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För tredje året ar-
rangerades Lycksele-
nappet på Umeälven i 
centrala Lycksele.

Det blev en solig 
tillställning på alla 
sätt och vis. Dessut-
om deltagarrekord  
– tack vare alla barn.

– Det var 235 barn 
och vuxna som fiska-
de. Det är den över-
lägset bästa siffran 
hittills, säger Gunnar 
Eriksson, ordförande 
i arrangerande Sport-
fiskeklubben i Örträ-
skbygden, SPÖ.

Det var blå himmel och en 
värmande sol på lördagen 
när den tredje upplagan av 
Lyckselenappet gick av sta-
peln. Tidigt stod det klart 
att många barn ville fiska 
denna dag. Totalt anmälde 
sig 149 barn att fiska.

– Jag tror att det är det 
vackra vädret som lockar 
och att alla barn som star-
tar får ett gratis fiskeset. 
Vi satsar på barn- och ung-
domsverksamheten och det 
har gett resultat. Deltagan-
det har ökat dramatiskt 
varje år. Så det är kul, sä-
ger Rolf  Wahlberg, i SPÖ.

Köpa fler spön
Arrangören, som trodde att 
de tagit i rejält med hundra 
förborrade hål till barnens 
fiskeområde, fick skicka ut 
fler som borrade upp hål 
till barnen och Gunnar 
 Eriksson fick slänga sig i 
väg och köpa fler fiskeset.

– Det här slog alla vilda 
drömmar med 149 barn – 
och de tar med sig föräld-
rarna också så det blir som 
en familjefest, säger Eriks-
son, ordförande i SPÖ.

SPÖ:s satsning på bar-
nen backas upp av Sveri-
ges Sportfiske- och fiske-
vårdsförbund. Barnen fis-
kade gratis och alla delta-
gare fick pris. Vinnaren 
fick dock 1 000 kronor. Den 
summan tog sexåriga Mal-
te Lagerqvist, Umeå, hem.

På isen avslöjade Malte 
att hans knep var att inte 
sitta så nära de andra som 
fiskade.

– Och så ska man ha en 
röd och två vita maggotts, 
säger han.

Varför är det kul att 
fiska då?

– Det är roligt – och så be-
höver man inte köpa mat, 
säger han.

Malte fick upp mängder 
med fisk. Hela 2 273 gram. 
det hade räckt till seger 
även i vuxenklassen.

Lillasyster Hedda, 4 år, 

kom på tredje plats i barn-
klassen. Andrapriset gick 
till Lukas Wahlberg, Åsele.

Blir en fortsättning
I vuxenklassen, som fiska-
de lite längre uppströms, 
var det segare enligt flera. 
Till exempel enligt Per-Er-
ik Bertholdsson, Lycksele.

– Men det är okej ändå.
Brukar du pimpla?
– Jo det brukar jag. Men 

vinterfiske är inget ”hit” 
för mig egentligen. Det är 
sommaren som gäller i al-
la möjliga discipliner. Men 
det är faktiskt riktigt ”ni-
ce” att sitta här och glo ut 
över isen, säger Bertholds-
son, som slutade 42:a med 
72 gram fisk.

Vann gjorde Margit 
Karlsson, Lycksele, 1 710 
gram fisk. för det belöna-
des hon med 5 000 kronor.

– Fort gick det. På fem 
minuter hade jag säkert 
sex fiskar och en tangerade 
förmodligen ett halvt kilo. 
Men före och efter var det 
lugnt, säger hon.

Arrangören SPÖ var 
nöjda och lovade att det 
nog blir en fortsättning på 
”Lyckselenappet”.

David Sandström
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Barnen regerade stort 
på årets Lyckselenappet
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LYCKSELENAPPET. Barnen regerade på isen i Lycksele i helgen. Malte Lagerqvist vann barnklassen och därmed 1 000 kronor. Lillasyster Hedda Lager-
qvist, 4 år, kom trea. Maltes fisk hade räckt till seger även i vuxenklassen. Barnen vann också i antal. Hela 149 barn fiskade på Umeälvens is. De startande 
i vuxenklassen räknades till 86. Totalt sett hade arrangören SPÖ mer än hundra fler startande än i fjol.  FOTO: DAVID SANDSTRÖM

VINNARE 2. Malte Lagerqvist, 6 år, från Umeå, vann barn-
klassen och drog massor av fisk till en total vikt av 2 273 
gram. Det hade räckt till seger i vuxenklassen också.

MÅDDE GOTT. Per-Erik Bertholdsson, Lycksele, satt bra 
på en egenkonstruerad kälke gjord av slalomskidor, alumi-
nium från ett växthus, båtplyfa och liggunderlag.

VINNARE 1. Margit Karlsson vann vuxenklassen och fix-
ade mat till katten. På andra plats kom Torbjörn Karlsson, 
Lycksele, och trea kom Håkan Svanefjord, Bottennappet.

BILDSPEL: SE MER 
FRÅN LYCKSELE-
NAPPET PÅ


