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Han är nya storskar’n i
Örträskbygdens pimpeltävling
Pimpeltävlingen Storfiskar’n i Örträskbygden har korat en vinnare.
Med sammanlagt 3468 gram fisk tog Sune Eriksson hem segern och prispengarna på 10 000
kronor.
– Jag chansade och gick över till andra sidan av sjön och hade tur att hitta fisk redan i första hålet,
där drog jag i 40 minuter och det var nog länge sedan jag nyttjade så ovanligt få hål under en
tävling, konstaterade Sune Eriksson, som är en trogen deltagare i Storfiskarn i Örträskbygden som
nu genomfördes för elfte vintern på raken.

”Riktig fullträྰ”
169 personer deltog i finalen i Örträsk. Tidigare hade Eriksson kommit trea i Långselepremiären och
sjua i tävlingen i Vargträsk, vilket innebar att han redan var i ledning när finalen började. Men det är
första gången han tar hem segern.
– Det var skönt att få till den riktiga fullträffen och det är väl för lång och trogen tjänst som jag nu
lyckades fullt ut i dessa sammanhang, säger han och skrattar.

Minsta sken
Två i tävlingen blev Jan Nyström med 3366 gram, och trea Nicklas Bergsten på 3104 gram.
Vinnaren i barnklassen blev Emil Åström från Umeå, och i ungdomsklassen vann brorsan Oskar
Åström.
Ett hederspris för den allra minsta fisken tilldelades Lage Larsson, som drog upp en liten rackare på
1,5 gram.

Snart SM
Årets alla tre pimpeltävlingar i Örträskbygden lockade sammanlagt 466 deltagare, en siffra över det
vanliga.
– Vi är nöjda med den siffran, det är den bästa för oss på ett gäng år och vi är också belåtna med
genomförandet av alla tre deltävlingarna, säger Rolf Wahlberg, och fortsätter.
– Nu andas vi ut något dygn innan vi fortsätter förberedelserna inför årets största uppgift då vi står
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värd för SM i pimpelfiske helgen 910 april.
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