
Värtan Cup direkt! 
19 feb 2007, 17:40:28 

Värtan Cup Ismete - En lagtävling i gäddfiske från isen! 

 

Värtan Cup Ismete är en lagtävling där man tävlar i 2-3 mannalag! Max 6 st angeldon/Ismetespön per 

lag är tillåtet! 
 

Minimått på tävlingsgäddan är 75 cm och gäddan hålls via gäddsäck eller snara (i hjällocket) genom 

hålet under isen tills funktionär dokumenterat gäddan! (max 5-10 min) 

 

Här nedan ser du vilka lag som anmält sig och hur det gick!

 

34 har team anmält sig till start [Största fisk] 

Senaste nytt 

 

=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 för dina favoritteam öppna hela tiden genom att klicka på [Uppdatera]. 

[Dölj alla detaljer] [Uppdatera] 

 1. Frasse & Co  14,3kg Francisco Vazquez och Mikael Ekstedt. Rutinerat lag med 
näsa för stor fisk! Vana vid Mälar-krokodiler men skall nog 

lura en och annan gädda på Värtan också!  

  Frasse 6,1kg   

  Micke 2,9kg   

  Frasse 2,7kg   

  Micke 2,6kg   

 2. Catch ém all  13,25kg Matte Engholm och Anders Henriksson. 

Oberäkneliga Ismete-rävar som kan bli hyperfarliga på 

Cupen! 

Själva säger de att de skall ha en trevlig dag!  

  Anders 7,25kg   

  Anders 6,0kg   

 3. Mackiejackie Geishakula  10,3kg Johan Eriksson och Jocke Åklint. Brukar vara livsfarliga 

med pimpelspöt i hand men hur är det med färdigheterna 

när det gäller ismete?  

  Johan 4,6kg   

  Jocke 3,1kg   

  Johan 2,6kg   

 4. Hot/Björnligan  9,3kg Håkan Grahn, Thomas Grahn och Björn Olofsson. 

Tävlingsheta grabbar som hoppas fånga gädda den här 

gången. Sist blev det några gösar!  

  Thomas 3,3kg   

  Björne 3,0kg   

  Håkan Gran 3,0kg   

 5. Hålvana  8,8kg Johan Apel, Daniel Snickars och Lelle Agö. 

Johan slog till i höstas på Värtan Cup från båt med den 

största gäddan i Värtan Cup-historien - 13,0 kg! 

Kan de ta storgädda på ismete också?  

  Lelle 5,0kg   

  Lelle 3,8kg   

 6. Bjällerklang  8,4kg Mattias Fröidh, Daniel Persson och Gustav Meisner. Ett 
hett team som iskallt räknar med att bjällrorna skall pingla 

på söndag. Att slå rivalerna SAFK och Rotan River skall 

inte vara några problem.....!?  

  Mattias 4,9kg   

  Gustav 3,5kg   

 7. Team Roslagen  8,35kg Jan-Åke Westerberg och Mattias Söderman. Ärrade 

kämpar från Roslagen! Vet hur det känns att vinna på 

Värtan men det skadar ju inte att göra det en gång till!  

  Jan-Åke 8,35kg   

 8. Brama  5,6kg Gustav Östberg och Birger Östberg. Teamet känner 

segervittring efter en hittills grym säsong och målet är 

åtminstone en plats på pallen.  

  Birger 5,6kg   

 9. Masarna  4,6kg Niclas Andersson och Fredric Andersson. Angel-proffs från 
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Ismetets och Angelfiskets rike - Dalarna! Klart vi åker till 

Stockholm....det är ju lättborrat!  

  Niklas 4,6kg   

 10. Wallén/Shad  4,0kg Magnus Wallén, Anders Wallén och Magnus Blomberg. Det 
ska bli skönt att få komma ut i friska luften en sväng 

säger grabbarna. Inget team att räkna med i tätstriden 

med andra ord. Riktiga lallare!  

  Anders 4,0kg   

 11. Norra Botkyrka 1  3,95kg Magnus Nylund och Ronnie Wallin. Regerande mästare och 

teamet som alla vill slå!  

  Ronny 3,95kg   

 12. Trassel  3,4kg Linus Johansson och Staffan Persson. Seriösa ismeteproffs 

från Kungsängen och Bro. Har firat många triumfer på 

isarna med bl.a. stora gösar och havsöringar. Frågan är 

om söndagens tävling blir ytterligare en?  

  Staffan 3,4kg   

 13. Jalla Jalla  3,3kg Kim Bergkvist och Jonas Andersson. Jalla Jalla vet hur det 
känns att vinna Värtan Cup, men då var det från båt! 

Nu ligger det is ivägen!  

  Kim 3,3kg   

   Norra Botkyrka 2  3,3kg Kenny Bodén och Norbert Lizt. Man skulle kunna tänka sig 

att det främsta målet är att slå de regerande mästarna 

N:a Botkyrka 1 eller?  

  Nobbe 3,3kg   

 15. Rotan River  3,1kg Niklas Fungdal, Martin Karlsson och Micke Sundberg. 

Etablerat team där de brände en avgörande fisk i hålet sist 

det begav sig! Den här gången skall den upp!  

  Martin 3,1kg   

 16. Jork JTC  3,0kg Thomas Eriksson, Claes Högberg och Joakim Högberg. 
Svårslaget lag! Deras mörtar väger närmare kilot och 

smågäddor kan ni andra ta´!  

  Jocke 3,0kg   

 17. Väsby Pike Teasers  2,95kg Richard Rogeholt och Jesper Rogeholt. Ett starkt lag från 

Vilda Väsby som har sina knep för att "kittla" gäddorna till 

hugg!  

  Jesper 2,95kg   

 18. MJM Gäddskräll  2,8kg Jesper Söderström, Martin Råland och Magnus 

Gustavsson. En "Dark Horse" på tävlinge! Säger själva att 

det skall bli trevligt att grilla och ha´det mysigt på 

isen....hm, jag undrar jag!  

  Jeppe 2,8kg   

   Rooster Squad  2,8kg Fredrik Lindström, Tobias Östberg och Eric Drake. Vana 
att gå upp med Tuppen och kommer att gå ut hårt! Det 

kan ni räkna med!  

  Fredrik 2,8kg   

 20. Kluva  2,5kg Ulf Wallin och Magnus Gabrielli. 

Anmälde sig sent! Svårt att hitta ett bra namn, var lite 

kluvna! 

Namnet blev självklart men vart skall vi gå...? - Blir 

förmodligen glasklart på söndag!   

  Ulf 2,5kg   

   Dante   Ett hett team på Värtan! Här har man värmt upp med 

storgäddor på Saltsjön inför årets drabbning. Om Danne 
behåller flytet och formen borde det bli stor fisk även på 

VC!   

   Dirk Dingler   Matte Henriksson, Lars Ekeblom och Rulle. Dinglas det 

med mörtarna på rätt ställe vet man aldrig vad som 

händer.  

   Ericson   Per Ericson, Ola Ericson och Igor Kandare. 

Ett pålitligt topplag som hade en liten svacka förra året. 

Men kommer säkert sin vana trogen att vara med i 

toppen!  

   Fiskpinnarna   Fredde Lövstrand och Jocke Lövstrand. Har en 2:a plats 
som bäst tidigare och hoppas det skall räcka hela vägen i 

år! 

Åtminstånde till bästa Gnesta-team!  

   GäddRacer   Jörgen Piontek, Peder Wigdell och Niklas Piontek. 

Regerande mästare från trollingtävlingen "Värtan Cup 

Gös" och har nu bara 2 titlar kvar (VC-gädda och VC-

Ismete)innan storslammet är fixat!  

   JTM Fishing   Joakim Berglund, Mattias Larsson och Takeshi Murase. 
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Gammalt beprövat gäng under ny flagg (tidigare Team 

Larsson). Är för det mesta ett toppteam att räkna med.  

   Mörtsnurb   Jan, Patrik och Tommy Brunström. 
Mörtsnurb-brunströM har siktet högt inställt! 

Spöar dem team Phoebe så borde det räcka till en plats på 

pallen!  

   Näs   Roger Andersson och Robban Lövstrand. Tävlingsfiskare 

uti fingerspetsarna! Här blir det tempo från början till slut! 

Fast korvgrillning skall vi nog hinna med!  

   Phoebe   Ralph Nordin, Hasse Liljecranz och Robban Söder. Isvant 

team som tidigare år placerat sig högt på VC i Ismete. 

Givet toppteam även i år?  

   Rödnackarna   David Jansson och Ola Jansson. Ett pålitligt toppteam som 
placerat sig i toppen de 2 senaste åren! 

Se upp för The Rednecks!  

   SAFK - Team Törnskogen   Stig Ericsson, Kristian Ericsson och Anders Fröijdh. 

Rutin i överflöd med framförallt ett högt uppsatt mål! 

- Att sätta ungtupparna på plats!  

   Timrå IK   Peter Backlund, Niklas Lundström och Magnus Bergström. 

-När de inte snör på sig hockey-grillorna så är de ute och 

ismetar! 

Känns alltid tryggt med is under fötterna!  

   Tok Farbror   Charlie Bergkvist och Björn Andersson. Unga hungriga 

gäddfreaks som ser fram emot att tvåla till "Gubb-

teamen" dvs. alla ni som är över 20!  

   Tusenbröderna   Johan Björklund, Kjell Björklund och Lars Björklund. Mister 

du en står det tusen åter kanske inte är vad man vill höra 

på söndag då varje gädda är helt avgörande för 

slutresultatet.  
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