
   

Ansökan tävlingslättnader 

 

Denna ansökningsblankett fylls i och signeras av den ansöker om tävlingslättnad.  

 

Ansökan skickas tillsammans med läkarintyg/utlåtande till Sportfiskarna för behandling via 
post (GDPR-regler gör att det måste gå med post) till: 

Sportfiskarna  

Att: Tävling 
Svartviksslingan 28 
167 39 Bromma 

  

Uppgifter om sökande: 

Medlemsnummer  

Namn  

Adress  

Postnr & Postort  

Mejladress  

Mobilnummer  

   

  

Kort för tävlingslättnader 

• Samtliga ansökningar för tävlingslättnad skall styrkas med ett medföljande läkarintyg. På 

läkarintyget skall det framgå om det är ett livslångt eller tidsbegränsad lättnad som man 

ansöker om. En tidsbegränsad lättnad gäller i maximalt 12 månader. 

 

• Livslångt lättnadskort 

Kort för livslångt tävlingslättnad kan sökas av tävlingsfiskare som genom fysiskt hinder har 

bevisliga problem med att tävla på samma villkor som övriga tävlande. Livslångt lättnadskort 

kan bara sökas för hinder och skador som är bestående. (D.v.s. inte skador, benbrott, 

operationer, etc.) Lättnadskort utfärdas bara till personer som är medlemmar i Sportfiskarna 

och är endast giltigt tillsammans med ett aktuellt medlemskort i Sportfiskarna.  

  

• Tillfälliga lättnadskort kan sökas av tävlingsfiskare som genom tillfälligt/tidsbegränsat fysiskt 

hinder har bevisliga problem med att tävla på samma villkor som övriga tävlande. Exempelvis 

skador, benbrott, operationer, etc.) Lättnadskort utfärdas bara till personer som är 

medlemmar i Sportfiskarna och är endast giltigt tillsammans med ett aktuellt medlemskort i 

Sportfiskarna och man kan söka för maximalt ett år, därefter måste ny ansökan göras. Det är 

tävlingskommittén som beslutar om tillfälliga lättnadskort. 

 

• Ansökan om lättnadskort skickas tillsammans med läkarutlåtande till förbundskansliet för 

behandling. Distriktstävlingsledaren informeras av förbundet om det beslut som fattats. 

Kortet gäller för samtliga sanktionerade tävlingar inom landet. 

 



 
• För tävlande i pimpel i klasserna YDJ och YHJ och i klassen junior upp till det år man fyller 

15år för mormyska ges möjlighet till lättnad nummer 6 dvs borrhjälp utan ansökan. 

 

Följande lättnader går att ansöka om:  

1. Förlängd gångtid - 15 min. tillägg på in- och utgångstid.  

2. Hjälpmedel - Spark och/eller placering på båt vid havsfiske. Förtydligande: Spark får endast 

användas som stöd när man går fram, som en rullator, EJ som fortskaffningsmedel och därmed 

ge fördel.  

3. Elborr/skruvdragare för isfiske.  

4. Håvhjälp. Med förtydligande om att den håvande medhjälparen måste befinna sig i direkt 

närhet till den fiskande vid håvningstillfället.  

5. Hjälp vid avlivning av fisk. Med tillägget att den fiskande inte får återuppta sitt fiske innan 

medhjälparen har avlivat fisken.  

6. Borrhjälp - medhjälparen får INTE borra hål åt den fiskande under tiden när den tävlande 

fiskar. Den tävlande skall själv bära borren mellan fiskehålen. Borrhjälp med elborr endast 

tillåten i de klasser där det är generellt tillåtet dvs HV, DV, ÄHV, ÄDV. 

7. Bärhjälp - den tävlande själv måste ansvara för att ha en assistent.  

 

OBS: Gällande assistent/medhjälpare för lättnader så åligger detta INTE arrangören. 

Lättnadskortet skall visas upp för tävlingsledaren.   

 

Följande lättnader går att ansöka om:   
☐ 1. Förlängd gångtid  

☐ 2. Hjälpmedel - Spark och/eller placering på båt vid havsfiske.  

☐ 3. El borr/Skruvdragare 

☐ 4. Håvhjälp.  

☐ 5. Hjälp vid avlivning av fisk. 

☐ 6. Borrhjälp  

☐ 7. Bärhjälp 

O Livslångt Lättnadskort 

O Tillfälligt Lättnadskort 

 

 

Underskrift av sökande:  ___________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ____________________________________________ 

 

 

Vid eventuella frågor kontakta Sportfiskarnas på tavling@sportfiskarna.se eller 08-41080600. 

mailto:tavling@sportfiskarna.se

