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Allmänt om tävlingen 

Ulrikforsarnas sportfiskeklubb tillsammans med Urban Söderberg från Sundsvall har under 
åren inom ramen för projektet inventerat Dorotea kommuns sjöar gällande brax - och idvatten. 
Det har hållits mindre tävlingar i internationellt mete för att testa på statusen i de inventerade 
vattnen. Sjöarna Lavsjön, Sallsjön samt Nordflätiken användes vid första året av 
fisketävlingen Lappland Bream Master 2011. 40 platser fanns vid dessa sjöar och första året 
anmälde sig 22 st men innan tävlingen gick av stapeln så hade två avbokat sitt deltagande. 
Enligt förklaring så vill många söderifrån avvakta första året för att se hur tävlingen 
arrangerades och hur mycket fisk som finns i sjöarna. 
 
Tävlingen höll på i fyra dagar (27,28,29 och 30:e juli) och fisket pågick fem timmar varje dag.  
 
Deltagare och resultat 
 
1:a Mikael Åslund FK Skinnkroken 166 480 g 
2:a Kent Lundberg SFK Gästrikarna 142 240 g 
3:a Daniel Åslund FK Skinnkroken 124 320 g 
4:a Christer Engvall FK Jokers 117 390 g 
5:a Patrik Liss Borlänge 112 580 g 
6:a Stefan Holst FK Jokers 106 750 g 
7:a Olle Lundin Jämtlandskroken 83 140 g 



8:a Örjan Tengerström FK Ulrikforsarna 78 740 g 
9:a Urban Söderberg Sundsvall 78 330 g 
10:e Folke Andersson Tunabygden 60 097 g 
11:e Lennart Persson FK Ulrikforsarna 55 710 g 
12:e Arne Helmersson FK Elit 50 430 g 
13:e Raul Steiner SFK Wasa 49 960 g 
14:e Markku Kaliokoski SFK Gästrikarna 38 390 g 
15:e L – O Tjäder Sundsjöfiskarna 29 950 g 
16:e Susanna Karlsson FK Ulrikforsarna 28 230 g 
17:e Leif Persson FK Ulrikforsarna 27 230 g 
18:e Harriet Englund FK Ulrikforsarna 27 150 g 
19:e S – O Olofsson FK Ulrikforsarna 20 800 g 
20:e Peter Öberg FK Ulrikforsarna 19 610 g 
 
Detta skulle ge en sammanlagd summa på 1 417 527 g på 20 personer och fyra dagar. 
 
Den sjö som gick bäst var Lavsjön och den sjö det fångades minst fisk i var Nordflätiken. 
 
Fiskarna var väldigt nöjda med fisket och arrangemanget som sådant.  
 
Marknadsföring 

Projektet har funnits med på följande hemsidor: 
www.sodralappland.nu 
http://lapplandbreammaster.com/ 
http://www.fiske-feber.se/news.php?id=110630.211224 
 
Båda länstidningarna VF och VK har skrivit om tävlingen. Information har lagt ut på VK:s 
hemsida innan tävlingen samt att ett A4 ark med information lagts ut på turistbyrå, Dorotea 
Sport & Fritid, OkQ8 samt att samma information satts upp på anslagstavlor i Dorotea. 
 
Tävlingen har även marknadsförts under Vildmarksmässan, vecka 10 samt i glashuset 
(Umeå), vecka 25.  
 
Nästa års tävling 

Under prisutdelningen på Hotell Nordica i Dorotea ringde det folk för att anmäla sig till nästa 
års tävling. De som var med detta år står först i listorna att få vara med i tävlingen nästa år. 
Förhoppningsvis är det betydligt fler personer med nästa år. Många fiskare avvaktade det 
första året för att se hur upplägget och fisket fungerade det första året.  
En liknande tävling körs årligen i Söderhamn och även här avvaktade fiskarna för att se vilket 
fiske som erbjöds. Året efter var platserna fyllda och de har nu även en lång kölista.  
 
Inventering av sjöar kommer att fortsätta mycket p g a att Nordflätiken inte riktigt levererade 
under tävlingen. En ny tredje sjö bör alltså hittas till kommande år. 
 
 


