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Motion 4 
Motionär: Norsjö Sportfiskeklubb 
Medlemsnummer: 2019 

Rubrik 
Upphäv beslut om U23 i pimpel. Låt alla juniorer kvala till 100 % samt även unga seniorer t.o.m. 22 års 
ålder. 

Bakgrund 
Beslutet om U23 som fattades vid tävlingsmötet november 2021 gör att 6 extra medaljer skall delas ut. 
Ur en arrangörs synpunkt är detta lika med två nya klasser. Ju fler medaljer som delas ut, desto 
mindre värde får de. Dessutom är vi tveksamma om en nybliven senior känner sig uppmuntrad av att 
få en medalj om man kommit näst sist i seniorklassen och motsatt om man råkar vara jätteduktig som 
21 åring: Varför ska man då få två medaljer? 

U23 medför även konstigheter i regelverket när YHJ bara kvalar till 50% och ÄHJ till bara 30 %. 
(Damjuniorerna kvalar redan till 100%) 

Det innebär att bara var tredje 19-åring kvalar men när man har fyllt 20 år kvalar helt plötsligt alla. 

Genom att dessutom låta alla som deltar på ett DM kvala t.o.m. 22 års ålder ges juniorerna tre år att 
”arbeta sig in i” seniorklassen för fortsatt tävlande. 

Mål med motionen 
Målet med motionen är att fler juniorer ska lockas att delta i SM i pimpel samt att övergången till 
deltagande i seniorklassen skall göras lättare. 

Förslag till beslut 
Därför yrkar vi på att kongressen bifaller denna motion och: 

a) avskaffar U23 med utdelande av medaljer. 
 

b) 100% av juniorerna i alla klasser kvalar från DM till nästa års SM samt att alla unga seniorer 
(dam- och herr-) upp till 22 års ålder kvalar. 
 

Tävlingskommitténs svar på motion 4 
Tävlingskommittén föreslår att beslut fattas på förslag b före förslag a.  

Tävlingskommittén står bakom förslaget om att erbjuda alla juniorer en friplats på SM. Antalet unga 
har minskat inom pimpelfisket och tävlingskommittén anser att arbetet för att få in fler unga i 
tävlingsfisket är en av tävlingskommitténs främsta uppgifter. Tävlingskommittén ser det även som 
positivt att relativt nyblivna seniorer erbjuds en friplats på SM för att växa in i seniorklassen, vilket 
beslutades på tävlingsmötet 2021.  

Att dela ut medaljer till U23-klassen på SM i grenen pimpel som en motivationshöjare för de som var 
relativt nya i seniorklassen beslutades på tävlingsmötet 2021, med tillägget att arrangören för pimpel-
SM 2022 fick avgöra själva då det var nära inpå. Norsjö SFK tackade senare nej till förslaget som 
alltså ännu inte prövats. Tävlingskommittén stod bakom beslutet att testa detta på senaste 
tävlingsmötet och gör det så även denna gång. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion 4 besvarad och föreslår tävlingsmötet att bifalla motion 4 – 
förslag b med tillägget att man måste deltagit på DM-tävling/DM-serietävling. 

Tävlingskommittén föreslår tävlingsmötet att avslå motion 4 – förslag a. 
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Motion 5 
 

Motionär: Kenneth Danielsson 
Medlemsnummer: 15358 
 

Rubrik 
Deltagarålder i SM inom klassen U23 i grenen pimpel. 

Bakgrund 
Regelverket föreskriver deltagarålder på 20–23 år för att tillåtas delta på SM i pimpel. Samtidigt säger 
regelverket att äldre herrjunior får deltaga i klassen ÄHJ det året han fyller 20 år, detta innebär att det 
blir klasskollision för de som är 20 år. 

Mål med motionen 
Att få rätt deltagarålder för varje klass. 

Förslag till beslut 
Jag yrkar att kongressen beslutar att klassen U23 i SM ändras till att gälla för de som är 21-23 år. 

Tävlingskommitténs svar på motion 5 
Motionen faller om motion 4 – förslag a bifalles. 

Tävlingskommittén ser det som en felskrivning i regelverket. Om motion 4 – förslag a avslås och 
därmed att medaljer skall delas ut till U23 skall det skrivas in förtydligande att det gäller åldern 21-23 
på SM. Om motion 4 – förslag a bifalls så tas klassen U23 bort och därmed behövs inget förtydligande 
gällande ålder. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion 5 besvarad och föreslår tävlingsmötet att bifalla motionen 
under förutsättning att motion 4 – förslag a avslagits, annars faller motion 5. 
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Motion 6 
Motionär: Kenneth Danielsson 
Medlemsnummer: 15358 

Rubrik 
Kvalificering till SM inom klassen U23 i grenen pimpel 

Bakgrund 
Regelverket föreskriver att personen tillåts delta i klassen U23 utan kvalificeringskrav 

Motivering till rubriken 
Att få likvärdighet i kvalificering till SM och inte favorisera någon grupp. 

Förslag till beslut 
Jag yrkar att kongressen beslutar att det införs krav om att deltagare i klassen U23 pimpel skall delta i 
hel DM tävling samt kunna påvisa att denne har fisk att väga in för att vara kvalificerad att delta i SM.  

Tävlingskommitténs svar på motion 6 
Motionen faller om motion 4 – förslag a bifalles. 

Tävlingskommittén anser att man inte kan tvinga juniorer att genomföra en hel tävling. Det kan finnas 
flera skäl till att man vill avbryta en tävling i förtid. Tävlingskommittén anser dessutom att det inte skall 
finnas krav på att man måste fångat fisk. Har man varit med och tävlat på en SM-kvaltävling, men inte 
lyckats fånga fisk, skall man ändå erbjudas en friplats på SM.  

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion 6 besvarad och föreslår tävlingsmötet att avslå motionen. 
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Motion 7 
Namn på motionären: Kenneth Danielsson  
Medlemsnummer: 15358 
 
Rubrik 
Kvalificering till SM inom klassen Yngre herrjunior i grenen pimpel. 
 
Bakgrund  
Regelverket föreskriver att 50% av deltagare på DM/DM serie är kvalificerade att delta på SM. 

Mål med motionen 
Att få likvärdighet i kvalificering till SM och inte favorisera någon grupp. 

Förslag till beslut 
Jag yrkar att kongressen beslutar att det införs krav om att deltagare i klassen yngre herrjunior pimpel 
skall delta i hel DM tävling samt kunna påvisa att denne har fisk att väga in för att vara kvalificerad att 
delta i SM. 

Tävlingskommitténs svar på motion 7 
Tävlingskommittén anser att man inte kan tvinga juniorer att genomföra en hel tävling. Det kan finnas 
flera skäl till att man vill avbryta en tävling i förtid. Tävlingskommittén anser dessutom att det inte skall 
finnas krav på att man måste fångat fisk. Har man varit med och tävlat på en SM-kvaltävling, men inte 
lyckats fånga fisk, skall man ändå erbjudas en friplats på SM.  

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion 7 besvarad och föreslår tävlingsmötet att avslå motionen. 
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Motion 8 
Namn på motionären: Kenneth Danielsson 
Medlemsnummer: 15358 
 
Rubrik 
Kvalificering till SM inom klassen Yngre herrjunior i grenen traditionellt mete. 
 
Bakgrund 
Regelverket föreskriver att 50% av deltagare på DM/DM serie är kvalificerade att delta på SM. 
 
Mål med motionen 
Att få likvärdighet i kvalificering till SM och inte favorisera någon grupp. 

Förslag till beslut 
Jag yrkar att kongressen beslutar att det införs krav om att deltagare i klassen yngre herrjunior 
traditionellt mete skall delta i hel DM tävling samt kunna påvisa att denne har fisk att väga in för att 
vara kvalificerad att delta i SM. 

Tävlingskommitténs svar på motion 8 
Tävlingskommittén anser att man inte kan tvinga juniorer att genomföra en hel tävling. Det kan finnas 
flera skäl till att man vill avbryta en tävling i förtid. Tävlingskommittén anser dessutom att det inte skall 
finnas krav på att man måste fångat fisk. Har man varit med och tävlat på en SM-kvaltävling, men inte 
lyckats fånga fisk, skall man ändå erbjudas en friplats på SM.  

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion 8 besvarad och föreslår tävlingsmötet att avslå motionen. 
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Motion 9 
Namn på motionären: Kenneth Danielsson 
Medlemsnummer: 15358 
 
Rubrik 
Kvalificering till SM inom klassen Äldre herrjunior i grenen pimpel. 
 
Bakgrund 
Regelverket föreskriver att 30% av deltagare på DM/DM serie är kvalificerade att delta på SM. 
 
Mål med motionen 
Att få likvärdighet i kvalificering till SM och inte favorisera någon grupp. 

Förslag till beslut 
Jag yrkar att kongressen beslutar att det införs krav om att deltagare i klassen Äldre Herrjunior pimpel 
skall delta i hel DM tävling samt kunna påvisa att denne har fisk att väga in för att vara kvalificerad att 
delta i SM. 

Tävlingskommitténs svar på motion 9 
Tävlingskommittén anser att man inte kan tvinga juniorer att genomföra en hel tävling. Det kan finnas 
flera skäl till att man vill avbryta en tävling i förtid. Tävlingskommittén anser dessutom att det inte skall 
finnas krav på att man måste fångat fisk. Har man varit med och tävlat på en SM-kvaltävling, men inte 
lyckats fånga fisk, skall man ändå erbjudas en friplats på SM.  

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion 9 besvarad och föreslår tävlingsmötet att avslå motionen. 
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Motion 10 
Namn på motionären: Kenneth Danielsson 
Medlemsnummer: 15358 
 
Rubrik 
Kvalificering till SM inom klassen Äldre herrjunior i grenen traditionellt mete. 
 
Bakgrund 
Regelverket föreskriver att 30% av deltagare på DM/DM serie är kvalificerade att delta på SM. 

Motivering till rubriken 
Att få likvärdighet i kvalificering till SM och inte favorisera någon grupp. 

Förslag till beslut 
Jag yrkar att kongressen beslutar att det införs krav om att deltagare i klassen Äldre Herrjunior 
traditionellt mete skall delta i hel DM tävling samt kunna påvisa att denne har fisk att väga in för att 
vara kvalificerad att delta i SM. 

Tävlingskommitténs svar på motion 10 
Tävlingskommittén anser att man inte kan tvinga juniorer att genomföra en hel tävling. Det kan finnas 
flera skäl till att man vill avbryta en tävling i förtid. Tävlingskommittén anser dessutom att det inte skall 
finnas krav på att man måste fångat fisk. Har man varit med och tävlat på en SM-kvaltävling, men inte 
lyckats fånga fisk, skall man ändå erbjudas en friplats på SM.  

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion 10 besvarad och föreslår tävlingsmötet att avslå motionen. 
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Motion 11 
Motionär: Sportfiskarna Värmland 
Medlemsnummer: 1644 

Rubrik 
Borra ett hål och använda detta innan nästa hål borras gäller både handvevborr och borrskruvdragare 
i grenen pimpel. 

Bakgrund 
Regelverket föreskriver idag inte hur många hål man får borra innan de används. 

Mål med motionen 
Att få likvärdighet med hålborrningen mellan användare av handvevborr och borrskruvdragare. 

Förslag till beslut 
Vi yrkar att kongressen beslutar att endast ett hål får borras och skall användas innan nästa hål 
borras, detta skall gälla både handvevborr och borrskruvdragare i grenen pimpel. 

Tävlingskommitténs svar på motion 11 
Tävlingskommittén anser att en tävlande enbart ”äger” det hål som man fiskar i och i övrigt gäller 5-
metersregeln. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion 11 besvarad och föreslår tävlingsmötet att avslå motionen. 
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Motion 12 
Namn på motionären: Sportfiskarna Värmland 
Medlemsnummer: 1644 
 
Rubrik 
Justering av klassindelning gällande SM och därmed landslagsuttagning - Pimpel. 
 
Bakgrund 
I dag överensstämmer inte Sveriges klassindelning med de klasser som gäller i NM vilket innebär att 
segertrion i respektive klass INTE är självskrivna till det svenska landslaget. 
 
Mål med motionen 
Att segertrion i respektive klass på SM ska erbjudas plats till NM. 
För kännedom avgörs SM i pimpel året innan NM. 
 
Förslag till beslut 
Därför yrkar vi att kongressen beslutar att vi justerar åldersspannet på SM att vara enl. förslaget: 
 
Förslag klassindelning Svenska Mästerskapen: 
Yngre Herr / Dam Junior  Upp t.o.m. det år man fyller 14 år. 
Äldre Herr / Dam Junior  Fr.o.m det år man fyller 15 år, t.o.m. det år man fyller 18 år. 
Herr / Dam Senior  Fr.o.m. det år man fyller 19 år, t.o.m. det år man fyller 53 år. 
Yngre Herr / Dam Veteran  Fr.o.m det år man fyller 54 år, t.o.m. det år man fyller 68 år. 
Äldre Herr / Dam Veteran  Fr.o.m. det år man fyller 69 år och uppåt. 
Detta skulle innebära att samtliga i respektive klass har möjligheten att ta sig till NM Pimpel som går 
året efter att SM Pimpel genomförs, och inte riskerar att falla ur p.g.a. de olikheter i åldersspannet som 
är i dag. 
 
För kännedom: 
Klassindelning Nordiska Mästerskapen är: 
Herr / Dam Junior  T.o.m det år man fyller 19 år. det kalenderår NM avgörs. 
Herr / Dam Senior.  Fr.o.m. det år man fyller 20 år t.o.m. det år man fyller 54 år det år NM avgörs. 
Yngre Herr / Dam Veteran  Fr.o.m. det år man fyller 55 år, t.o.m. det år man fyller 69 år, det år NM avgörs. 
Äldre Herr / Dam Veteran  Fr.o.m. det år man fyller 70 år och uppåt, det år NM avgörs. 

Tävlingskommitténs svar på motion 12 
Tävlingskommittén avstår att ta ställning i frågan då åldersklasser och dess påverkan är något som 
diskuterats på flera tidigare möten och tävlingskommittén ser det som naturligt att tävlingsmötet tar 
beslutet utan påverkan från kommittén. Den tydligaste fördelen vid bifall är att segertrion på SM i 
pimpel också direkt erbjuds en plats på NM, medan den tydligaste nackdelen är att det blir olika 
klassindelningar i olika grenar.  

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser att man inte skall påverka detta beslut utan att tävlingsmötet får diskutera 
och besluta.  
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Motion 13 
Namn på motionären: Arne Berglund 
Medlemsnummer: 215673 
 
Rubrik 
Tillåta mört vid pimpel DM och SM 
 
Bakgrund 
Riksdagens miljömål nummer 4: "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas." 

Sportfiskarnas bidrag till att uppfylla Riksdagens miljömål nummer 4 är att:  

• verka för livskraftiga bestånd i friska vatten 
• sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet 
• värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av överexploatering 

Motivering till rubriken 
Grundat på mörtens biologi, går det ut över en sjös abborrbestånd. Mörten är en generalist vad gäller 
näringsupptag, den nyttiggör sig alla tillgängliga näringsämnen och är specialist på djurplanktorn. 
Fruktbarheten är mycket hög med sina 200.000 romkorn/kg honfisk. 

Abborren har inte mer än hälften av mörtens fruktbarhet. Men abborren är den starkare 
bottendjurätaren av de två arterna. Biomassan av mört och abborre är därför omvänt proportionell. Det 
vill säga att ett starkt mörtbestånd trycker ned abborrbeståndet och tvärt om. Ett ensidigt uttag av 
abborre gör att sjön hamnar i en ond cirkel. Tar mörten över styr den sjön genom att beta så hårt på 
djurplankton att deras betning på växtplankton minskar. Därmed kan växtplankton öka i antal och 
vattnet blir grumligare. Tar abborren över blir det tusenbröder. 

Utdrag ur ”Fisknyckeln” 
Mörten kan förväxlas med id, färna, stäm och sarv. Ingen utav dessa arter har dock röda ögon. 

Förslag till beslut 
Därför yrkar jag att tävlingsledarmötet beslutar att tävlingsreglerna pimpel ändras till 
”Mört och abborre godkänns om fiskerättsägaren och arrangören i samråd ej beslutar annat” 

 

Tävlingskommitténs svar på motion 13 
Då motioner med liknande andemening behandlats vid tidigare tävlingsmöten och då tydligt delat 
grenens utövare i två läger kommer Tävlingskommittén vare sig presentera ett förslag till beslut eller 
att rösta gällande denna motion för att inte påverka utfallet. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén vill inte påverka frågan åt något håll och lämnar därför inget förslag till beslut om 
behandling av motion 13. Vid ett eventuellt bifall träder regeln i kraft 1 januari 2023 dock inte gällande 
SM 2023.  
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