 

tävlingen hela 3 ggr!!! Behöver vi säga mer...???  

   Spendrups Dream Team   Artur Bartosik, Nicklas Högberg och Peter Görlin. - 

Äntligen en tävling med dopingkontroll! - Visst var det 
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obligatoriskt???....asså, att dopa sig!?!?  

   Timrå IK   Magnus Bergström och Peter Backlund. Timrå Ismete 
Klubb har nu kläckt koden på Värtan! Efter år av 
motgångar så är man nästan säker på vilket djup 

gäddorna går! - Vi har testat alla djup över 15 meter å´ i 
år skall vi fiska grundare!  

 


