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Generellt 
Tävlingskommittén kommer att fokusera på övergripande frågor och att arbeta fram 

underlag för arrangörer av DM och SM. Som det är i dag finns inga lathundar eller riktlinjer 

när det gäller det administrativa för arrangörer av den typen av tävlingar, det är en brist 

som kommittén uppmärksammat och som man arbetar för att ta fram. Vidare skall en 

uppförandekod för tävlingsfiskare att tas fram i linje med förbundets etiska regler.  

Tävlingskommittén kommer att fokusera på SM och SM-kval i första hand och att hjälpa 

alla nya grenar att lyfta.  

 

Speciellt fokus blir inför 2023 blir ett första genomförande av SM i Streetfiske och fortsatt 

SM i Gösfiske men det finns flera andra grenar inte minst inom predatorfisket som 

behöver lyftas fram. 

  

Tävlingskommittén hoppas att grenen Fluga kan lyfta och få fler deltagare på SM, grenen 

har potential då många flugfiskar men att få fler till att tävla i grenen är en verklig 

utmaning.  

 

Kajakfisket har sina trogna tävlingsfiskare men även här måste insatser göras för att få 

antalet deltagare på SM att öka. 
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Mormyska 
Efter beslut på tävlingsmötet om hur SM och landslagskval skall genomföras, fortsatt 

genomföra det anpassade upplägget 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. 

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. 

Aktivt arbeta för att arrangera ett VM i Sverige i Mormyska 2025 eller 2026. 

 

 

Pimpel 
I dagsläget står klart att SM Pimpel kommer arrangeras i Dalarna på Orsasjön, där 

Ovansiljan SFK fixar arrangemanget den 25 - 26 mars 2023. 

Vi söker arrangör till SM Pimpel 2024. 

Nordiska Mästerskapen 2023, står klart att Finland står för arrangemanget den 18 februari 

2023. 

Nordiska Mästerskapen 2024 ska enligt turordning arrangemanget gå i Norge. 

I övrigt fortsätter arbetet för att öka nyrekryteringen i grenen med fokus främst på att få in 

fler ungdomar. 

 

 

Gäddtrolling 
I dagsläget står klart att SM-Gäddtrolling kommer arrangeras i Dalarna på sjön Barken 

2023, där Sportfiske Smedjebacken tillsammans med Barkensjöarnas FVOF fixar 

arrangemanget den 30 september – 1 oktober. 

Vi söker arrangör till SM-Gäddtrolling 2024. 

Gäddtrolling med SM status i sin linda, där vi framöver arbetar på en mer rikstäckande 

spridning. 
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Laxtrolling 
Inför 2023 och 2024 söker vi fortsatt arrangörer för SM i Laxtrolling.  

Arbete görs för att kunna genomföra SM i Vänern under 2023 och i Vättern i 2024. 

Alternativt norröver i Sverige under något av dessa år. Intresse har aviserats från flera 

klubbar men ännu har inget avtalats. 

 

 

Traditionellt mete 
Arbeta för att få arrangörer till SM i grenen vilket varit svårt under pandemiåren. Flera 

intresserande arrangörer finns för kommande år men ännu har inget avtalats. 

Förutsättningarna för att finna arrangörer för SM i grenen 2023 och 2024 får anses goda. 

 

 

Mete 
Fortsätta succén med traditionellt mete med keepnet men kanske även flytta denna 

tävling till annan ort än Nyköping på prov 2023 eller/och 2024. Nyköpingspiren anses 

annars vara en perfekt tävlingsplats. 

 

 

Internationellt flötmete 
Arbeta för att SM i grenen skall genomföras även kommande två år. Diskussioner pågår 

inom grenen och man skall besluta om att feeder i sig skall vara en egen gren eller om 

den skall ingå i Internationellt flötmete. Feederfiske är inte lovligt internationellt i grenen 

och därmed vill grupper av tävlingsfiskare i grenen separera dessa två typer av 

tävlingsformer. 

 

 

Feedermete 
Arbeta för ett enskilt SM individuellt och i lag i grenen. 

Landslagskvalen inom såväl internationellt flötmete och feederfiske har en redan väl 

fungerande organisation med engagerade klubbar som har en god kommunikation med 

förbundet som skall vidarebehållas. 
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Hav  
Ska arbeta för att SM genomförs under de två verksamhetsåren.  

Ska arbeta för att fortsätta 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. 

 

 

Predator (Gädda, Abborre, Gös och Street) 
Arbeta för att stödja distrikten och arrangörsklubbar av DM och SM. 

Arbeta för en samlad plattform där resultat i DM kval skall finnas centralt för att underlätta 

för kommande arrangörer. 

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

gös. 

 

Fortsätta att utveckla det framgångsrika samarbetet med FishEco och iFiske (SPL) i 

grenarna abborre och gädda. Vid något eller några tillfällen varje år görs en utvärdering 

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

förbättringspunkter. 

Fortsätta utveckla SM i varje gren som statushöjare, det är tydligt att bra arrangemang ger 

ringar på vattnet.  

Arbeta för en kravspecifikation för arrangörer vid DM och SM. I syfte att förenkla men 

samtidigt också få en mer specifik kravbild. 

Arbeta för att nå en större spridning av tävlingsfisket i respektive gren i sociala medier och 

andra mediekanaler.  

Arbeta för att knyta upp SM-arrangörer för respektive gren för perioden och framåt. 
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