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Riktlinjer för verksamhetsplanering 

tävlingsverksamheten 2021 - 2022 

 
Tävlingskommittén ska: 

 

• Följa upp, stödja och utveckla tävlingsverksamheten gällande såväl elit- som 

breddnivå samt barn och ungdomars tävlingsfiske. 

 

• Fokusera på att först och främst finna arrangörer till SM i de olika grenarna och i 

andra hand fokusera på elit och landslagsuttagningar i respektive gren. 

 

• Uppdatera regler och hantera frågor enligt § 11 i förbundsstadgarna samt enligt 

förbundsstyrelsens instruktion för tävlingskommittén. 

 

• Aktivt arbeta för att utveckla grenar och att se över möjligheterna att öppna upp 

för nya. 

 

• Aktivt arbeta för att hitta former av samarbeten för barn och ungdomsaktiviteter. 

 

• Arrangera tävlingsmöte 2022 

 

 

Grenspecifik planering från Tävlingskommittén  

 

Pimpel 

 

• Det vi vet i dag, är att Sverige, enligt rådande turordning ska stå för 

arrangemanget av NM i Pimpel 2021 med Hudiksvalls SFK som arrangör. 

 

• Det var även klart med arrangör av SM i Pimpel 2021, men då osäkerheten är 

stor så valde arrangören efter diskussion med förbundet att inte arrangera 

tävlingen. Om SM får ny arrangör kommer SM i Pimpel 2021 genomföras som ett 

öppet SM. Detta på grund av att större delen av pimpelsverige inte har haft 

möjligheten att genomföra erforderliga kvaltävlingar under 2020.  

 

• Inför 2022 söker grenansvarig aktivt efter arrangör av SM i Pimpel.  

 

• Att fortsätta arbetet för att öka nyrekryteringen av tävlingspimplare, framför allt på 

juniorsidan. 
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Trolling 

 

Lax 

• Att genomföra SM 2021 i och med Kinnekulleträffen i april. (Om den tävlingen inte 

kan genomföras så finns reservplan för att genomföra en SM final.) 

 

• Att genomföra SM 2022 som ett enskilt SM. Dialog mellan grenansvarig och 

intresserade arrangörer. 

 

Gädda 

• Att genomföra grenens första SM 2021. Avtal med SM- arrangör inför 2021 är 

klart i och med att SFK Trekroken har sökt och fått SM-i Gäddtrolling, på 

Glafsfjorden i Värmland 25-26 september 2021. 

 

• Att genomföra grenens andra SM 2022. 

 

• Under 2021 och 2022 kommer kvalserier och DM att genomföras och grenen 

kommer att kunna utvecklas. 

 

• Att utveckla och ge stöd till distrikten som vill genomföra DM i grenen 2021 - 

2022. 

 

• Efter varje år kommer utvärdering att ske där arrangörer, grenansvarig samt 

någon tävlande får möjlighet att tycka till för att lyfta grenen framåt rejält i början. 

 

 

Predator: 

 

• Arbeta för att stödja distrikten och arrangörsklubbar för genomförande av DM och 

SM. 

 

• Arbeta för att fler distrikt och klubbar arrangerar tävlingar i grenarna abborre och 

gädda. 

 

• Fortsätta att utveckla det framgångsrika samarbetet med FishEco och IFiske 

(SPL) i de båda grenarna. Vid några tillfällen varje år görs en utvärdering där 

representanter från de tävlande och arrangörerna får komma till tals i syfte att 

hitta förbättringspunkter. 

 

• Aktivt arbeta för att fortsätta den positiva utvecklingen inom streetfisket till fler 

platser i landet. 

 

Mormyska 

 

• Efter beslut på tävlingsmötet om hur SM och landslagskval skall genomföras, 

skapa ett anpassat upplägg som gynnar grenens utveckling för såväl arrangörer 

som tävlande. 

 

• Att genomföra landslagsuttagningar i grenen och att arbeta för att fler utövare 

också deltar i dessa uttagningar. 
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• Aktivt arbeta för att marknadsföra mormyska för ett större antal sportfiskare. Målet 

är att ge grenen ökat deltagande samt fler tävlingar som i sin tur ger grenen en 

större möjlighet att även utökas med internationella arrangemang. 

 

• Aktivt arbeta för att öka antalet sanktionerade mormyskatävlingar. 

 

• Se över möjligheterna att arrangera ett framtida internationellt mästerskap i 

isfiske. 

 

 

Traditionellt mete 

• Under den kommande perioden ska grenen dra nytta av att den är en mycket bra 

inkörsport för alla som önskar börja tävlingsfiska, gammal som ung. 

• Arbeta för att i än mer god tid kontraktera SM-arrangörer. 

• Genomföra en testtävling kallat SM i Mete där tävlingens regelverk är en mix av 

de regelverk som tillämpas vid traditionellt och Internationellt mete, tävlingen blev 

inställd 2020. 

• Under perioden utöka stödet till arrangörer i grenen för att säkerställa kvalitén på 

tävlingarna. 

• Se över om grenen kan hitta nya former av tävlingar i syfte att locka nya 

deltagare, exempelvis genomföra kortare tävlingstid för juniorer och 

nybörjar/testapåklass. 

 

Internationellt Mete 

Flötmete 

• Grenens mest aktiva utövare och arrangörer avvaktar inpå 2021 för att se hur 

pandemin utvecklar sig innan man fastställer ett tävlingsprogram för år 2021. 

• Grenens mest utövares ambition är att arrangera landslagskval år, samt deltaga 

vid VM, EM och VM för klubblag med de som kvalificerat sig 2019.  

• Grenansvarig att arbeta för att kontraktera arrangör för SM 2021 och 2022 

• Grenansvarig att arbeta för att fler distrikt genomför DM i grenen kommande år. 

 

Feeder 

• Att kontraktera arrangörer för att genomföra SM och landslagskval i grenen 

feeder. 

• Arbeta för att få fler lag till kvalet i landslagskvalet i lag. 

 

 

Fluga 

 

• Att kontraktera SM arrangörer till 2021 och 2022. 

• Att arbeta för att få fler utövare till att deltaga på SM. 
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• Att kunna genomföra två landslagskval både 2021 och 2022. 

• Att arbeta i samarbete med distrikt och klubbar för att arrangera andra 

flugfisketävlingar, med fokus på att bredda grenen. 

• Att aktivt arbeta för att få till samarbete med andra organisationer. 

• Arbeta aktivt för att finna företag som kan vara med och sponsra grenen. 

 

Hav 

 

• Ska arbeta för att SM genomförs under de två verksamhetsåren. 

 

• Ska arbeta för att utveckla nya former att genomföra SM i grenen. 

 

• Ska arbeta för någon form av samarbete som kan öka antalet utövare, inte minst 

antalet juniorer. 

 

• Via tävlingsgrenen värna de känsliga bestånden av fisk på bästa sätt. 

 

Övrigt 

• Fortsätta att utveckla streetfisket genom stöd till arrangörer och till våra regioner. 

• Fortsätta att utveckla tävlingsverksamheten och ge stöd åt klubbar och 

föreningar. 

• Genomföra möten i kommittén i syfte att nå framgång i de mål som nämns ovan. 
 


