
    

  

NORDISKT MÄSTERSKAP I PIMPEL 2023 

 

18.02.2023 LIPERI 

 

INBJUDAN TILL NM I PIMPEL 2023 

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation anordnar i samarbete med Norra Karelens 

fritidsfiskedistrikt och Liperin Urheilukalastajat det nordiska mästerskapet i pimpel i 

Liperi, Finland den 18.02.2023. Lagen inkvarteras på hotell Kimmel (adress: Itäranta 1, 

80100 Joensuu. P. +358 20 123 4663). Till hotellet är det möjligt att anlända redan på 

torsdag 16.02.2023.  

 

TÄVLINGSVATTEN 

Tävlingsvattnet är hemligt och avslöjas först på fredagskvällens lagmöte och då delas 

kartor över tävlingsområdet ut åt alla deltagare. Tävlingstiden är kl. 10-14 i alla klasser. 

Starten sker kl. 09.30 och tillbaka i målområdet ska man vara senast kl. 14.30. 

 

TRÄNINGSTÄVLING 

Fredagens (17.2.) träningstävling går av stapeln med start på adressen Heinävedentie 21, 

83100 Liperi. Till tävlingen åker vi med buss och i mån av möjlighet med egna bilar. Vi 

startar från hotellet kl. 8.15. Tävlingsavgift 10euro för vuxna och juniorerna fiskar gratis. 

Tävlingstid kl. 10-14 plus 30min. gångtid (båda vägarna). 

 

REGLER 

Reglerna skickas på förhand till respektive land och läses dessutom upp på lagmötet på 

fredag 17.02.2023. 

 

TÄVLINGSLEDNING 

Tävlingsledare Juha Kosonen 

Tävlingssekreterare  Marcus Wikström (FFC, fiskerispecialist) 

Tävlingsjury   Lagkaptenerna, tävlingsledaren och tävlingssekreteraren 

 

TIDTABELL 



Fredag 17.02.  kl. 8.15  Avfärd till träningsvattnet med buss/egna  

      fordon 

kl. 19.00  Lagmöte på Hotell KImmel (utdelning av 

startkort och kartor till lagen), förevisning 

av tävlingsvattnet samt uppläsning av regler 

Lördag 18.02.  kl. 8.15  Avfärd med buss/egna fordon till   

      tävlingsvattnet 

   kl. 10.00  Tävlingsstart (utgång på isen kl. 09.30) 

   kl. 14.00  Tävlingen avslutas (ingångstid 30 min.) 

   kl. 14.30  Alla tävlande ska vara i målområdet! 

  (tidpunkt meddelas senare) Tillbakafärd till hotellet 

kl. 19.00 Bankett och prisutdelning på hotell Kimmel 

 

ANMÄLAN 

Anmälan skall göras av respektive lands lagkapten. I denna anmälan skall klart framgå 

tävlandes namn samt vilken klass denne tillhör. Lägg gärna till information om möjliga 

matallergier. 

 

Tävlingsklasser: 

Damjuniorer (max 19 år) 

Herrjuniorer (max 19 år) 

Damer (20-54 år) 

Herrar (20-54 år) 

Damveteraner (minst 55 år) 

Herrveteraner (minst 55 år) 

Äldre damveteraner (minst 70 år) 

Äldre herrveteraner (minst 70 år) 

 

 

Anmälan skall vara tävlingssekreteraren tillhanda senast 31.01.2023. Skicka anmälan till: 

marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi. 

 

FÄRDANVISNINGAR 

Liperi ligger ca 27km (2,7 mil) från Joensuu. Hotell Kimmel hittar ni här: 

https://www.google.com/maps/dir//Original+Sokos+Hotel+Kimmel,+It%C3%A4ranta+1,

+80100+Joensuu/@62.6013902,29.7037303,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x46

9b86643472f96d:0x67b3ba96ea3a84c5!2m2!1d29.7737694!2d62.6014077 

 

Hotellets address är: Itäranta 1, 80100 Joensuu. 

 

 

KOST OCH LOGI 

De nedanstående preliminära priserna gäller per person/natt på hotell Kimmel.  

 

Enkelrum (standard); 102 euro 
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Dubbelrum (standard); 112 euro 

3-personers rum (standard); 137 euro 

Extra bädd 25 euro/person/dygn 

Superior-tillägg + 20 euro/person/dygn 

 

I priset ingår logi, riklig buffet-frukost samt bastu på torsdagskvällen. Under veckoslutet 

(fre-lö) finns det inte öppen tillgång till bastu. Gäster kan dock lösa så kallat spa-kort 

(spa + bastu), som kostar 20 euro per gång. 

 

 

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf. bjuder alla lagmedlemmar på 

bankett på lördagskvällen. De övriga måltiderna står deltagarna för själva. 

Eventuella gäster som inte hör till laguppställningen står dock själva för sina 

utgifter (även festbuffeten).  

 

Bokning av boende 

Hotellrummen är förhandsbokade from torsdagen 16.02.2023 till söndagen 19.02.2023, 

så någon särskild bokning av tävlingsdeltagarna behövs inte. OBS! Meddela dock 

tävlingssekreteraren (marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi) ifall laget anländer 

någon annan dag än torsdagen och även utifall att det kommer fler personer än själva 

laget och kaptenen. Sekreteraren behöver listan på de svenska och norska 

deltagarna så snabbt som möjligt! 

 

Ytterligare info 

För mera uppgifter angående tävlingen, kontakta Marcus Wikström på Finlands 

Fritidsfiskares Centralorganisation: marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi, tfn: +358 

45 110 2126. 

 

 

Vi önskar alla välkomna till Finland och hoppas på en riktigt fin och spännande 

fiskehelg! 

 

 

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf. 

Liperin Urheilukalastajat rf. 

Norra Karelens fritidsfiskedistrikt rf. 
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