För bilder, se separat sida på Llidenbygden.com
På Stor-Gussjön, i närheten av Trollkåtan, avgjordes lördagen den 5 mars 2005 traditionsenligt
Gussjöpimpeln i ett fullständigt bedårande solsken, vindstilla och bara några minusgrader. Evenemanget arrangerades för 13:e gången (premiären var våren 1993) och upphovsmannen/pimpelgeneralen Nisse Eriksson uppskattade att det hade kommit ca 4.500 personer varav 1.500 var
fiskeintresserade. Antalet skotrar var nog ca 1.000 st. och bilparkeringen på sjöisen bestod troligen av ca 500 bilar. Fiske- och skoterentusiaster hade kommit från Ångermanland, Jämtland
och Medelpad till ”Skoternavet – Trollkåtan”. Det är kanske inte så underligt eftersom
Gussjöpimpeln med åren har blivit Sveriges största pimpelfisketävling.
Det är Fors Skoterklubb och Trollrikets Skoterklubb som är arrangörer. Organisationen (ca 10
personer före och givetvis många fler på pimpeldagen) är mycket effektiv. Det känns verkligen
som ett professionellt arrangemang. Succé är ett slitet ord, men det är bara att gratulera till
framgången. Det förutsätter dock ideella personer som ”vattumannen” Paul Hagström från Bispgården. Redan vid nyår börjar han sitt ensamma kvälls- och helgarbete att med besindriven
brandspruta vattenbegjuta sjöisen för att få den bärkraftig nog för alla bilar. Helst skall isen bli 1
meter tjock, så Paul måste bygga på med 30-40 centimeter. Ett tålmodigt arbete i den ödsliga
vildmarken, dessutom i mörker och ofta i sträng kyla.
Gussjöpimpelns totala vinstvärde kan uppskattas till 250.000 – 300.000 kronor. De lyckliga
vinnarna år 2005 var:

Vuxenpimpeln
1:a pris Anneli Englund, Nedansjö, Stöde (805 gram fisk)
2:a pris Björn Selleskog, Sollefteå
(430 gram fisk)
3:e pris Jan-Olov Sundholm, Sillre
(420 gram fisk)

Högtryckstvätt
Mikrovågsugn
Skoterställ

Barnpimpeln
1:a pris Robin Selleskog, Sollefteå
2:a pris Jonas Hansson, Kovland

Presentkort
Presentkort

(145 gram fisk)
( 30 gram fisk)

Lotteriet
1:a pris Kerstin Böhlmark, Liden
(Lottnr: 0626)
2:a pris Viktoria Sillerström, Sundsvall
(Lottnr: 0873)
3:e pris Assar Hamberg, Sjöbyn, Kramfors (Lottnr: 1300)

Fyrhjuling
Snöskoter
Båt , motor
& trailer

Arrangörerna bjöd dagen till ära undertecknad på en skotertur i det storslagna landskapet. Det
blev ett minne för livet, vill jag lova. Där den välpreparerade skoterleden slingrade sig fram i tät
skogsterräng dök plötsligt ett antal mötande skotrar upp i mycket hög hastighet. Det slutade
givetvis med en frontalkollision, men tack vare gott omdöme hos min skoterförare Mats Ulander, Västanå slutade det lyckligt denna gång. Trots denna incident var pimpeltävlingen på Gussjön
en mycket trivsam familjedag i det underbara vårvintervädret.
Text och foto: Arne Johansson.
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