
Resultat VC Ismete 2016 

 

 

Värtan Cup Ismete gick av stapeln lördagen den 5:e mars - en lagtävling i just Ismete/angel 

 

Startavgiften på 300:-/lag och endast 6 st angeldon/Ismetespön är tillåtet. 

 

Tävlingen kunde följas ONLINE på Internet.  

 
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  

1.Gäddlösa 10,3 kg Jocke Lövstrand och Fredrik Lövstrand. - Kul avkopplande tävling 

   med kompisar på isen?! Eller hur!!! Här tar man sig an uppgiften 

   ordentligt och bästa Gnesta-team borde räcka till pallen!? 

  Fredde6,4 kg   Jocke3,9 kg 

 

 2.Swedish Fishingfun 6,4 kg Gustaf Dahlstrand och Edvin Ingare. Ett hett team som har allt 

  att vinna. Laget har tjuvtränat uppåt landet med bra resultat och 

  flera stora gäddor. Nu är det premiär på Värtan Cup Ismete. Skall 

  bli kul!  Edvin6,4 kg  

 

 3.Hålvana 5,5 kg Daniel Snickars och Mats Riesel. Grabbar med hålvana! Varit med 

  alla tidigare år och har idel topplaceringar. Pricken över i:t saknas 

  och kanske står de överst på pallen på lördag? Hålvana har dem i 

  alla fall!  Daniel5,5 kg 

 

 4.Pro/Ribatex 3,3 kg Mikael Ekstedt och Fredrik Bernström. Duktiga killar med otaliga 

  framgångar på Värtan genom åren. En pallplats senast det låg is – 

  2013 och en seger skulle sitta fint i år!  Micke3,3 kg 
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 Näs   Robban Lövstrand och Roger Andersson. Rutin i massor och med 

   rejäla tävlingsskallar! Segrade 2012 och hade då även största 

  gädda, men sitter takterna i fortfarande tro? Se upp för team Näs! 

 Rotan River  Niklas Fungdal och Martin Karlsson. En efterlängtad comeback i  

  tävlingssammanhang av det meriterade laget från Sollentuna. Ett 

  av få lag som tagit gädda över 10 kg på VC Ismete. Dags igen? 

 Slöfiskarna Tino Kindh och Mats "Beje" Andersson. - Här går det lugnt till! 

  Ingen brådska här inte! Ser fram emot en lugn och trevlig dag på 

  sjön......och skall försöka vinna rubbet!! 

 SWOG   Jimmy Morén och Magnus Törnell. Heta killar som behärskar  

  Ismetets alla trix. - Skall bli grymt roligt att ge sig in i hetluften 

  igen och en ordentlig best borde räcka till pallen? Team Swog är 

  på G! 

 Sörens Bil  Sören Johansson och Robin Johansson. Ett slagkraftigt lag från 

  Gnesta som åker hit enbart för att tvåla till de andra lagen från 

  hemkommunen. Fast lite kul vore det att vinna tävlingen också!?  


