Traditionellt sportlovsfiske i strålande
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Fiske i strålande solsken.
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Under torsdagen arrangerades det traditionella sportlovsfisket vid Skribotjärn. Det var
fritt fiske för alla skolungdomar. Många deltagare begav sig ut på isen för att prova
fiskelyckan och njuta av solen.
Fiskeklubben SFK Filip fanns på plats med medlemmar för att bland annat hjälpa till med att borra hål i isen, ge
fisketips, samt låna ut fiskeutrustning och isdubbar. Dessutom fanns det en värmande brasa. Deltagarna bjöds
på grillad korv med bröd.

Tommy Bäck är kassör i SFK Filip.
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Tommy Bäck, kassör i SFK Filip, berättade att det här sportlovsfisket är en tradition som har arrangerats under
cirka 50 år.
– Det är alltid den här torsdagen under sportlovsveckan, berättade Tommy Bäck och förklarade att isen är cirka
40 centimeter tjock.

Sätter ut fisk
I Skribotjärn finns det bland annat regnbåge, röding, abborre och gädda.
– Vi sätter ut fisk under hösten. I november satte vi ut 500 kilo fisk; varav 250 kilo regnbåge och 250 kilo röding.
Under dagen sattes det ut angeldon och många deltagare pimpelfiskade. Vid pimpelfiske används ofta en
mindre pirk, samt maggot som bete. Pirken sänks ner till botten och sedan vevas linan in så att pirken är cirka
1-2 decimeter ovanför botten.
Djupet i Skribotjärn varierar ganska mycket.
– Det är 3-10 meter djupt här.

Stor gädda
Benjamin var ute och fiskade med syskon och morfar. Han var med och drog upp en gädda på cirka fem kilo.
Glädjen var naturligtvis stor över den fina fångsten och man anar att det är en kille som kommer vilja ut och
fiska igen framöver.

Benjamin visade upp den fina fångsten.
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Ann Lundqvist var ute med barnen Stella och Sigge för att fiska. Det var första gången de provade på att
pimpla.
– Det är premiär för pimpelfiske. Vi hälsar på mormor. Vi bor i Huddinge, berättade Ann Lundqvist.

Ann Lundqvist med barnen Stella och Sigge. Till höger Birgitta Lundqvist.
FOTO: GÖRAN PERSSON

Birgitta Lundqvist brukar vara ute och fiska ganska ofta.
– Jag har årskort så jag brukar vara här. Nu är barnbarnen här och hälsar på under sportlovet, berättade
Birgitta Lundqvist och förklarade att de senare skulle sätta sig vid brasan och grilla korv.

Per Nilsson var ute och fiskade med Emil.
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Hon tycker att fisket är ett bra sätt att umgås med både familj och bekanta. Dessutom ger det en fin möjlighet
att få vara utomhus i solen och få frisk luft.
Hon vill också ge en eloge till fiskeklubben SFK Filip som arrangerade sportlovsfisket.

Fiskeklubben lånade ut utrustning till deltagarna.
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