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Patrick bäst i Vargträskrycket

När den första av de tre 
pimpellördagarna i Örträsk-
trakten genomfördes på 
Vargträsksjöns is bjöds det
på ett fantastiskt väder.

– Vilket självklart var
orsaken till vårt nya del-
tagarrekord, sa tävlings-
ledaren Jan Östen Söl-
vebrand belåtet efter att ha
räknat in hela 205 deltagare.

För de 160 deltagarna i
vuxenklassen var det svår-
fiskat för dagen.

– Jag hade inte mycket
känning, men väl mitt under
tävlingsperioden då jag fick
upp en gädda, berättade
Patrick Wickman som till
vardags är professionell
travtränare på Bergsåker-
banan i Sundsvall.

Nu under påskhelgen häl-
sade han på svärmor i
Långsele och passade på att
pimpla i Vargträsk för första
gången vilket gav absolut
bästa utfall.

– Min son var med i ung-
domsklassen här i Varg-
träsk för några år sedan,
men för mig var det debut.

Patricks gädda på 437
gram räckte till seger och 
5 000 kronor.

– Enormt roligt, tyckte
segraren som i sin intensiva
trav- och hästtillvaro gärna
försöker hitta stunder för
just fiske.

Patrick kunde se Thomas
Vändin från Vänjaurträsk
bli tvåa och Anders Lind-
gren, Vännäs, trea. Bjur-
holms Marita Hansson blev
inte bara bästa tjej utan
också på en fin total fjärde-
plats.

I barnklassen upp till och
med åtta år vann Love
Nylund från Örträsk.

– Jag vann en annan del-
tävling i fjol, berättade Love.

Segervan i Vargträsk är
Karim Königsson från Knaf-
ten som vann ungdoms-
klassen 2010, i fjol 2012 och
nu även denna vinters upp-
laga.

– På en enda fisk som jag
fick i början, sen var det helt
dött, sa Karim efter segern i
Vargträskryckets ungdoms-
klass (9-14 år).

Folkbladets hederspris 
för tävlingens Minsta fisk
delades denna dag ut i dub-
bel upplaga till Sandra
Sjölund-Emilsson, Bjur-

holm, och Kjell Davidsson,
Öreström, vilka lyckades
dra upp var sin elva gram
liten fisk.

Detta vid premiären i

Årets Storfiskare i Örträsk-
bygden som fortsätter med
andra deltävlingen i
Långsele kommande lördag.

ÅKE RUNNMAN

Populär pimpeltävling i Fredrika
FREDRIKA. På påsklörda-
gen gick den populära
pimpeltävlingen i Fredri-
ka av stapeln. För tredje
gången hade Fredrika
skoterklubb anordnat
detta evenemang, som
drar fler och fler besöka-
re för varje år. 

Platsen var Klockarudden,
Viskasjön, på andra sidan
Lyckselevägen från skolan
sett. Det fanns både hambur-
gare och korv att köpa, samt
festis, läsk, kaffe och bullar. 

Prisbordet var välfyllt och
man hade även fyra heders-
priser skänkta av Viskagår-
den och av Handlarn i
Fredrika. Dessa lottades ut
bland alla som köpt startkort,
oavsett om man fiskat eller ej. 

Skoterklubbens vice ord-
förande Erik Karlsson tack-
ade för visat intresse och
gratulerade alla vinnarna.

Alla barn som deltagit
fick sig både en valfri vinst
från prisbordet samt en påse
med påskgodis. Första priset
i fisketävlingen för vuxna
gick till Robert Prahl,
Fredrika, för 820 gram upp-
tagen fisk. De övriga fyra
pristagarna var Britt-Inger

Molander, Fredrika, Emelie
Wiklund, Umeå, Bert-Rune
Dahlberg, Fredrika och

Christin Wiklund, Umeå.
Solen strålade ikapp med

besökarna och arrange-

manget betraktades som
mycket lyckat. 

KATARINA HENRIKSSON

ÖRTRÄSK. När första deltävlingen i årets 
storfiskare i Örträskbygden avgjordes i 
Vargträsk på påskaftonen räckte en gädda
vägandes 437 gram till förstaplatsen och
prischecken på 5 000 kronor.
– Mycket överraskande, men roligt, enormt
roligt, tyckte segrande sundsvallsbon Patrick
Wickman.

Jätteabborre 
bärgade segern

Påsklördagsnappet Gagnsjönappet i Lillögda vanns av 
15-årige Melinda Johansson Åsele. En 1,5 kilos abborre
bärgade segern i solskenet. Foto: KENNA LINDSTRÖM

Många hade samlats på isen vid Klockarudden, Viskasjön. Foto: KATARINA HENRIKSSON

Trots dåligt med fisk var det ingen som klagade över vädret. Uno Persson, Örträsk, var en av de lyckliga som fick upp en fisk.
Foto: ÅKE RUNNMAN

Segrarna i Vargträsk, Patrick Wickman, Sundsvall, Karim Königs-
son, Knaften och Love Nylund, Örträsk.

”
Jag hade inte mycket 
känning, men väl mitt under
tävlingsperioden, då fick jag
upp en gädda. 

Patrick Wickman 
vinnare i Vargträskrycket


