
Värtan Cup direkt! 
25 jan 2009, 22:10:35 

Lördagen den 21:a februari arrangerar Sportfiskeboden "Värtan Cup 
Ismete" - en Ismete- och angeltävling efter gädda. "Värtan Cup Ismete" 

är en lag-tävling där man tävlar i 2-3 mannalag. 
Tävlingen är en C&R - tävling där alla gäddor vägs, mäts, fotograferas och 

märks innan de returneras igen. 
Tävlingen ingår i Sportfiskarnas projekt "www.pikereg.se"! 

 
Tävlingen håller på mellan 8.00 till 14.00 och sänds ONLINE här på sidan, 

där du kan följa tävlingen gädda för gädda, minut för minut!  

 

48 team har 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/fiskarna för dina favoritteam öppna hela tiden 

genom att klicka på [Uppdatera]. 

[Dölj alla fiskar] [Uppdatera] 
 1. Rooster Squad  19,25k

g 

Fredrik Lindström och 

"Tuben". Hade godkänd 
fisk senaste VC-Ismete 

och räknar med både 
fler och framförallt 

större i år. Har laddat 
med ismetegäddor nära 

10-strecket i år!  
  Tuben 5,0kg   
  Tuben 4,0kg   
  Tuben 3,6kg   
  Tuben 3,5kg   
  Fredrik 3,15kg   
 2. Brama  13,0kg Birger Östberg och 

Gustav Östberg. - Vi har 
inte dragit en isgädda på 

två år. Men vår gedigna 
erfarenhet och det 

faktum att vi alltid 
hamnar på framskjutna 

placeringar gör att vi 
tror på pallen i år. 

Brahamis Brama = 
Braxen. Hmm... 
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  Gustav 9,1kg   
  Birger 3,9kg   
 3. Mörtslem  12,25k

g 

Mikael Magnusson och 

Mikael Sundman. Har för 
vana att kladda med 

mörtar och hoppas att få 
kladda med Värtan-

gäddorna. - Men 
huvudsaken är att vi får 

kladda! Mörtslem!  
  Micke 8,7kg   
  Mikael 3,55kg   
 4. Rotan River  10,0kg Niklas Fungdal och 

Martin Karlsson. 
Gäddfiskare uti 

fingerspetsarna! Som 

vanligt har de förberett 
sig väl med otaliga pass 

i Rotebro-ån. Har 
framskjutna placeringar 

på VC såväl från båt som 
från isen! Ett givet 

topplag!   
  Niklas 10,0kg   
 5. Basse  8,05kg Magnus Blomberg och 

Sebastian Eriksson. Ett 

"Dream-team" som 
känner varandra sedan 

barnsben. Lagmoralen, 
tävlingsinstinkten och 

fabriks-trimmade mörtar 

skall räcka för 
framgång!  

  Magnus 8,05kg   
 6. Team Roslagen  7,65kg Jan-Åke Westerberg och 

Mattias Söderman. 
Janne har vunnit Värtan 

Cup Ismete 2004 och 
teamet hade största 

gädda 2007. Ett givet 
topplag även i år!?  

  Janne 4,25kg   
  Mattias 3,4kg   
 7. Frasse & Co  7,2kg Fransisco Vasquez och 
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Micke Ekstedt. 

Regerande mästare 

senast det begav sig. 
Segrade på "Värtan Cup 

Ismete 2007" och hade 
ingen möjlighet pga 

dålig vinter i fjol att 
försvara titeln. Men de 

räknar med att försvara 
den i år istället!   

  Micke 7,2kg   
 8. MM Pike  5,7kg Magnus Johansson och 

Martin Breitsprescher. 
MM Pike - Mer Monster 

Gäddor! Eller så hade 
det med 

teamkamraterna att 

göra? - Hur som 
helst...endast de största 

är gott nog!  
  Magnus 5,7kg   
 9. Wallins Fiske/Mörtsnurb  5,1kg Patrik Brunström och 

Johan Hellström. Med 

tung sponsor i ryggen 
och specialpreparerade 

mörtar, så kommer 
teamet laddade till 

Värtan. 
BrunströmörtsnurB!  

  Patrik 5,1kg   
 10

. 

Litholm  5,0kg Micke Litholm och 

Alexander Litholm. 

Duktiga tävlingsfiskare 
där framförallt Alexander 

har haft stora 
framgångar i pimpel i år. 

Alexander har 
kvalificerat sig för SM i 

pimpel och nu är han 
och Micke ute efter ett 

toppresultat i gäddfiske 
också! Watch out!  

  Micke 5,0kg   
 11

. 

N:a Botkyrka  4,75kg Magnus Nylund och 

Ronny Wallin. Segrade 
2006 och hade en 
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svacka 2007 men 

revanch är målet samt 

att återta tronen på 
Värtan!  

  Magnus 4,75kg   
 12

. 

Avkroken  4,45kg Per Olsen, Claes 

Eriksson och Alban 
Olsen. Teamet har en 

klar målsättnig i år. 
Pallen! Istället för ekolod 

så har laget förstärkt 
med Alban som helt 

enkelt står för 
jaktinstinkten i laget och 

bokstavligen nosar sig 
fram till de heta 

fiskeplatserna!  
  Klas 4,45kg   
 13

. 

DJ Bubblix  3,6kg Richard Åberg, Jonas 

Andersson och Danne 
Johansson. DJ Bubblix är 

ett mer eller mindre 
professionellt Ismete-

team från Roslagen. De 
kan Furusundsgäddorna 

vid det här laget och 
tänker titta närmare på 

hur Värtan-gäddorna ser 
ut!  

  Jonas 3,6kg   
   Lövis  3,6kg Jocke Lövstrand och 

Fredrik Lövstrand. 

Brorsorna har förberett 
sig minutiöst för att tag 

skalper på VC i år. Inget 
lämnas till slumpen! - 

Vilken korv-sort skall vi 
grilla i år??  

  Fredrik 3,6kg   
 15

. 

Margretelunds Pikers  3,5kg Pär Lundmark och Håkan 

Stålberg. Regerande 
mästare på Värtan....fast 

då med flugspön i 
handen. Teamet segrade 

på Big Pike Fly Challenge 
i höstas och hoppas 
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regera även från isen!   
  Per 3,5kg   
 16

. 
VMJ  3,25kg Viktor Bergquist, Martin 

Andersson och Joar 

Bergquist. Flitiga 
ismetare som tagit både 

gädda och gös över 8 kg 
i vinter. Nu skall det 

bara stämma på Värtan 
Cup också!   

  Martin 3,25kg   
 17

. 

Fishmania  3,2kg Jovan Höglund och 

Patrik Regnberg. Ett 
inovativt team som 

laddat upp i Relax-
avdelningen och för 

första gången kommer 

att testa de ny artificiella 
mörtarna från Salmo.  

  Jovan 3,2kg   
   20:e maj   Henrik Thelander, Egil 

Jersenius och Mattias 
Fröidh. Alltid hungriga, 

revanchsugna och 
segervissa! - Kan de få 

utdelning i år tro?  
   Atomic   Johan Funk och Ivar 

Gustafsson. Ett rutinerat 
lag som går metodiskt 

och grundligt tillväga. 
Teamnamnet är taget 

efter skidmärket på 

skidorna där pulkan 
vilar. Undrar vilket 

före.....hmm....svårvalla
t!  

   Bamses Gäng   Martin Bojfors och Roger 
Pettersson. Saknar 

tunga meriter från isen, 
men slår ur underläge i 

år. Duktiga till vardags 
på att fånga fula fiskar. - 

Håller isen för Bamses 
Gäng???   

   Bjursås   Peter Johansson och 
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Anders Danielsson. 

Angelfiskets Mekka - 

Dalarna har genom åren 
levererat topplag i 

Angelfiske. Team 
Bjursås är inget 

undantag. De är på 
Värtan för att försvara 

Dalarnas heder!  
   Björklund   Johan, Lars och Kjell 

Björklund. Senast det 
begav sig tävlade 

teamet under namnet 
Tusenbröderna, men 

uteblivna framgångar 
har medföljt att teamet 

måste bryta den 

negativa trenden. Team 
Björklund har kommit 

för att fajtas om segern i 
år!  

   Brothers   David Danielsson och 
Johan Danielsson. Ett 

topplag från Åland som 
kommer till Värtan för 

att se hur de största 
Värtan-gäddorna ser ut. 

De har vänt på de flesta 
Ålandsgäddorna redan!  

   Catch e´m all / Predator 
Fishing 

  Jesper Söderström och 
Joakim Sandgren. 

Erfarenhet i överflöd, 

tävlingssnubbar, hatar 
att förlora. Allt detta och 

specialtrimmade mörtar 
skall leda till pallen i år!  

   Catch e´m all Ismete   Anders Henriksson och 
Matte Engholm. Har en 

2:a plats att försvara 
eller rättare sagt 

förbättra sen senast det 
begav sig. Att bli bästa 

Catch e´m all-team ser 
de som en självklarhet!  

   Dante 1   Daniel From och Ibbe 
Mourad. Rutinerade 



Värtan-rävar som 

fortfarande väntar på 

godkänd fisk från 
isen.....Ullnasjön är inte 

riktigt samma sak va´! - 
Men i år...!  

   Dante 2   Andreas Nordell och 
Johan Andrée. Eftersom 

team Dante inte lyckats 
komma i närheten av sin 

Ismete-kapacitet på VC 
under tidigare år, så har 

man nu värvat Johan för 
att bli ett topplag 2009. 

I år blir det upprättelse!  
   FK Svallköttet   Kenny Bodén och Lasse 

Schillström. Ett lag som 

håller låg profil. Svallkött 
- När tandköttet sväller 

över tänderna! - Det blir 
ingen korvgrillning i år. 

Vi får hålla oss till 
flytande föda! Typiskt att 

det skulle hända just nu! 
  

   Geishakula   Jocke Åklint, Christian 
Stenhoff och Peder 

Wigdell. Teamet har 
bantat ner namnet i år, 

men har en 3:e plats 
från 2007 att försvara. 

Laget har inte vilka 

sänken som helst utan 
kör med Geishakulor 

istället för bly! Teamet 
har också visat fin 

hålkänsla!  
   Gäddhäng   Magnus Gustavsson och 

Martin Råland. Duktiga, 
seriösa gäddfiskare som 

- när de inte drillar 
storöring - brukar ha 

häng på tätlagen. 
Gäddhäng alltså!  

   Hålvana   Daniel Snickars och Lelle 
Agö. 10 - 6 - 8 - 5....är 



deras placeringar de 

sista 4 åren på VC-

Ismete. Eftersom det 
blev inställt förra 

säsongen så får det bli 
topp-3 i år! Stabilt lag 

som alltid är med i 
toppen! - De har helt 

enkelt Hålvana!  
   Ice Fishing Metal Punx   Classe och Andreas 

Rambring. Ser fram 
emot tävlingsdagen och 

med starkt 
självförtroende. 

Förberedelserna har 
skötts pedantiskt och 

med rätt musik på isen - 

blandning av Heavy 
Metal och Punk - så 

ligger röda mattan 
utrullad och klar!  

   Jalla Jalla   Kim Bergquist Charlie 
Bergquist och Jonas 

Andersson. Team Jalla 
Jalla vet hur det känns 

att vinna Värtan Cup. Då 
hade de båt och i år 

skall de försöka slå till 
från isen. - Räknas 

Lake...?  
   Just 4 Joy   Tony Lönnqvist och Kalle 

Jansson. "Bara för skoj 

skull" - Hmm.....eller 
hur!! Just 4 Joy är med 

för att slåss om 
pallplatserna. Bägge har 

varit på pallen förr, Kalle 
på VC-Gädda och Tony 

med 2 st 2:a platser i 
rad på VC....fast i 

göstrolling alltså!  
   Masarna   Niclas Andersson och 

Daniel Hedman. Har sitt 
ursprung från 

Angelfiskets Mekka - 
Dalarna, och de placerar 



sig alltid och har alltid 

godkänd fisk på VC! 

Skall det räcka hela 
vägen till pallen i år tro?  

   Max Fishing 1   Max Riesel och Viktor 
Ohlsson. Unga 

gäddfiskare som lurat 
upp mängder av 

storgäddor senaste åren. 
Nu skall de testa de 

största från isen också! 
Det där rekordet...   

   Max Fishing 2   Mats Riesel och Marcus 
Riesel. Bäst i familjen är 

inte det lättaste att vara. 
- Men om vi vinner VC 

Ismete så blir vi 

garanterat bäst i 
familjen! I alla fall just 

då!  
   My Car   Eric Gencer och Jens 

Börjesson. Teamet har 
laddat frenetiskt och 

kommer att bli 
hyperfarliga på VC. 

Frågan är om 200-hålen 
räcker till?!  

   North   Freddie Forsman och 
Sami Salo. Ålands 

flitigaste Ismetare! Tar 
en Weekend till Värtan 

för att försöka tampas 

med 08:orna från isen. 
Bästa Åländska team 

vore inte fel det heller!  
   Nääs   Robert Lövstrand och 

Roger Andersson. 
Slagkraftig Gnesta-lag 

som alltid drar godkänd 
fisk. Teamet går alltid ut 

hårt och brukar vara 
med i täten ett 

tag...men i år skall de 
fullfölja tiden ut! 

Pallplats ett solklart mål! 
  



   Pheobe   Hasse Liljekrantz, 

Robban Söder och Raffe 

Nordin. Ett pålitligt 
ismete-lag som har en 

2:a plats som bäst från 
2006. Man innehar också 

VC Ismete-rekordet med 
en gädda på hela 11,1 

kg! Alltid med i toppen!  
   Pushing The Limits   Thomas Eriksson och 

Claes Högberg. Ett lag 
som ständigt tänjer 

gränserna. De vet helt 
enkelt inte var 

gränserna går. Hur 
mycket gädda kan de 

egentligen få? Hur 

överlägset kan man 
egentligen vinna?   

   Rödnackarna   David Jansson och Ola 
Jansson. Brukar alltid 

vara med, alltid godkänd 
fisk, alltid med där 

framme! Kanske räcker 
det ända fram i år?  

   SAAB   Tony Daun, Peter 
Berggren och Per 

Bredberg. Erkänt duktiga 
sportfiskare vars arbets-

framtid är oviss. Kämpar 
på med varumärket och 

hoppas regeringen 

ställer upp med 
startavgiften! - Vi får 

nog köpa engångsgrillen 
själva i år!!  

   Smurfarna/Fishmania   David Tsarchian, Norbert 
Liszt och "hemlig gäst". 

Berömda "Smurfkedjan" 
i hockey har ni alla 

förmodligen hört talas 
om. Här har vi Ismetets 

motsvarighet. Team 
Smurfarna är ihärdiga, 

kvicka, snabba i 
vändningarna och ger 



aldrig upp! Se upp för 

Smurfarna!  
   Sollentuna AFK   Stickan Ericsson och 

Anders Fröidh. Rutin och 

vinnarinstinkt borde 
räcka för att sätta 

"ungtupparna" på plats. 
Gör de det, bör det 

räcka hela vägen!  
   Sollentuna PFK   Krille Ericsson och 

Danne Nandorf. 
Sollentuna Proffs 

Fiskeklubb har efter 
flertalet hårda 

uttagningstävlingar 
skickat sina bästa 

adepter för att segra på 

Värtan. - Allt annat än 
en pallplats ser vi som 

ett misslyckande!  
   Wallén/Shad   Magnus Wallén, Anders 

Wallén och Elsa 
Nummelin. Teamet 

saknar frangång från 
isen. Men i år har man 

förstärkt med Elsa som 
endast med sin karisma 

kommer att bidraga med 
den vinnande lagkänslan 

som så väl behövs en 
dag som denna!  

 


