INTERVJUV MED SM VINNAREN EVERT LUNDIN, SÄTERS FVF
PIMPEL SM 1964 STENINGEVIKEN

1. Hur upplevde du SM Pimpel 1964 ?
Det var en bra tävling. Jag åkte med Sven ”Svecke” Eriksson ner i hans Bubbla.
Vi stannade i Bålsta och var där och provfiskade. Det nappade stora fina fiskar
3hg och uppåt.
2. Hur var fisket då ? Nappade det bra ?
Jag fick 105st fiskar och tror de vägde 4.2kg och fick 146.2p

3. Gick fisken djupt då?
Ja
4. Hur var vädret och temperaturen 1964?
Det var inte så kallt och det var lite snö på isen.
5. Hur var isen ?
Det var tjock is säkert ca 40cm.
6. Linda Maria Lundin, din brorsdotter? Tävlar själv i årets SM, antar att bara
hon får veta dina tips ? 😉
Det är klart det är hemliga, hoppas på att hon skall lyckas med en bra placering.
7. Minns du något speciellt kul/händelse från SM Pimpel 1964?
Inget på tävlingen men när vi skulle hem, Så tyckte Sven ”Svecke” Eriksson att vi
kunde plocka upp en massa folk som stod och liftade efter vägen. När vi kom
hem var bubblan proppfull.
8. Vad tror du blir årets segervikt ?
Runt 7 kilo
9. Fiskar du fortfarande mycket och tävlar på SM nivå?
Nej inte på SM nivå, men jag är med på lite tävlingar, har lite ont i ett knä och
sen är jag ju 80 år.
10. Vem är den bästa Pimpelfiskare du har tampats med genom åren?
Det är svårt att välja men Jan-Olov Lindgren, Sven ”Svecke” Eriksson och S-O
Holmberg är duktiga fiskare.
11. Vilket tips skulle du som SM vinnare vilja ge våra duktiga juniorer inför SM
Att de måste röra på sig mycket de får inte sitta still om de ej hittar fisk.
Tack till Evert och Linda Maria för denna kontakt.

