
Big 5 - Nytänk inom tävlingspimpel 

"En otroligt häftig pimpeltävling!" 

 

Robin Hall vann seniorklassen och Juvelia Högberg vann juniorklassen! (bilden ovan) 

Sportfiskeboden Cup – Big 5 

När Sportfiskeboden genomförde "Sportfiskeboden Cup" och "Stor-abborren" söndagen den 

5:e mars på Kyrkfjärden i Ö.Ryd i Täby så kom närmare 70 st deltagare till start. 

Tyvärr var det en hård pinande kall nord-ostlig vind som gjorde dagen och fisket tuffare än 

den kunde varit, men trots detta så blev tävlingen en succé. 



 

Redan efter en halvtimme passerade jag (funktionär på 4-hjuling) duktige tävlingsfiskaren 

Gunnar Blomberg ovan t.v. som precis lurat upp en abborre på dryga 700 g och lite senare 

visade Per Mannerfjord t.h. upp en abborre på närmare 8 hg. Fina fiskar! 

 

En del av taktiken för många var att "grunda" först med 5 st abborrar, för att sedan jobba till 

sig större abborrar! Mikko Paso visade sina 5 abborrar i halvtid (bilden ovan t.v.) som låg 

mellan 150-350 g. Mikko kom på 8:e plats! 

"Det är ju en Big 5-tävling!" 

Mark Stoker bilden ovan t.h. visade glatt upp en abborre strax nder 8 hg. Mark slutade 7:a! 

I denna tävling har vi endast en seniorklass och en juniorklass oavsett kön och oavsett ålder! 

”Alla kan få fem!?” 

Denna tävlingsform vänder sig till de som vill fiska efter större abborre och tilltalar 

såväl bredd som elit! 



 

Strax efter en timmes tävlingstid ringer funktionärstelefonen - "Tjenare! Det är Kalevi 

Heinonen. (rutinerad stor-abborre fiskare) Jag har fått en skaplig!" 

Full fart med 4-hjulingen och när jag kommer fram på plats håller han - med hjälp av sitt 

barn-barn Sebbe - i nylon-snaran med en fantastisk abborre under iskanten. 

Abborren vägde 1430g och var 48 cm lång! (ovan t.v.) Direkt efter kontrollvägning så 

returnerades fisken igen - Catch & Release.  

"Kalle" tog fisken på en Nils Master balanspirk i blå-silver på ca 4 m djup. 

Strax därpå ringer telefon igen! 

 

Lasse Lundberg (duktig tävlingsfiskare) hade bjudit med sina Engelska gäster ut på 

pimpeltävlingen mest för att bjuda på en kul happening. Lasse ringde och sade upphetsat - En 

av Engelsmännen har fått en grym abborre! 

Fisken (bilden ovan t.v.) vägde 1290g och var 46 cm lång och tog på en "Svempa" 54 mm 

vertikalpirk med 10:an färgkrok och maggots. 

Lee Garner hette fångstmannen! En dag att minnas för honom! 



I samma veva (huggperiod) ringer även Roger Johansson som fiskade bredvid kompisen 

Robin Hall. - Kom fort! Robin har race på stor-abborre! 

 

Flerfaldige distriktsmästaren och årets segrare i Stockholms distriktserie i traditionellt 

tävlingspimpel - Robin Hall - hittade på stor-abborre som jagade. Robin hann ta 2 st av flera 

som högg och for runt i hålet. Dubblén vägde 1440g resp 1300g - bägge 47 cm. 

Rapala balanspirk på 50 mm i "hemlig färg" gjorde jobbet men där den allra största abborren 

klev av strax under iskanten! "Den var stor!!!" 



 

Willy Törnkvist (ovan t.v.) från Norrtälje - känd bland sina fiskekompisar som en stor-abborre 

fiskare - förnekade sig inte med den här praktfisken på 1410 g. Fisken gapade över 

"klassikern" Nils Master balans 7 cm i färgen "Papegojan"! 

Men dagens kung på isen blev Robin Hall (t.h.) med dagens största abborre på 1440g (Vilket 

gav honom 2000:-!). Robin tog även hem tävlingen totalt. 

En otroligt häftig pimpeltävling där samtliga av de största abborrarna simmar kvar i 

Kyrkfjärden! 

"BIG 5" - En pimpeltävling efter de abborrar vi vill fånga! 

Välkomna igen nästa år! Vem tar de största då? 

 

Micke Boettge, Sportfiskeboden i Täby 

Tävlingsarrangör 

 


