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Generellt 

När väl pandemin släppte greppet så tog tävlingsfisket rejäl fart. Under andra halvåret 

2021 så hölls tävlingar på samma nivå som innan pandemin för att sedan 2022 fullkomligt 

explodera i antal. Som exempel kan nämnas att det helgen 1-2 oktober genomfördes 3 

SM samt 1 VM-kval samtidigt. Antalet sanktionerade tävlingar kommer att under 2022 bli 

rekordmånga. Tävlingskommittén har trots pandemi kunnat genomföra möten och 

arbetsgrupper har utsetts för att fördjupa sig i olika frågor. Man kan tydligt se att 

kommittén idag inte enbart arbetar med ”sin gren” utan man arbetar för tävlingssverige i 

första hand och tillför specialkunskap för sin gren i andra hand. 

 

 

Mormyska 

2021 SM Inställt 

2021 Landslagskval Inställt 

2021 VM Inställt 

2021 DM Inställt 

 

2022 SM - SM arrangerades av SFK Jämtkroken på Mårdsjön. Deltagarantalet uppgick till 

101 enskilda deltagare. 

2022 Landslagskval - Landslagskvalet genomfördes på Sillen i Sörmland med Trosa AFK 

som arrangör. Deltagarantalet uppgick till 15 enskilda deltagare. 

2022 VM - Sverige blev 11 av 12 nationer, det var speedfiske med 4-6 fiskar à 30-40 g per 

minut vilket vi inte behärskade, hemmanationen Litauen vann. 

2022 Mormyska cup - Totalt var det 72 enskilda deltagare under årets PMC varav 24 

deltog i fem eller fler tävlingar. 

 

  



2022-10-27 

Sida 2 av 6 

 

 

Pimpel 

Intresset för pimpelfisket är fortsatt starkt, framför allt i de regioner som fortfarande har 

förutsättningar för bra vinterförhållanden. 

 

SM Pimpel 2021 

Norsjö SFK, Västerbotten, skulle fixat arrangemanget, men tvingades tyvärr ställa in p.g.a. 

Covid-19. 

 

Nordiska Mästerskapen Pimpel 2021 

Sverige via Hudiksvalls SFK skulle fixa arrangemanget, men vi tvingades även ställa in 

detta, p.g.a. Covid-19 

 

SM Pimpel 2022 

Eftersom inga kval kunde genomföras under 2021, blev det ett öppet SM den här gången i 

Västerbotten, helgen d. 9 - 10 april, där Norsjö SFK fixade arrangemanget.  

Tävlingsvattnet var Norsjön, med starten vid Rännuddens Camping. 

Deltagarantalet totalt var 652, där 343 tävlade individuellt, och 309 tävlade i 103 lag.  

 

Nordiska Mästerskapen Pimpel 2022 

I samband med att vi tvingades ställa in NM 2021, hade vi ett möte där Finland, Norge 

och Sverige gemensamt beslutade, beroende på att inget av länderna hade kunnat 

genomföra något kval överhuvudtaget under 2021, samt att eftersom Vi hade allt förberett 

och klart inför 2021, skulle flytta arrangemanget ett år fram, till 2022, och att de som skulle 

tävlat 2021 då får tävla 2022 i stället. Samma förutsättningar rådde ju för samtliga 

landslagen. 

Detta innebar att Hudiksvalls SFK fick förtroendet att arrangera NM-2022 den 12 mars på 

Stömnesjön, några mil från Hudiksvall. 

 

 

Gäddtrolling 

Sportfiskarnas första SM i Gäddtrolling hölls 25 - 26 september 2021 på Glafsfjorden med 

utgång från Arvika i Värmland. Arrangerande förening var SFK Trekroken. 33 Team kom 

till start och tidernas första Svenska Mästare blev Team Trekrok, som fiskar för Nora 

Gyttorp, Örebro.  

1 - 2 oktober 2022 var det dags för Sons of Anglers SFK, Jönköping, att fixa 

arrangemanget på sjön Vidöstern, där 30 team hade anmält sitt deltagande 
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Detta är som sagt en ny gren i sin linda på tävlingsarenan, som vi startade upp 2020 med 

distriktsmästerskap och kvalserier, inför SM Gäddtrolling 2021. 

Fortsatt konstaterar vi att både DM, samt DM-serier arrangerats i ett antal distrikt, under 

2021 och 2022. 

 

 

Trolling 

SM Trolling 2021 skulle ha genomförts som en SM-tävling på Vänern den 4 - 5 december 

2021 istället för en SM-serie, vilket det varit tidigare. Tyvärr tvingades arrangören ställa in 

tävlingen, p.g.a. kraftiga vindar. 

 

SM Trolling 2022 genomfördes i Storsjön, i samband med Storsjötrollingen i Hallen. 

Arrangemanget fixade Jamttrollarna och Hallens Skoterklubb. 

29 Team siktade på segern gällande SM-Trolling, och när slutresultatet efter tre dagars 

tävlande var sammanställt, fick vi gratulera Team Akkavare, från Arvidsjaur till titeln 

Svenska Mästare i Trolling 2022. 

 

 

Hav  

Inför 2020 togs ett nytt helhetsgrepp på grenen som historiskt traditionellt bedrivits på 

turbåtar. SM Hav planerades att istället genomföras under som en teamtävling ingående i 

Pater Noster Cup med Göteborgs Havsfiskeklubb och Kungsbacka Sportfiskeklubb som 

arrangörer. Tyvärr satte pandemin stopp för arrangemanget det första året 2020.  

2021 skulle premiären ske på försommaren, men p.g.a. pandemin tvingades tävlingen på 

nytt flyttas fram till september 2021. 8 båtar kom till start.  

2022 kunde så arrangemanget genomföras för andra gången, även nu i Mollösund men 

denna gång på rätt årstid under försommaren. Denna gång ställde 13 båtar upp, men det 

kunde varit någras till, då en kraftig vind tvingade fram sena avhopp från några team 

dagen innan tävling. 

 

 

Mete 

2021 

SM lag internationellt mete arrangerades i Lidan Lidköping. 

SM i Mete arrangerades på Piren i Nyköping. 

VM-kval i både flöte och feeder har genomförts. 
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2022 

SM i Mete arrangerades på piren i Nyköping. 

SM lag Internationellt mete arrangerades i Göta kanal Bråttom. 

SM Internationellt mete arrangerades i Söderhamn. 

SM Traditionellt mete arrangerades i Djurgårdsbrunnskanalen Stockholm. 

VM-kval i både flöte och feeder genomfördes. 

 

 

Gädda 

Gäddfisket fortsätter att växa starkt ute bland distrikten och nya medlemmar tillkommer till 

Sportfiskarna och predatorfisket lockar tveklöst en ny generation sportfiskare. 

Sportfiskarna fortsätter fördjupa sitt samarbete med Fish-Eco och IFiske som utvecklat  en 

idé om ett fristående SM kval till SM, SPL = Swedish Pike League där det tävlas runt om i 

Sverige i olika kval. Där de 20 högst rankade teamen får delta på SM kommande år. 

 

Under perioden så har det genomförts flertal DM ute i distrikten som är kval till SM.  

 

Uppskattningsvis så deltog ca 400 team i kvalen inför SM 2021 

En liten minskning till kvalet SM 2022 med ca 300 team i de olika kvalen. 

 

SM 2021 - Ulricehamns FF  arrangerade SM på sjön Åsunden i Ulricehamn. 

Där deltog 36 team som hade kvalificerat sig via DM 2020 och SPL 2020. En mycket 

uppskattad tävling där arrangören hade livesändning på Youtube och en mässa för alla 

som var kvar på land under tävlingen.   

 

SM 2022 - Mölndals FF arrangerade SM på sjön Mjörn i Alingsås. 

Där deltog 30 team av de som hade kvalificerat sig via DM 2021 och SPL 2021. Team 

Bronko vann SM och är därmed regerande mästare fram till finalen 2023. Ett SM-kval 

individuellt med en final med sex deltagare som under fyra månader fiskat längst (fem 

gäddor), ett test och en utvärdering kommer att göras efter finalen för att se om det finns 

intresse för en fortsättning. 
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Abborre 

Mot bakgrund av succén i grenen Gädda, så fortsatte Sportfiskarna samarbetet med Fish-

Eco och iFiske in även i grenen Abborre 2020. 

Denna nya gren har fått en bra start med SM genomfört varje år och vi har tydligt noterat 

att en ny yngre generation sportfiskarna har kommit in i tävlingsverksamheten och in som 

nya medlemmar i Sportfiskarna. 

 

SM Abborre 2021 arrangerades av Nora Gyttorps FK tillsammans med personerna bakom 

Swedish Perch Tournament på Norasjön i Nora. 

29 team deltog på SM där dom kvalat in via DM eller via Swedish Perch League. Ett 

mycket uppskattat arrangemang enligt de tävlande som rest in från hela för det första 

Svenska Mästerskapet i Abborre. 

 

SM Abborre 2022 arrangerades av Ulricehamns FF på sjön Åsunden i Ulricehamn. 

36 team deltog efter att dom kvalat in via DM eller via Swedish Perch League.  

Ulricehamns FF förtjänar ett extra omnämnande då de arrangerat SM Gädda och SM 

Abborre och SM Gös inom loppet av 12 månader. Utmärkta arrangemang som höjer 

statusen för grenarna. 

 

Merparten av tävlingarna har använt en app för sina tävlingar, en helhetslösning som 

underlättar för arrangemang före och efter tävling. Det är något vi absolut kan 

rekommendera kommande arrangörer i DM och SM att se över de olika tekniska medel 

som finns till hjälp. 

 

 

Gös 

Ny gren som tillkom under 2022 efter påtryckningar från förbundets medlemmar och 

Ulricehamns FF var snabba med att skicka in en ansökan i samband med deras tävling, 

Gösnatta i juli på sjön Åsunden. 49 fiskare ställde upp i kategorin SM. 

 

 

Fluga 

Både SM och landslagskval har genomförts såväl 2021 som 2022. Grenen brukar samla 

knappt 20 deltagare i sina tävlingar och man försöker att få fler flugfiskare att prova på 

tävling. Under 2022 har ett första VM i damklass avgjorts tillsammans med herrklassens 

EM i Norge. Sverige var representerade och kämpade väl men lyckades inte komma på 

prispallen. Grenansvarige i tävlingskommittén lämnade sitt uppdrag under 2022. 
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Kajak 

Ny gren som provades första gången 2019, då med ett fåtal startande men sedan 2020 

har det varit större intresse. På SM 2021 var det nästan 20 deltagare vilket till SM 2022 

troligen blir fler än 20 deltagare. Grenen har potential att öka ytterligare då kajakfisket 

ständigt ökar. 

 

 

Street 

Många arrangerar streetfisken och där märks det tydligt att en stor del av återväxten finns. 

Sportfiskarnas lokalkontor har sedan flera år arrangerat streetfisken och det är inte 

ovanligt med att minst 25% av de startande är under 20 år. Under 2022 arrangerades för 

första gången ett VM i grenen i Holland. Ännu så länge så har inte distrikten startat upp 

DM i grenen, men det är nog bara en tidsfråga innan den utvecklingen tar fart. 


