
 
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid tävlingsmöte 20 november 2010. 

 

 

1. Tävlingskonsulent Anssi Lehtevä hälsade alla välkomna och förklarade tävlingsmötet 

för öppnat. 

 

2. Är Mötet behörigt utlyst. 

Mötet förklarades behörigen utlyst. 

 

3. Upprop/genomgång av röstlängd. 

Upprop genomfördes och därefter fastställdes röstlängden till 30st röster enligt bilaga1. 

 

4. Val av ordförande. 

Till ordförande för mötet valdes Dan Källman, Sportfiskarna Väst. 

 

5. Val av sekreterare. 

Till sekreterare för mötet valdes Mats Aronsson, Sportfiskarna Jönköping. 

 

6. Protokolljusterare. 

Att justera mötets protokoll tillika rösträknare valdes Björn Carlström, FK Fenan och 

Anssi Lehtevä, tävlingskonsulent. 

 

7. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes. 

 

8. Val av valberedning till tävlingskommittén. 

Mötet skall välja valberedning. Denna skall ge tävlingsmötet 2012 förslag på val av 

tävlingskommitté för 2013-2015. 

Beslut: 

Till ledamot i Valberedningen valdes Leif Andersson. 

Mötet gav förbundet/tävlingskommittén i uppdrag att tillsätta ytterligare 2 personer 

till valberedningen under löpande 2 års period. 

 

9. Tävlingsmötets förslag på tävlingskommitté 

Tävlingsmötet beslutade att ge förbundsstyrelsen följande förslag på 

tävlingskommitté för 2011-2013. 

Pimpel:  Rolf Öberg  Omval 

Trad mete:  Lennart Jonsson Omval 

Hav:   Mia Hammarlund Omval 

Int. Mete: Fredrik Andersson Omval 

Gädda: Kenneth Karlsson Omval 



Mormyska: Andreas Wetterhall Nyval 

Kust:  Torsten Gradin Omval 

Fluga: Vakant  * 

Trolling Vakant  * 

 

* Mötet beslutade att ge förbundsstyrelsen/valberedningen uppdrag att tillsätta de två  

vakanta positionerna (fluga och trolling) i tävlingskommittén under löpande period. 

   

10. Sportfiskarna i framtiden 

Anssi: informerade om att under denna punkt är tanken att vi ska diskutera hur vi vill 

förnya verksamheten – förslag – spontana tankar och idéer – Vad vi vill se i framtiden 

- anpassa tävlingsverksamheten - nya koncept - miljö anpassning – hållbar verksamhet, 

legitim i alla läge. 

 

Ordet lämnades fritt och följande synpunkter framlades. 

 

- Jobba med ungdomsverksamhet, Utveckla klassdraget. Distrikten måste hjälpa 

klubbarna att komma ut och arbeta mot skolor med friluftsdagar – fiske – fiskevård. 

Ny rekrytering. 

 

- Barn tycker det är kul att fiske – Klassdraget bra sätt att få ut barn men vi måste bli 

bättre på uppföljning. 

 

- Sommarfiskeskola är stort i Göteborg, en nisch som är mycket populär dock 

resurskrävande gällande ledare och tid. 

 

- Inom förbundet arbetar man på att få igång ett samarbete med RF där man kan ska få 

samarbete med idrottsföreningar då de också vill ut i naturen (fiske) som ett 

komplement till träning. 

 

- Fel väg att gå igenom elitidrott bättre att gå genom skolan. Då får man med alla även 

de som bara sitter vid datorn.  Utveckla klassdraget – ut i naturen. 

Se till att vår verksamhet kommer in i skolorna som en del i skolan. 

 

- Förr fanns Fritt valt arbete, Fria aktiviteter i skolan på högstadiet.  

Mycket bra, finns inte idag.  Jättebra koncept. 

 

- Vi måste få mer stöd från förbundet i dessa frågor. De flesta klubbar i vårt distrikt 

håller endast på med tävlingsverksamhet och det behövs hjälp från förbundet i dessa 

frågor. 

 

- Tävlingsverksamhet drivande i många distrikt. 

 

- Sportfiskarna måste jobba med profilering den är dålig idag. Profilera sportfiskarna! 

Förstärk varumärket Sportfiskarna. T ex beach flaggor och arrangörs kit till 

arrangemang. Profilmaterial från sportfiskarna till arrangörer. 

 

- Sportfiskarna vad är det? Folk känner inte till, men känner till t ex ge fan i våra 

vatten kampanjen men vet inte vad sportfiskarna är. Dålig profilering. 

 



- Vi måste synas där ungdomarna är Internet – TV. 

Facebook – Twitter! Vi måste ta till oss nya medier för att nå ungdomar. 

 

- I pimpel måste vi tänka vidare, idag profileras mängdfiske. Vi måste tänka på att 

eventuellt ändra regler. 

 

- Vi måste ha en dialog med fiskevårdsområde uppföljning vid upplockning av små 

fisk. 

 

Där efter ansågs diskussionen slutförd och mötet beslöt att enas om följande punkter 

att arbeta med för sportfiskarna i framtiden. 

 Förbundet måste öppna upp möjligheterna för profilering i nya medier. Facebook, 

Twitter etc. 

 Komma in i skolan – etablera verksamhet tillsammans med skolor. 

 Skolmästerskap 

 Se över mängdfiske i pimpel – mete etc. 

 

11. Tävlingskommitténs verksamhetsredovisning grenansvariga 

Muntlig redovisning avlämnades av de grenansvariga. 

 

Pimpel, Rolf Öberg: SM genomfördes 2009 i Norsjö med mycket deltagare dock få 

startande från södra Sverige. 2010 genomfördes SM i Malung. NM genomfördes 2009 

i Nora och 2010 i Finland. 2011 kommer arrangemanget att genomföras i Norge och 

2012 är det Sveriges tur igen. Rolf efterlyste arrangörer till NM 2012 och även till SM 

2012. Ansökan mottages! SM 2011 genomförs 19-20/2 på Mälaren. 

 

Trad. Mete: Då grenansvarig ej var närvarande på mötet lämnades rapport av Anssi. 

SM 2011 kommer att genomföras 2-3/7 i Norsjö med Norsjö SFK som arrangör. 

SM 2010 gick i Götakanal med 406 deltagare. 

 

Mötet kom med synpunkter på att det vid SM 2010 varit dåligt med försäljning av 

förtäring före och efter tävlingen samt kritik på att det vid detta SM inte sköts tydliga 

start och slutskott som hörs över hela tävlingsområdet. Vilket är ett krav.  

 

Björn Carlström ställde krav på att en SM arrangör måste ha Plusgirokonto eller 

Bankgiro konto för inbetalning av startavgifter och inte personkonto som vid SM trad 

2010. 

 

Pierre Welander lyfte frågan angående vadning vid SM 2011 då det var problem med 

vadning sist SM gick i Norsjö och krävde Skarpa gränser hur långt vadning tillåts – 

tydliga regler. 

 

Mötet gav Anssi i uppdrag att lyfta frågan angående vadning med arrangören för SM 

trad 2011. 

 

Hav, Mia Hammarlund:  Mia informerade om att SM avtal har slutits med 

Göteborgs havsfiskeklubb för tre år (2010-2012) SM arrangemangen är öppna SM och 

2010 arrangerades SM 16-17/10 i Öresund. 

 



Int. Mete, Fredrik Andersson: Fredrik informerade om att Sverige har deltagit vid 

Lag EM och Lag VM 2010. Sverige har deltagit vid EM utan framskjuten placering 

och vid VM med en hedrande 12 plats av 35 lag. (en sektionsvinst). 

Nytt avtal på 3 år har skrivits med mäsksponsor (Gears) för Landslaget. 

SM ind. 2010 arrangerades av Constellation på piren i Nyköping, segrade för andra 

året i rad gjorde Tommy Lindblom från Jönköping. SM lag gick i Snogeholmssjön i 

Skåne. Segrade gjorde Constellation Stockholm. 

Int. Mete saknar SM arrangör både individuellt och i lag för 2011, arrangör sökes. 

Landslagskval 2011 Kommer att genomföras under 3 helger med 2 tävlingar/helg. 

Datum för 2011 

SM Individuellt 4-5/6 arrangör sökes 

SM Lag 14-15/8  arrangör sökes 

Landslagskval 14-15/5  plats meddelas senare 

Landslagskval 17-18/9 plats meddelas senare 

Landslagskval 7-8/10 plats meddelas senare 

Kval till Feeder VM 28-29/5 Feeder VM är helt nytt och kommer att genomföras i 

Italien i Nov. eller Dec. 2011 mer info kommer alla 

regler har inte kommit än. 

 

Gädda, Kenneth Karlsson: Kenneth informerade om att SM genomförts 2009 och  

2010 i Trosa med Svenska Gäddklubben som arrangör. 2010 hade SM 115deltagare 

fördelat på 59 båtar. SM 2011 kommer även det att arrangeras av Svenska 

Gäddklubben i maj månad och troligtvis i Trosa. 

 

Mormyska, Anssi: Markku har avgått från tävlingskommittén pga. nytt arbete och är 

därför inte med på mötet. Disciplinen har bra intresse och är spirande. Där efter 

lämnades ordet till Andreas som blir ny disciplin ansvarig för mormyska. 

Andreas redogjorde för hur en mormyska tävling går till och informerade om att SM 

arrangeras 2011 i Sveg den 2-3/4. 

För att se hur en mormyska tävling går till kan man titta på följande sida. 

www.USAICETEAM.com ,Team History, WIFC VI VIDEO  

 

Kust & Sjö, Torsten Gradin: Torsten meddelade att disciplinen ligger i Stå pga. att 

förbundet inte får tag i någon arrangör för SM. Kommer det in ansökan och arrangör 

hittas kommer öppet SM att genomföras. Torsten uppmanade alla att komma in med 

ansökan att arrangera SM. 

 

Fluga, Anssi: Fluga har varit ett svart hål i Svensk tävlingsfiske i alla tider. Fluga är 

dock stort i Norge och Finland. Förbundet arbetar på att få igång flugfisket och har fått 

en förfrågan från Jämtland om att ansöka om EM i fluga 2014. Förbundet ser detta 

som en nystart och möjlighet att få igång flugfisket inom tävlingsfisket. 

 

Trolling, Anssi: 2010 har SM genomförts vid 1st SM tävling i Nynäshamn med 99 

deltagare fördelat på 46 team. 

 

12. Omröstning/genomgång av inkomna motioner 

Punkten inleddes med att Anssi informerade om Motioner och Kriterier för motioner. 

Allt behöver inte vara motioner. Idé gällande verkställighetsfrågor kan och bör ställas 

till tävlingskommittén för dialog. Dessa frågor kan givetvis bli Motion efter dialog. 

Frågor som man vill ha Absolut prövade skall givetvis skrivas som motion. 

http://www.usaiceteam.com/


En motion för varje sakfråga man vill ha prövad. 

 

Mötet hade att ta ställning till Motioner enligt Bilaga 2 hänvisade av kongress till att 

fattas beslut på vid tävlingsmötet. 

 

Motion 3, angående tävlingstid för juniorer, Sportfiskarna Västmanland 

 

Mötet beslöt enhälligt att bifalla motionen. 

 

Motion 4, 1. angående ändring av tävlingsregler mellan två möten. 2. Upptryckta 

regelhäften , Sportfiskarna Västmanland. 

 

1. Pierre Welander sportfiskarna Västmanland redogjorde för innebörden i motionen. 

Ändra inte tävlingsregler mellan två tävlingsmöten. 

 

Där efter lämnades ordet fritt för diskussion och följande togs upp: 

 

- Tävlingsreglerna är verkställighetsfrågor som tävlingskommittén hanterar och 

ska kunna ändra vid behöv men med bättre information utåt. 

 

- Väsentliga frågor kalla till extra tävlingsmöte 

 

- Även väsentliga frågor bör tävlingskommittén kunna sköta med dialog och 

flexibilitet. 

 

- Fasta regler under pågående säsong är viktigt så att inte regler ändras mellan vår 

och höst t ex i Internationellt Mete. 

 

- Acceptera motionen med tillägg, tävlingskommittén kan ändra regler efter 

utskick till distrikts tävlingsledare på remiss och därefter fatta majoritetsbeslut. 

 

- Årsvis – Brytpunkt för regeländringar. 

  

Där efter gick mötet till beslut 

  

Mötet beslöt enhälligt att avslå motionen 

  

Mötet beslöt också att göra följande tillägg i tävlingsreglerna. 

Eventuell korrigering/ändring av tävlingsreglerna skall ske i samråd med distrikts 

tävlingsledarna och ske årsvis.  

 

2. Motion 4.2 tas tillbaka av motionären med motivering att det nu finns 

utskriftsvänligare tävlingsregler på sportfiskarnas hemsida. (pdf). 

 

Motion 5 angående SM medaljer Sportfiskarna Västmanland 

 

Mötet beslöt enhälligt att bifalla motionen. 

 

Motion 6 angående förbud att använda majs vid Trad. Mete 

Motionen föredrogs av Pierre Welander.  



 

Därefter lämnades ordet fritt, följande sypunkter framkom. 

 

- Det finns 2 naturliga beten mask och larver 

- Dela ut majs till deltagarna. 

- Mängd ej problem 

- Tillåt endast ren majs 

- Efterlev befintliga regler – kolla vandra. Lämna protest 

- Efterlev de regler som finns 

- Förbjuder vi majs så kommer snart nästa förbud och ska vi fiska med ren krok till 

slut?  

 

Där efter gick mötet till beslut. 

 

Mötet beslöt att avslå motionen 

 

Motion 7 borttagande av arrangörs klass i pimpel och Trad. mete, Norsjö SFK 

Mötesdeltagarna läste igenom motionen och därefter lämnades ordet Fritt. 

 

Följande synpunkter framkom. 

 

- Avslå – i arrangörsklass fiskar ofta representanter från distrikten som samordnar SM 

resorna i distriktet. 

 

- Tar vi bort arrangörsklassen så missar arrangören inkomster. 

 

- Avslag med samma motivering som föregående synpunkt. 

 

- Bort med arrangörsklassen det finns parallelltävlingar 

 

- Det finns inte parallelltävlingar på alla SM. 

 

Därefter gick mötet tillbeslut. 

 

Mötet beslöt enhälligt att avslå motionen. 

 

Motion 8, Utformning av Startkort, Norsjö SFK 

 

Mötets mening – beslut. Frågorna i motionen angående startkorts utformning är i 

stort sett redan åtgärdad. 

 

13. Behandling av inkomna frågor 

1. Dags att tillåta keepnet på trad tävlingar?? 

Anssi – Skall vi i Traditionellt Mete stämma i bäcken mot de vindar som blåser 

för att bevara fiskbestånd. 

Fråga: Skall vi göra tillägg i generella regler i trad.mete så att de möjliggör 

användande av keepnet. 

 

Ordet Fritt: 

 



- Skånedistriktet har sökt dispens i några år och det fungerar bra. Vi kör med 

samma våg och går runt och väger. 

 

- Keepnet skall vi inte ha, tar tid, krävande. 

 

- Ska vi använda på keepnet på pimpel också? 

 

- Varför knäcka nacken? 

 

- För att behandla fisken humant! 

 

- Vi måste se keepnet som en möjlighet – ej Krav! 

 

- Trend Catch and Release 

 

- Går att spara tid genom att väga in klassvis med flera vågar. 

 

- Lär av utvecklingen gå framåt okej 

 

- Okej att tillåta om det är tekniskt genomförbart för arrangören. 

 

Därefter ansågs diskussionen avslutad och mötets mening var att vi inte är 

negativa till förändringar. 

 

Mötet beslöt enhälligt följande tillägg till tävlingsreglerna i Traditionellt Mete, 

träder i kraft 1/1 2011. 

Tävlingsmötet rekommenderar arrangören att möjliggöra användande av 

keepnet för invägning av levande fiske. 

 

 

2. Flugfiske EM 2014 

Anssi informerade: Förbundet kommer inom kort att ansöka om att få 

arrangera EM 2014. Förbundet ser 2014 som ett delmål för att få igång 

Flugfisket inom sportfiskarna igen. 

 

3. Utveckla SM Koncepten! 

Diskussions punkt utveckling av SM koncept. Ordet fritt! 

 

- Fråga? Varför sanktioneras inte SM synligt på förbundetshemsida så att de 

kommer med i tävlingsprogrammet? 

  

- Svar: Sanktionerade är dom men skall också göras via hemsidan 

fortsättningsvis. Att de ej syns beror på att sanktioneringen styrs genom SM –

avtal, men de skall fortsättningsvis även in i tävlingskalendern. 

 

- Inbjudan SM. För tidig inskickning av anmälning i år till pimpel 2 ½ månad 

innan. Varför? 

 

- Oavsett datum så tar det 14 dagar efter anmälningstid gått ut innan alla 

anmälningar kommit in och i år är det en jul och nyårs helg i mellan. 



Måste vara balansgång mellan distrikt och arrangör. 

 

- Går det inte att fixa så att man kan göra SM anmälningar på förbundets 

hemsida. Så att distriktstävlingsledarna inte behöver skriva en massa startkort 

anmälningslistor etc. Anmälning en gång på förbundetshemsida och man får 

startkort vid start. 

- Logistik diskussion 

- Digitala startkort kan inte vara något större problem 

- Anssi kolla på om denna lösning är möjlig. 

 

- Fasta datum på sm. Förenklar planering i distriktet då tävlingsprogram för 

kommande år läggs i oktober och då skulle det vara bra att ha datum för SM. 

 

- Det är svårt i vissa discipliner men är så i stort sett. Datum måste dock kunna 

variera p g a arrangörs plats. 

 

4. Nya Grenar 

Anssi – Nya grenar t ex vertical fiske? Vad tycker mötet ifrågan, behöver inte 

var just vertical fiske. Kan vara andra typer av fiske. Hur ställer sig mötet till 

nya Koncept – Grenar? 

 

Mötet var överens om att förnya med nya grenar om de är genomförbara enligt 

sportfiskarnas koncept. 

 

5. Avveckla genen Kust & Sjö? 

Ordet Fritt 

- Igen status längre – inte många distrikt som har DM ens. 

- Dåligt fiske på kusten ger minskat intresse 

- Insjö går om man vill! En fråga om Vilja 

- Jönköpings distrikt arrangerade DM under många år men när fisket blev 

sämre på kusten vek intresset och när disciplinen gick över till kust & sjö finns 

inget intresse alls. 

- Kust & sjö har övergått till rent mete, byt namn till spinnfiske och förbjud 

mete. 

- Kust & sjö har inte haft något SM på ett par år och det arrangeras få DM. Har 

tiden runnit ut för disciplinen? 

- Konceptet dött p g a ingen fisk på kusten. Bara horngädda eller plattfisk på 

hösten. Ska disciplinen finnas kvar kör öppet SM. 

- Prova med öppet SM om någon vill arrangera. 

- Kör öppet SM i 2år och se om det blir något intresse. Om inget intresse finns 

lägg ner disciplinen.  

 

6. Utveckla juniortävlingsfisket 

Ordet Fritt 

- Rätt väg för junior att börja fiska i discipliner Kust & sjö eller Trad. Mete 

Ungdomar vill ej sitt stilla, de vill kasta och röra sig. Stillasittande ej bra 

- Se över och utveckla samarbetet med unga sportfiskare om vi vill ha igång 

ungdomar inom tävlingsfisket. 

- Om det är svårt att få igång ungdomar satsa på familj, far och mor då får vi 

med barnen också. 



- Nedåt gående trend i många år minska till 2 per/lag i junior klasserna. 

- Det är negativt sök två personer till istället, var går vi från 2? 

- Som sagts under tidigare punkt, satsa på skola få igång verksamhet 

tillsammans med skolor. T ex skol SM. 

- Går att söka ekonomiskt bidrag från sportfiskarna får aktiviteter tillsammans 

med skolor. 

- Inte ett steg tillbaka att minska till 2 per/lag i junior klass. Finns 4 juniorer får 

man ihop 2 lag. 

- Tävlingsmomentet kommer in vid 2per/lag istället för 1 lag med 4 får man 2 

lag med 2. Tävling. 

 

7. Svensk fiske/hemsidan ”utveckla tävlingssidorna” 

Ordet Fritt 

- Tävlingssidorna syns för dåligt på sporfiskarnas hemsida, borde ha egen kapp 

på första sidan. 

- Varför läggs inte resultat från SM ut i tidningen 

- Till viss del beroende på tryck tid inlämning av material 

Tidningen vill ha redaktionell text. 

- Redaktören har sagt nej till mer än 11/2 tävlingssida i tidningen 

I fiskepressen har tävlingsfisket försvunnit  jätte svacka. 

- Blogg på sportfiskarnas hemsida. 

- Sidan har ansvarig utgivare därför ej blogg. 

 

Beslut 

Ett enigt tävlingsmöte beslöt att kräva att sportfiskarna ger tävlingssidorna en 

egen ”knapp” på 1: a sidan på sportfiskarnas hemsida. 

 

Mötet beslöt att skicka fråga till kongressen om utvidgat utrymme för 

tävlingsfisket i sportfiskarnas tidning. 

 

 

8. Fråga om medaljplats på internationellt mästerskap automatiskt skall berättiga 

till en plats i nästa års landslag? 

Ordet Fritt 

- När någon t ex tar guld på VM och inte kvalar till landslaget nästa år. Skall 

han/hon inte skickas till VM nästkommande år för att kunna försvara sin titel. 

Konstigt, borde vara en självklarhet. 

- Spontant okej. 

- Individuellt okej men lag måste diskuteras till nästa möte 

 

9. Tekniska hjälpmedel 

Ordet fritt 

- Förbjud mobiltelefon – gps vid tävlingar. Deltagarna i lag kan fiska enskilt 

och ha kontakt med varandra via telefon när någon hittar fisk. Vilket ger fördel. 

- Urfånig debatt – vad håller vi på med? Lika för alla. 

- De som gör så här är smarta tävlingsinriktade och utnyttjar de tekniska 

hjälpmedel som finns. 

- Gps positioner istället för karta. 

- Om vi förbjuder telefon, vem skall kontrollera? Det går inte att kontrollera. 

- Gps på tex. mälaren är en fördel mycket lättare att hitta grunden. 



- Alla har möjligheten. 

- Att förbjuda utvecklingen är att hämma utvecklingen lika för alla. Alla har 

möjlighet att utnyttja tekniska hjälpmedel. 

 

 

10. Ta bort gäddan från mormyska tävlingar. 

Att ta bort gäddan från mormyska tävlingar är logiskt och en anpassning till 

internationella regler. 

 

Beslut 

Mötet beslöt att bifalla att gädda tas bort som giltig fisk i disciplinen 

mormyska per 1/1 2011. 

 

 

14. Övriga frågor/ordet fritt 

Freddan- Vi har problem med att vissa distrikt arrangerar DM under SM och 

landslagskvalshelger.  Ett önskemål är att så inte sker i fortsättningen. 

- Vi lägger program i början av oktober för nästkommande år och då är det 

svårt att lösa då vi inte fått datum för SM och int.mete kval mycket senare. 

Vi behöver datum för SM och Int. Mete kval tidigare. 

- Vi skall försöka komma med datum tidigare för att underlätta för distrikten. 

 

Varför dubbla avgifter på 1: a DM? Varför samman sanktioneringsavgift på Int. Mete 

där man ej får kort och påsar? 

 

Anssi – Kollar upp detta och åter kommer med svar. 

 

Om en klubb arrangerar 10 små tävlingar går det att betala in en klumpsumma för 

sanktionering? 

Kontakta Anssi så löser vi det. 

 

Påsar – mycket dålig kvalitet, tunna. 

En kostnadsfråga, Anssi undersöker om bi kan få till en förbättring. 

 

I tävlingsregler pimpel saknas ordet ”omedelbart” i texten gällande återutsättning av ej 

gällande fisk vid pimpel. 

Anssi kollar upp detta och justerar. 

 

Kyla vid pimpel. 

Finns det en övre gräns när vi skall ställa in pimpeltävlingar. 

Nej det får tävlingsledningen besluta från fall till fall men 18-20 grader kan vara 

lämpligt. 

 

Istjocklek 

I tävlingsreglerna står att isens bärkraftighet skall kontrolleras innan tävling. Finns det 

någon cm regel? 

Jkp och Stockholm kör 10cm  

Tjockleken måste tas från fall till fall då vår isar är sämre än de första isarna på året.  

 

15. Tävlingsmötet avslutat 



Ordförande överlämnade ordet till tävlingskonsulent Anssi Lehtevä som tackade 

mötesdeltagarna för ett givande och trevligt möte i positivanda. 

Därefter förklarades tävlingsmötet för avslutat. 

 

 

 

Vid Tangenterna   Ordförande 

 

 

 

Mats Aronsson   Dan Källman 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

Björn Carlström   Anssi Lehtevä  

 

 

 

 

 

    

 


