Bröderna

Abbotts
isfiske
Vågorna river upp små gäss på ytan och det är bara en
ynka plusgrad. Ändå finns ingen tvekan när gäddfiske
i Miekojärvi lyfts som förslag.
– We´re in, svarar Cam Abbott i ett sms.
Det säger en hel del om Luleåstjärnornas fiske- och
jaktintresse.

Chris och Cam Abbott är
forwards i Luleå hockey.

Foto: Kristian Johansson
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Bröderna Abbotts isfiske
När Luleåstjärnan Cam Abbott
får plocka fram hagelbössan
och ryggsäcken och bege sig
ut i skogen trivs han som allra
bäst.

Cam och Chris
Abbot – vid
Miekojärvis
strand.

r

Efter tio omgångar toppade Luleå elitserien och laget är årets stora överraskning
inom svensk hockey. Tvillingarna Christen och
Cameron Abbott är två av lagets stjärnor och
för bröderna är jakt och fiske den optimala
rekreationen.
– Vi är uppvuxna med uteliv så för oss är
jakten och fisket en naturlig
del av livet, säger Cam
Abbott.
Det är tredje säsongen
som han och hans bror spelar i Sverige och Luleås
dynamiska duo har fått
Norrbotten att drömma om
ännu ett SM-guld. Men så
fort de får chansen så packar
de ryggsäcken, drar på sig
stövlarna, och beger sig ut i skogen.
När de spelade med Rögle säsongen
2008/2009 blev det en hel del jakt på vildsvin.

båten lutade sig Cam Abbott tillbaka och drog
ett djupt andetag.
– Oj, så skönt. Det är så här livet ska vara,
säger han och ler.
Bara 16 timmar före hade han gjort det så
viktiga 4-3-målet mot Brynäs och fått Coop
Arena att koka. Ute på Miekojärvis vatten
var det stilla och det enda
som hördes var vinden,
vågorna och gången från en
fyrtaktare.
Det handlade onekligen
om stora kontraster.
– Det här behöver man.
I alla fall jag, säger han och
fortsätter:
– Att sitta inne och spela
dataspel har aldrig varit
vår grej utan både jag och Chris tillbringar så
mycket tid som vi kan med att vara ute. Så har
det alltid varit. Det har vi fått med oss sedan
vi var små, säger han.
Trots kontrasten mellan gårdagskvällens
måljubel och lugnet på sjön hävdade han att
det finns likheter.
– Ja, det tycker jag. När jag fiskar eller jagar
så är det ofta tillsammans med goda vänner och det svetsar en samman. Precis som
hockeyn. Det är ungefär samma känsla av
spänning och glädje att få göra ett viktigt mål
inför en stor publik som att fälla ett vilt som

”jakt och 		

fiske är den
optimala
rekreationen

Efter flytten norrut har möjligheterna

till bra jakt och bra fiske ökat ytterligare och
förra året sköt Chris Abbott en älg i samband
med en jakt i Tornedalen.
Men den här kalla oktoberdagen var det
alltså gäddfiske som stod på programmet och
Sven-Olov Larsson mötte upp vid familjen
Larssons stuga i Miekojärvi. När alla spön var
riggade och paravanerna guppade fint bakom

20

F I S K E F Ö R A L L A # 1 . 2 01 1

”

man närmat sig efter lång ansmygning. Två
riktiga kickar. Det är så bra som det bara kan
bli, säger Cam.
Sedan är det dags för lite action ute på
Miekojärvi men den kilosgädda som Cam vevade
in var bara uppvärmningen. Nästa gång ett spö
böjdes handlade det om ett betydligt kraftigare
hugg och den här gången var Chris blixsnabbt på
fötterna och slet åt sig spöt. Han gav ifrån sig ett
spontant glädjetjut när han fick den första kontakten med fisken. Och det slet bra i spötoppen.
– Den där är fin, säger Sven-Olov och började
leta efter håven.
Vid ett tillfälle var fisken uppe i ytan men sedan försvann den ned igen och efter tre minuters
drillning låg till sist en trött gädda i håven.
– En bra fight. Kul. Vad tror du den väger?
frågar Chris Sven-Olov.
– Någonstans mellan tre och fyra, svarar SvenOlov.
Sedan mättes fisken till 82 centimeter och
det hela avslutades med att gäddan släpptes
tillbaka.
Cirka 500 meter bort fiskade klubbkompisarna Thomas Raffl och Lars Lökken Östli och
när vi träffades på land mötte vi Thomas Raffl
som skakade på huvudet. Han hade haft på en
riktigt stor gädda som sedan släppt.
– Den tog betet och sedan drog den ut all
lina och till sist gick linan av. Skit. Den

Chris Abbott måttar in
gäddan till 82 centimeter.
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fort planet är färdigbyggt så kommer restiden mellan hemplatsen Sarnia i Ontario och
stugan i norra Ontario att förkortas med sex
timmar.
– Det tar två timmar dit med flyg. Det är ju
en otrolig skillnad, säger Chris.
Sedan kommer nya vatten och nya
jaktmarker att bli tillgängliga.
– Det är ju hela tanken med det projektet. Det är såna avstånd där uppe och
flygplanet kan gå ned på större sjöar. Där
finns sjöar som många aldrig kan ta sig till
ens med fyrhjuling så man kan få uppleva
ett fantastiskt fiske. Det är frihet, säger Cam
och Chris nickar instämmande.
Chris berättar om en kompis som har ett
liknande flyg och som efter en dags fiske hade
fått så mycket att det helt enkelt inte gick att
lasta in mer i flyget.
Bröderna Abbotts behöver inte sakna
björnarna hemifrån. I Luleås hemarena
sker entrén via en rytande björnkäft.

”Han hämtade

bössan och
under tiden
hann björnen
riva bort den
yttre av de två 		
dörrarna

”
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I somras tog de flygcertifikat och så

Om det går lika bra för bröderna Abbott
och Luleås björnar i jakten på SM-guldet, ja, det
återstår att se.
– Vi har fått en kanonstart men säsongen är
lång. Men med det här laget är allt möjligt, säger
Chris.
En sak är ändå säker. Hur
da k t i o n.f fa
det än går i den jakten,
re
så kommer jakten ute i
skogen och fisket på is
eller vatten att fortgå –
oavsett i vilken klubb som
bröderna hamnar nästa
säsong. 1

edia.
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ken ska öppnas, för under ett par år har Chris
och Cam byggt på ett flygplan tillsammans
med deras farfar.

stugan, förklarar Chris och ler.
Dramat fick i alla fall ett lyckligt slut.
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där måste ha varit stor, säger han modstulet.
Efter lite varm chili inne hos Sixten och
Ingrid Larsson återvände livsandarna.
Chris berättade att familjen har en stuga
i norra Ontario och där tillbringar de flera
veckor under sommarhalvåret. Stugan ligger
omgiven av vildmark och möjligheterna till
bra fiske och bra jakt är mycket stora. Tanken
är att nya delar av den kanadensiska vildmar-

mot en björn på det sättet?
– Mår? Tja, vad ska man säga. Inte var man
väl alltför tuff, säger han.
Men deras farfar tog det ändå med fattning.
Chris Abbott berättar att han lät den döda
björnen ligga kvar i stugan och sedan meddelade han kort:
– Vi har tre timmar kvar att sova. Väck
mig klockan nio, säger Chris och skakar på
huvudet.
När de lagt sig i sängen hörde han ljud och
han stötte på sin farfar som gick ut och satte
ett skott till i djuret.
– Sedan somnade han på nytt. Och tror det
eller ej men jag lyckades också somna. Cam
tycker om att krydda den här historien men
han vaknade inte ens. Han var ju i den andra
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vrålande björnkäft. Samma vrålande björn bär de
på bröstet eftersom den ingår i Luleås klubbemblem. Men få spelare har varit närmare en björn
än Chris Abbott.
Ontario har en av Nordamerikas största
populationer av svartbjörn och när tvillingbröderna var i 16-årsåldern fick Chris uppleva hur
det är att få besök av en björn i stugan – när
han själv låg i sängen. Hela dramat utspelade
sig när han och Cam var i jakt- och fiskestugan
tillsammans med sin farfar men just den här
morgonen låg Cam i en sovstuga intill.
– Det hela inträffade vid sextiden en morgon när vi låg och sov. Vi vaknade av att något
skrapade på ytterdörren och farfar förstod
direkt vad det var. Han hämtade bössan och
under tiden hann björnen riva bort den yttre
av de två dörrarna och farfar gjorde sig beredd
och när han öppnade dörren sköt han direkt
och han hade i princip pipan mot pannan på
björnen, säger Chris.
Hur mår man när man ställs öga mot öga
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I dag åker de in i arenan genom en stor

En ynka plusgrad och
frisk nordlig vind. Då
satte en middag med
hemlagad chili con
carne som en smäck.
Från vänster: Cam
Abbott, Sven-Olov
Larsson, Chris Abbott,
Lars Lökken-Östli och
Thomas Raffl.
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När hockeysäsongen tagit slut brukar de i
stort sett alltid åka upp till stugan och fiskeparadiset där. I år var Chris först på plats och han
fick uppleva ett öringsfiske utöver det vanliga.
– Cam var hemma. Det var jag och en kompis som var där och det var en huggperiod som
sträckte sig över flera timmar. Jag drog några på
runt två kilo, säger han.

.......

Gäddan som Chris Abbott drog upp var i
trakterna mellan tre och fyra kilo och mätte
82 centimeter. Trots att bröderna är vana vid
fiskar som giant travelly, snapper och tarpon
så var det äkta glädje när gäddan väl landats.
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Bröderna Abbotts isfiske

