
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

Värtan Cup direkt! 
12 mar 2013, 20:19:56 
VÄRTAN CUP ISMETE PÅ LÖRDAG 16:E MARS!!! 
 
Sportfiskeboden bjuder in till Värtan Cup Ismete lördagen den 16:e mars! 
 

Tävlingen är en Angel- och Ismetetävling där man tävlar i 2-3 manna lag. Varje lag får ha 
max 6 st don/ismetespön el. blandat. 

 
Tävlingen pågår mellan 08.00 till 15.00 och du kan följa lagen ONLINE här på sidan gädda 
för gädda, minut för minut! 
 

Nedan ser du vilka lag som anmält sig så här långt!  

 

17 team har anmälde sig 
till start 

[Största fisk] 

 

 

=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. Brama  10,94kg Birger Östberg och Gustav Östberg. Tävlingen krockade med 
lite annat i fjol och laget som har ett fantastiskt facit (all time 
high) med flertalet godkända gäddor genom åren, har nu 
möjlighet att revanschera sig. - Har som vanligt en braxen 
(Brama) med!   

  Birger 7,94kg   

  Gustav 3,0kg   

 2. OS Eagles  10,02kg Ola Svan och Oskar Siemaszko. Ställer upp för första gången 
och tänkte kliva in direkt i hetluften. Ingen respekt, full fart 
framåt precis som på OS! (OS...kanske har nåt med namnen 

också!?)  

  Ola 10,02kg   

 3. Pro/Ribatex  9,82kg Mikael Ekstedt och Fredrik Bernström. Har ett grymt facit på 
Värtan Cup både från båt och från isen där man vunnit en 
gång tidigare. Laget har ny sponsor och ser fram emot att 
leverera. - På söndag skall vi ta en stor rackare!  

  Fredrik 6,16kg   

  Micke 3,66kg   

 4. Hålvana  6,92kg Daniel "Buster" Snickars och Mats Riesel. Alltid med där 
framme! Daniel har haft ett grymt flyt i år på de stora 
gäddorna - 3 över 10 kg (topp 12,6 kg) från isen! 
Fantastiskt! Frågan är om de kan tag klivet överst på pallen 
även på VC Ismete??  

  Buster 3,84kg   

  Buster 3,08kg   
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   Bottennapp   Snoken Öster, Alex Johansson och Kristoffer Kunnari. Laget 

vann 2011 och hoppas att upprepa segern i år. - Bara vi 
kommer ut i skaplig tid på isen!?...När gick starten...? - 
Klockan åtta!!! Vi kommer nog direkt...!  

   Byfåne   Björn Persson, Fredrik Persson och Joakim Holmer. Laget 
missförstod fisket senast och ägnade sig åt gigantiska 
abborrar istället för godkända gäddor. I år har man lärt av 
läxan och ser fram emot helgens drabbning!  

   Gäddlösa   Jocke Lövstrand, Fredde Lövstrand och Mats Beje Andersson. 
Ett dreamteam från Gnesta som siktar på att bli bästa 
Gnesta-lag, vilket borde räcka till en pallplats!  

   IFish   Christian Sonnersten och Klas Kulander. Haft en motig 
ismete-sejour så här långt i vinter. Om vi ställer upp på 
Värtan Cup Ismete så kanske det lossnar?   

   IQ Fiskmås   Staffan Pousette, Rickard Albinsson och Claes Bergsten. IQ 
Fiskmås kanske inte är bland de smartaste gäddfiskarna, 
men hjärtat sitter på rätt ställe. Alltid positiva och ger aldrig 
upp. - Få se nu....åt vilket håll skulle man hålla 

tävlingskartan???  

   Lucius   Pontus Dahlbeck, Jonas Jerrefalk och Niklas Holm. Unga men 
erfarna och hyperfarliga. Grabbarna räds inga motståndare 
utan kommer respektlöst att ge sig in i hetluften för att 
försöka tag en efterlängtad pallplats!  

   Långhår   Mattias Engholm och Mattias Gustavsson. Team Långhår ser 

fram emot grillningen och hoppas lura upp nån gädda också. 
- Till och med våra mörtar är långhåriga! Vinner vi klipper vi 
håret.....på mörtarna alltså!   

   Max Fishing   Max Riesel och Ludvig Sjögren. Unga heta gäddfiskare som 

kommer göra allt för att stoppa käppar i hjulet på gubbarna! 
Ser fram emot en pall-plats!  

   Murtslem   Mikael Sundman och Mikael Magnusson. Ett etablerat lag från 

Roslagen som har tagit pallplatser förr! Laget besitter nu 
både skickligheten och erfarenheten som kan räcka ända 
fram i år!!  

   Näs   Roger Andersson och Robert Lövstrand. Laget är regerande 
mästare och knep inte bara segern i fjol utan även största 
gädda! - Vi blir heta i år igen!!!  

   Roslagen   Janne Westerberg och Lizen Nordblom. Kanske det mest 

meriterade laget på VC Ismete som segrat 2 gånger tidigare. 
Janne har i år vävat ny vapendragare, allt för att försöka få 
större gäddor. Lizen "på isen" skall bidraga till detta är det 
tänkt!  

   Timrå IK   Magnus Bergström och Peter Backlund. Traditionsenligt 
ställer man som vanligt upp med sina bästa gäddfiskare från 

Timrå. Laget vet hur tufft det är på Värtan, men har nu 
samlat på sig den erfarenheten som krävs för att vinna 
rubbet! Försöka duger!  

   Tyski   Martin Breitsprecher och Maurice Breitsprecher. Team Tyski 
vet att det blir trögt på Värtan, men har den rätta 
inställningen inför uppgiften. Den anrika familjen 
Breitsprecher skickar här sina mest meriterade gäddfiskare 

för att tag hem bucklan!  
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