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Verksamhetsredovisning
tävlingsverksamheten 2019-2020

Tävlingsverksamheten

Tävlingskommittén har under åren genomfört ett flertal möten, under året 2019 fysiskt
och under 2020 genom sk digitala möten.

Under året 2018 avtalade Sportfiskarna främst med Didriksons men också med Svedea
och ABU om sponsoravtal gällande landslagskläder. Avtalen sträcker sig till en början
över år 2021 med möjlighet till förlängning efter ny förhandling. Kläderna som varit
uppskattade av de aktiva började användas 2019 och de finns i två uppsättningar, vinter
och sommar.

Tävlingsverksamheten har under år 2019-20 fått en utökad budget från den s.k.
ramfinansieringen

Under åren har två nya grenar tillkommit, det gäller abborre och gäddtrolling. Hav som
såg ut att göra en återkomst 2020 strandade pga pandemin men det ser lovande ut
framöver.

Dåligt med is under vintern 2020 och en pandemi gjorde att endast ett landslag kunde
genomföra sitt uppdrag 2020, det var Mormyska.

Sportfiskarna tillsammans med nyckelpersoner i Gnesta SFK, Stäket SF och Torshälla
SFK förberedde och planerade ett test som gick under namnet ”SM i mete”. Tävlingen
som var en blandning av Traditionellt mete och Internationellt mete gavs stort intresse
bland de aktiva och kvoten av 100 deltagare kom att fyllas. Tyvärr gjorde pandemin att
tävlingen fick skjutas på framtiden.

Under perioden har några personer klivit av kommittén (Daniel Gerber, Jens Jungevik
och Fredrik Andersson) medan Rolf Mylläri och Erik Tikkanen tillkommit.

SM i gädda i samarbete med arrangören av kvalserien SPL är en succé sedan starten
2018. Nu har även samarbetet utökats att gälla även abborre där första SM är planerat
till 2021.
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Streetfisket är väldigt populärt både som ”prova på” och i tävlingsform. Mycket talar för
att grenen kommer att fortsätta växa till fler städer i Sverige.

Grenspecifik information
Pimpel.

Intresset för pimpelfisket är fortsatt starkt, framför allt i de regioner som fortfarande har
förutsättningar för bra vinterförhållanden.
SM Pimpel 2019 genomfördes i Luleå, helgen 16 – 17 mars, där Råneå SFK och SFK
Luleå var arrangörer. Deltagarantalet totalt var 836 st, där 458 tävlade individuellt, och
378 tävlade i 126 lag.

Nordiska Mästerskapen Pimpel 2019 arrangerades av Finland i Asikkala d. 23 mars.
Lotta Engvall och Leena Varis vann 2 två individuella guld för Sverige.
SM Pimpel 2020 genomfördes i Värmland, helgen 29 februari – 1 mars, där SFK
Trekroken och Jössefiskarna var arrangörer. Tävlingsområdet var planerat vara i
området söder om Arvika, nämligen Glafsfjorden, men p.g.a. vinterns förhållanden, med
mycket vind i kombination med plusgrader, så flyttades tävlingsområdet flera gånger, för
att till slut drygt en vecka innan start, hamna på sjön Letten i norra delen av Värmland,
ca 16 mil från Arvika. Deltagarantalet totalt var 1284 st, där 618 tävlade individuellt och
666 tävlade i 222 lag.

Nordiska Mästerskapen Pimpel 2020, var planerade till 21 mars 2020, då Norge skulle
stå för arrangemanget i området runt Hamar By. Så blev det inte, för världen drabbades
av en pandemi som fortfarande pågår, vilket innebar bl.a. stängda landsgränser m.m.
och följaktligen inställt Nordiska mästerskap 2020. Efter samråd mellan förbunden i
Sverige, Finland och Norge, beslutades att NM Pimpel 2020 skulle utgå helt.

Pandemin har även påverkat större delen av vinterns pimpelprogram 2020, vilket betyder
att flertalet distrikt inte kunnat genomföra kvaltävlingar inför SM-Pimpel 2021, vilket
innebar att Tävlingskommittén tagit beslutet att SM-2021 kommer vara ett så kallat öppet
SM i Pimpel. Ett SM där arrangören efter diskussioner med förbundet och grenansvarig
valde att hoppa av då framtiden ser osäker ut.
Trolling
Lax
SM i trolling 2019 arrangerades som en serie med fyra deltävlingar, tre i Vänern och en
i Vättern. Totalt ställde 29 team upp i SM-serien som startade i juni 2018 och avslutades
april 2019. Slutsegrare av SM-serien 2019 och Svenska Mästare i trolling blev team ”2
och en halv Glenn” från Melleruds Trollingklubb.
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Även SM i trolling 2020 arrangerades som en serie som nu växt till fem deltävlingar när
Jämtländska Storsjötrollingen anslöt till Swedish Trolling Masters 2020. Det ställde upp
27 team i SM-serien som startade med Ekenästräffen i juni 2019 och skulle avslutas med
Kinnekulleträffen i april 2020. Tyvärr satte Coronapandemin stopp för den sista och helt
avgörande deltävlingen Kinnekulleträffen så resultatet efter fyra deltävlingar blev det
slutgiltiga. Slutsegrare av SM-serien 2020 och Svenska Mästare i trolling blev team
”Locos” från Årjäng.

Gädda
En ny gren i sin linda på tävlingsarenan. Grenen startades upp 2020 med Distriktsmästerskap och två olika kvalserier, inför SM i grenen 2121. Uppskattningsvis har drygt
40 Team varit med i de olika SM kvalen.

Predatorfisket
Gädda
Sportfiskarna återtog under 2018 SM i grenen i egen regi i ett nytt samarbete med FishEco och I-Fiske som utvecklat en idé om ett fristående kval till SM via det som gick under
arbetsnamnet SPL, Swedish Pike League. Det tillsammans med att ett stort antal DM
kunde genomföras premiäråret, gjorde att det stod nära 30 lag på startlinjen i Östersjön
för SM finalen 2019 i Östhammar.

Samarbetet har utvärderats och detaljer justerats och efter genomförd final 2020 på
Mälaren med 35 deltagande lag kan vi konstatera att det redan blivit prestige att vinna
ett SM guld i grenen. Trots pandemins intåg kvalåret 2020 finns det ändå anledning att
tro på att finalen 2021 kommer att bli än mer upphaussad. Predatorfisket lockar tveklöst
en ny generation sportfiskare.

Abborre
Mot bakgrund av succén i grenen Gädda, så fortsatte Sportfiskarna samarbetet med
Fish-Eco och I-Fiske in även i grenen Abborre 2020. Denna nya gren har fått en bra start
och utövarna som i många fall tillhör en ny yngre generation har visat med all tydlighet
att man är intresserade. Det ser ut att bli nära 30 lag på grenens första SM 2021 och det
är den enda gren där två arrangörer ansökt om att få arrangera samma SM.

Mormyska

Mormyska har 2019 genomfört DM, SM och landslagkval samt haft internationellt
deltagande på VM i isfiske i Bulgarien 2019. Totalt blev Team Sweden Ice tolfte nation,
slagna av Norge med fyra platspoäng.
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SM arrangerades 2019 av SFK Minkarna i Piteå. De 30 bästa oavsett klass kvalificerade
sig till söndagens två deltävlingar som var landslagskval för 2019-års landslag. Antalet
deltagare på SM dagen uppgick även detta år till 97.

Landslagskvalet 2019 arrangerades även det av SFK Minkarna i Piteå. Deltagarantalet
uppgick till 14.

2020 har endast några distrikt genomfört DM på grund av Covid19 och SM är framflyttat
och skall genomföras under december månad, landslagskval enligt övergångsregler har
genomförts och det internationella deltagandet var VM i isfiske i Finland. Totalt blev
Team Sweden Ice nionde nation.

2020 skulle SM arrangeras av SFK Jämtkroken på Mårdsjön enligt de övergångsregler
den så kallade mormyskagruppen tagit fram. SM har fått skjutas upp på grund av
Covid19 och planeras att genomföras en helg i december 2020 med en tävling på
lördagen och en tävling på söndagen på grund av de ljusförhållanden som råder den
tiden på året.

Landslagskval 2020 genomfördes på Herten i Bollnäs med Trosa AFK som arrangör,
arrangören fick pga rådande isförhållanden flytta tävlingen från Gnesta i Sörmland.
Deltagarantal uppgick till 17.

Traditionellt mete
2019 arrangerades SM på sjön Järvträsket med Norsjö SFK som arrangör med 214
deltagare individuellt och 62 tremannalag. Det var av alla närvarande ett trevligt och
uppskattat arrangemang där fångsten bestod mest av abborre och mört.
Det planerade SM trad. Som skulle ha avgjorts i Karlstad 2020 är framflyttat till våren
2021 pga pandemin.

Internationellt flötmete och feeder
SM i flöte/feeeder genomfördes i Söderhamn och arrangörsklubb var Borlänge SFK, det
var på vippen för många tävlande men till slut fick samtliga 89 deltagare en plats. Ett
antal tävlingar genomfördes runt om i landet under 2019, både inom feeder och flötmetet.
Förutom dessa tävlingar fanns ett antal internationella tävlingar, Sverige var
representerade enligt nedan:
•

EM 2019, River Bann, Irland – Sverige var inte representerade

•

VM klubblag 2019, Prelog Orehovica kanal, Kroatien. 20-21 Juni. Splash
representerade Sverige och kom på 25e plats av 30 lag.
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•

VM för nationslag 2019, Novi Sad Canal, Serbien. Sverige representerades av
Thomas Söderlund, Tommy Lindblom, Marcus Enström, Daniel Åslund och Tom
Östlund. Sverige kom 24a av 32 lag.

Början av 2020 präglades av osäkerhet kring årets tävlingar orsakade av pandemin.
Under våren blev det helt klart att alla internationella tävlingar flyttas till 2021 och det
bestämdes att de personer som hade kvalificerat sig till landslag och VM för klubblag
skulle behålla sina platser inför 2021. Alla landslagskval ställdes in. Endast Svenska
Mästerskapet för klubblag hölls enligt plan 26-27 September i Karls Grav, Vänersborg
med Splash som arrangör och även segrare.
Landslagskval i Flötmete individuellt
3 deltävlingar.
Deltävling 1 i Lidan, Lidköping
Deltävling 2 i Göta Kanal, Norsholm
Deltävling 3 i Norrköping
Totalt var det 31 deltagare i landslagskvalet.
VM avgjordes 2019 i Novi Sad i Serbien och Sverige var representerade
EM avgjordes 2019 i River Bann på Irland, Sverige hade ingen representation då resan
till och från Irland blev rejält dyrt.
2020 genomfördes inga landslagskval i grenen.

Landslagskval i Feeder Individuellt
2 deltävlingar.
Deltävling 1 i Göta Kanal, Töreboda.
Deltävling 2 i Bysjön, Borlänge.
Totalt var det 12 deltagare i landslagskvalet.
Feederlaget skulle ha åkt till Frankrike 2020 är framflyttat pga. Covid.
Inga landslagskval genomfördes 2020 på grund av pågående pandemi.

Landslagskval i flötmete för klubblag
SM i klubblag 2019 avgjordes i Göta Kanal vid Norholm med 14 lag på startlinjen och
återigen vann Splash SM.
På Klubblags VM 2019 i Kroatien representerades Sverige av Team Splash som
slutade i det slagna fältet efter gott kämpande.
Inga landslagskval genomfördes 2020 på grund av pågående pandemi.
Inget klubblags VM genomfördes 2020.

Landslagskval i feeder för Klubblag.
Endast 4 lag kom till start och vann gjorde VKMK 1.
Inga landslagskval genomfördes 2020 på grund av pågående pandemi.
VM Feeder för klubblag i Bulgarien blev framflyttat.

Fluga
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Sverige hade ett lag med på Europa Mästerskapet 2019 i Plava, Makedonien.
Det arrangerades under 109 två landslagskval, ett i Ogströmmen i Malung samt ett i
Hallstahammar.
SM 2019 genomfördes i mellersta Juktån i Sorsele. Arrangörer var fiskevårdsföreningen, Sorsele kommun och SFK Atletfiskarna. Totalt startade 18 personer med i
dessa tävlingar.
Planen för 2020 var att delta i EM i Norge samt VM för damer i Norge och VM i Finland,
men pandemin satte stopp för alla internationella turneringar.
Då lagen redan var klara för nästa landslag så bestämdes att ställa in landslagskvalen
2020.
SM 2020 genomfördes i oktober i Hallstahammar och Surahammar med 12 anmälda för
att under två dagar tävla i de tre delmomenten sjö, land och fors. Arrangör var SFK
Atletfiskarna.

Hav
Det har under de senaste åren saknats arrangör för SM i Hav och grenens verksamhet
har därför endast skett på klubbnivå och havsfisket har allt mer styrt över mot fisket i
Öresund från turbåtar.
Inför 2020 togs ett nytt helhetsgrepp på grenen som traditionellt bedrivits på turbåtar, SM
Hav var nu planerat att istället genomföras under 2020 som en teamtävling ingående i
Pater Noster Cup med Göteborgs Havsfiskeklubb och Kungsbacka Sportfiskeklubb som
arrangörer.
Tyvärr satte den pågående pandemin stopp för arrangemanget detta år. Nytt försök i
denna tävlingsform planeras genomföras 2021.
.

