
Lapland Bream Master 2012 

 
Lapland Bream Master är en internationell 
metestävling som arrangeras i kommunen Dorotea 
inom ramen för ett Leaderprojekt. FK 
Ulriksforsarnas sportfiskeklubb från Strömsund i 
Jämtland är den drivande parten i tävlingen, mycket på grund att de har få vatten i Strömsund 
med brax och id.  
 
Under de två år som tävlingen genomförts har det varit ca 20 personer som deltagit och de 
sammanlagda vikterna har varit år 2011 nästan 1,5 ton och 2012 överstigande 2 ton fisk som 
dragits upp och återutsatts under fyra dagars tävling. Den enskilt högsta vikten har varit 204 
kilo på dessa dagar. Tävlingen genomförs i tre sjöar med fyra sektioner och de tävlande håller 
på 5 timmar varje dag.  
 
Intressant är att det finns så mycket brax i en fjällkommun och braxbestånden är i stort helt 
outnyttjade. Ulriksfors sportfiskeklubb har under åren varit och inventerat sjöar inom Dorotea 
och kommit fram till att det finns gott om brax och id i de flesta sjöar som ligger i södra änden 
av kommunen. Den bästa sjön (Lavsjön) som hittats ingår i tävlingen med två sektioner. 
 
De tävlande är förundrade över storleken på fisken där många individer som fångas väger 2-3 
kilo. Det verkar även vara så att den fjällnära braxen är starkare än sina släktingar nere i södra 
Sverige. 
 
Även om projekttiden löper ut under 2012 kommer tävlingen att fortgå med Sallsjöåns 
fiskevårdsområde tillsammans med FK Ulriksforsarnas sportfiskeklubb kommande år och vi 
hoppas på en ökande skara tävlande. Platser finns till ca 40 st! 



Resultat Lapland Bream Master 2012 

1. Patrik Liss 204280 g 
2. Marcus Enström 181740 g 
3. Urban Söderberg 178780 g 
4. Roul Steiner 152880 
5. Tommy Hjärtström 143620 
6. L-O Tjäder 121140 
7. Folke Andersson 119180 
8. Daniel Åslund 118640 
9. Bo Enström 110320 
10. Mikael Åslund 109100 
11. Jonas Gustavsson 108220 
12. Olle Lundin 103620 
13. Lennart Persson 94120 
14. Leif Persson 78460 
15. Harriet Englund 71140 
16. Stig Enström 61960 
17. Örjan Tengerström 50940 
18. Sven-Erik Olofsson 47700 
19. Sanna Karlsson 26060 
 
 
Detta skulle ge en sammanlagd summa på 2 081,9 kilo på 19 personer och fyra dagar. Detta 
innebär också att på en man mindre än under fjolårets tävling fick man 664 kilo mer fisk än 
året innan.  
 
Mer information finns på hemsidorna www.sodralappland.nu och 
http://lapplandbreammaster.com/       
 
  


