INTERVJU MED KAJ HAGSTÖM DELTAGARE PÅ SM 1964 STENINGEVIKEN
1. 1964 års SM, på Steningeviken så var du med ? Hur gick det ?
Jag kom 4.a i juniorklassen!
2. Minns du någon extra intressant detalj från det SM:et?
Inte annat än det att jag hade stukat foten strax före SM och kunde inte gå dit det var
planerat?
3. Hur såg tävlingskartan ut och var det många
deltagare?
Det var hela viken och gränsen gick tvärs över viken
längst ut vid en grynna som nu är utmärkt på 8 meter.
En kul grej är att min kompis Ulf Kellner satt vid den
grynnan och vann juniorklassen!
4. Vem tror du blir årets SM vinnare och vilken vikt har
denna person?
Känns ovanligt svårtippat men jag tror Leif Lothström
och vikt på runt 7 kg !
5. Vilken är din största merit som pimpelfiskare?
Det har alltid gått dåligt på SM så där har jag inga större meriter!
6. Vilken är din favoritsjö?
Det är förstås min hemma sjö, Järlasjön i Nacka.
7. Vilken är den bästa pimpelfiskare du har tampats med genom åren?
Det har förstås funnits många genom åren men jag får nog säga Pilo Lindstrand.
8. Vilket är ditt bästa tips för våra juniorer på kommande SM?
Själv fiskade jag nästan dagligen i början och det lärde jag mig mycket av förstås och
att jag hade turen att vara med i en klubb som Enskede SFK som verkligen tog hand
om oss juniorer. Ska man utvecklas som junior som måste man få hjälp av erfarna!
9. Övrigt som du finns från SM 1964?
Inget speciellt.

10. Du har ju tillverkat pirkar i många år Kaj, gjorde du dina egna pirkar redan 1964
eller fiskade du med annan pirk?
Jodå jag gjorde pirk redan då men hade även andra när det var djupt som Säilepirkar!
11. Vad fick dig att börja tävlingspimpla?
Av en slump fick jag och Ulf Kellner kontakt med Enskede SFK och då började det

12. Om du var med på årets SM vart skulle du gå då ?
Om jag skulle var med skulle jag nog gå efter land och börja innan första udden!

/Tack Kaj !

