Motioner till Sportfiskarnas kongress 2020
Med förbundsstyrelsens svar och förslag till behandling
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Motion 1

Motionär: Cathrine Svensk
Medlemsnummer: 1039148
Rubrik
Inrättande av mellanårskonferens
Bakgrund
När jag tillträdde som distriktsordförande för Sportfiskarna Västernorrland 2015 började jag fundera
över vad övriga ordföranden gjorde i sina distrikt. Jag hörde därför av mig till Sportfiskarna centralt för
att höra om jag kunde få ett ekonomiskt bidrag för att bjuda in distriktsordförandena för distrikten i
Norrland till ett gemensamt möte över en helg. Min idé gillades av Sportfiskarna centralt och jag fick
de begärda pengarna.
Nästa steg var då att bjuda in övriga ordföranden i Norrland och inbjudan skickades vid två tillfällen
2016 och vid ett tillfälle 2017. Inget intresse fanns från övriga ordförande för en sådan träff.
Jag tycker det är mycket tråkigt att ordförandena inte är intresserad av att diskutera gemensamma
frågor för sådana borde ju finnas. Om däremot kallelse/inbjudan kommer från Sportfiskarna centralt så
skulle ett sådant möte kanske ha en högre dignitet och man hörsammar kallelse på ett helt annat sätt.
Mötet kan hållas över ett veckoslut t ex lördag-söndag de år som det inte är förbundskongress och kan
innehålla information och diskussioner om frågor som berör främst distriktens arbete.
Sportfiskarna har ju tidigare haft något som hette Ordförandekonferenser men mitt förslag till
konferens kan kanske heta mellanårskonferens. Till den här konferensen ska samtliga
distriktsordförande och möjligen även ett antal personer från större klubbar eller klubbar som har/har
haft många idéer att utveckla sportfisket i sig men även medlemsvärvning, tävling e t c, bjudas in. En
mellanårskonferens skulle också, oavsett namn, vara ett sätt att utveckla den demokratiska
dimensionen samt leda till en verksamhetsutveckling. Mellanårskonferensen skulle också kunna
underlätta för valnämnden att identifiera lämpliga styrelsekandidater. Dessutom kan man förlägga
konferenserna på olika platser i landet för att underlätta deltagandet.
Mellanårskonferensen föreslås kunna träda i kraft fr o m år 2021. Konferensen ska inte vara
beslutande men kan komma att ta upp ärenden som hänvisas till nästkommande kongress.
Förslag till beslut
Därför yrkar jag att kongressen beslutar:
1. att införa mellanårskonferenser riktade till framför allt ordförande i våra olika distrikt i landet
2. att även bjuda in ett antal personer från större fiskeklubbar och/eller från klubbar som haft eller
planerar goda idéer för sportfisket
3. att konferensen ska hållas över en helg t ex lördag till söndag
4. att förlägga konferenserna på olika platser i Sverige och
5. att mellanårskonferensen startar redan år 2021

Förbundsstyrelsens svar på motion 1

Sportfiskarna inrättade 2019 en ny regional organisation med målsättningen att föra tjänstemännen
närmare distrikt, klubbar och medlemmar i de fem regionerna. En av de viktiga uppgifterna som
regionerna har är att samla distrikt och klubbar till möten och workshops kring förbundsfrågor och
föreningsverksamhet.
Trots att kongressen är förbundets högsta beslutande organ och endast sker vartannat år, hade
endast drygt hälften av distrikten ombud på plats 2018. Genom att organisera möten och träffar
regionalt, istället för en nationell konferens, hoppas förbundsstyrelsen att representanter från fler
klubbar och distrikt kommer att delta. Större utrymme torde här också kunna ges till frågor som
upplevs som specifikt viktiga och angelägna i respektive region. Regionala sammankomster har även
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stora fördelar för både miljön och ekonomin då resorna blir kortare och färre behöver övernatta i
samband med sammankomsten.

Förslag till behandling

Förbundsstyrelsen anser därmed motion 1 besvarad och föreslår kongressen att avslå motionen.
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Motion 2

Motionär: Cathrine Svensk
Medlemsnummer: 1039148
Rubrik
Utökning av antal ledamöter i Sportfiskarnas styrelse och förlängning av mandatperioden
Bakgrund
Sportfiskarnas styrelse består idag av 8 personer. Det är inte bra att en styrelse består av ett jämt
antal ledamöter. Det ger ett bättre demokratiskt värde om man, i frågor som kräver omröstning inte får
ett lika resultat även om ordförande vid ett sådant tillfälle har utslagsröst.
Dessutom väljs hela styrelsen för en tid av två år och i ett absolut värsta scenario kan hela styrelsen
bli helt ny, där ingen tidigare ledamot finns kvar till hjälp och stöd till den nya styrelsen. Detta torde i
sådana fall leda till en icke oansenlig fördröjning av styrelsen arbete.
För att få ett högre demokratiskt värde föreslår undertecknad en utökning av antalet styrelseledamöter
till 9 och att mandatperioden utökas till 4 år och att hälften av styrelsen väljs därvid växelvis med 2 års
mellanrum. Ordförande väljs fortsättningsvis som idag på 2 år.
Vid en sådan utökad mandatperiod gäller att valnämnden särskilt uppmärksammar de nominerade på
mandatperiodens längd. Vid en förlängd mandatperiod hinner också styrelseledamöterna sätta sig in i
styrelsearbetet på ett helt annat sätt än vid val med två års mellanrum.
Förslag till beslut
Undertecknad föreslår därför att Kongressen måtte besluta
1. Att antalet ledamöter i styrelsen utökas med en person till att omfatta 9 ledamöter och att
utökning gäller från och med kongressen 2020.
2. Att stadgarna 4 kap §23 ändras till ”Förbundsstyrelsen består av ordförande samt åtta övriga
ledamöter”…..
3. Att mandatperioden ökas till 4 år och att hälften av styrelsen väljs med 2 års mellanrum
4. Att den nya mandatperioden börjar gälla från och med kongressen 2020.

Förbundsstyrelsens svar på motion 2
Förbundsstyrelsen hänvisar till proposition 2020:1.

Förslag till behandling

Förbundsstyrelsen anser därmed motion 2 besvarad och föreslår kongressen att avslå motionen.
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Motion 3

Motionär: Rolf Mylläri
Medlemsnummer: 13918
Rubrik
Tillägg i § 2 Ändamål och syfte
Bakgrund
Har läst igenom sportfiskarnas paragrafer och inte funnit att tävlingsfisket inte finns med i paragraf 2
som säger vad sportfiskarna ska göra.
Förslag till beslut
Därför yrkar jag att kongressen beslutar:
-att ändra på paragraf 2 till detta vid kongressen år 2020.

Föreslagen lydelse
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
är en idéell förening med uppgift att värna
medlemmarnas intressen i frågor om
sportfiske baserat på sunda ekologiska
principer. Förbundets mål är att utveckla ett
långsiktigt hållbart sportfiske och tävlingsfiske
som är tillgängligt för alla.

Nuvarande lydelse som referens

(tillagt av förbundsstyrelsen för att underlätta
läsningen av förslagen)
"Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
är en ideell förening med uppgift att värna
medlemmarnas intressen i frågor om
sportfiske baserat på sunda ekologiska
principer. Förbundets mål är att utveckla ett
långsiktigt hållbart sportfiske som är
tillgängligt för alla.

Förbundet är en demokratisk organisation
som bygger sin verksamhet på
medlemmarnas engagemang. Förbundets
strävan är att organisera alla
sportfiskeintresserade och tävlingsfisket i
Sverige.

Förbundet är en demokratisk organisation
som bygger sin verksamhet på
medlemmarnas engagemang. Förbundets
strävan är att organisera alla
sportfiskeintresserade i Sverige.

Förbundet företräder ett organiserat sportfiske
och tävlingsfiske, utövat på fritiden för nöje
och rekreation. Medlemmar i förbundet skall
dela förbundets policy och etniska
värderingar.

Förbundet företräder ett organiserat
sportfiske, utövat på fritiden för nöje och
rekreation. Medlemmar i förbundet skall dela
förbundets policy och etiska värderingar.

Förbundet har i uppgift att:
• Verka för livskraftiga bestånd i friska vatten.
• Sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum.
• Värna och vårda fiskebestånden.

Förbundet har till uppgift att:
• värna och vårda vattnen
• 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 (över) exploatering
• skapa opinion i samhället för sportfiske och
fiskevård
• genom ungdomsverksamhet stimulera fiskeoch naturintresset hos ungdom
• initiera och stödja forskning i fiske-, vattenoch miljövård"

• Skapa opinion i samhället för sportfiske,
tävlingsfiske och fiskevård.
• Skapa ett engagemang för tävlingsfisket i
Sverige.
• Genom ungdomsverksamhet stimulera fiske
hos ungdom.
• Möjligheter att finna rekreationsplatser hos
alla distrikt och klubbar

• Initiera och stödja forskning i fisk-, vattenoch miljövård.
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Förbundsstyrelsens svar på motion 3
Förbundsstyrelsen hänvisar till proposition 2020:2.

Förslag till behandling

Förbundsstyrelsen anser därmed motion 3 besvarad och föreslår kongressen att avslå motionen.
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Förbundsstyrelsens svar på motion 4 - 17

Motionerna 4 – 17 rör tävlingsregler och tävlingsbestämmelser och förbundsstyrelsen anser att beslut
ska tas av de som har den bästa sakkunskapen, det vill säga de aktiva i tävlingsverksamheten. Enligt
förbundets stadgar § 19 kan kongressen hänskjuta motioner av denna karaktär till tävlingsmötet för
beslut.

Förbundsstyrelsens förslag till behandling av motion 4 - 17

Förbundsstyrelsen anser därmed motionerna 4 - 17 besvarade och föreslår kongressen att hänskjuta
motionerna till tävlingsmötet för beslut.
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Motion 4

Motionär: Juha Saarinen
Medlemsnummer: 83727
Rubrik
Förbjuda användning av naturliga beten vid pimpeltävlingar
Bakgrund
Pimpelfiskets grunder har förändrats de senaste åren. En del kallar det utveckling. Men frågan är om
det är rätt väg att gå?
Pimpeltävlingar lockar färre och färre deltagare, speciellt bland ungdomar och de som inte pimplar så
ofta. Det finns säkert många anledningar till detta.
Tidigare var all utrustning som krävdes en isborr, något att sitta på, några pimpelspön försedda med
pirk som tacklats med färg/garnkrok, eller en enkelkrok betad med ett abborröga. Kanske kompletterat
med ett spö tacklat med balanspirk för storabborren. Starttröskeln för att börja tävla var betydligt lägre
än idag. Det krävdes inte särskilt stor investering eller speciell utrustning för att vara med och kunna
konkurrera. Det var ett enkelt och billigt fiske där de flesta hade någorlunda lika förutsättningar. Det
var dessutom förhållandevis lätt att lära sig.
För att idag hävda sig på många tävlingar måste utrustningen bestå av specialkont med en hel
uppsättning av spön, allehanda pirkar, mormyskor, tafsar, värmesystem, ekolod osv. Därtill en mängd
olika beten som t o m kan kräva egna kylskåp. Mycket av detta är en följd av att pimpelfisket numera
många gånger har blivit ett ”slags” mete där alltså naturliga beten och därtill speciell utrustning är
nyckeln till framgång.
Därmed minskar också påverkan av slumpen. Vilket kanske i högsta grad kan gynna den som inte
alltid är lika duktig, erfaren eller fullutrustad. Ett visst mått av tur är en framgångsfaktor för att behålla
stora deltagarantal på tävlingar.
Mål med motionen
Göra grenen pimpelfiske:
Enklare och billigare

•
•
•

Lättare att börja med och lära sig, samt sedermera utöva.
Det krävs inte så mycket eller avancerad utrustning.
Blir billigare där ekonomi inte har någon avgörande betydelse.

Mer renodlat

•

•

Behåller ursprunget och särarten med pimpelfiske som den utövats genom tiderna.
Det finns redan idag grenen mormyska och olika metegrenar där beten och olika
utrustning är ett naturligt inslag.
Slumpmomentet till framgång finns kvar i större utsträckning.

Rättvisare

•
•
•

De som lätt fryser om fingrarna eller har nedsatt motorik har svårt att hantera beten.
De som har sämre syn har svårt att hantera beten.
Större förutsättningar till likvärdig och konkurrenskraftig utrustning.

Mer etiskt
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•
•

Argumentet som ibland framförs från utomstående att det är oetiskt att använda
levande beten försvinner.
Effekten av eventuell mäskning innan eller under tävling får mindre betydelse om
man inte får använda naturliga beten under själva tävlingen.

Förslag till beslut
Därför yrkar jag att kongressen beslutar:
1. Att förbjuda användande av naturliga beten (motsatsen till konstgjorda), såväl levande som
döda, undantaget fisköga på alla pimpeltävlingar.
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Motion 5

Motionär: Juha Saarinen
Medlemsnummer: 83727
Rubrik
Förbjuda användning av naturliga fjädermygglarver vid pimpeltävlingar
Denna motion ska endast beaktas om motion Förbjuda användning av naturliga beten vid
pimpeltävlingar avslås. (motionärens kommentar)
Bakgrund
Se även motion Förbjuda användning av naturliga beten vid pimpeltävlingar. (motionärens
kommentar)
På många tävlingar idag är användande av fjädermygglarver helt avgörande om man ska ha möjlighet
till en framskjuten placering, detta oavsett skicklighetsnivå. Speciellt när det handlar om de sjöar eller
dagar då abborren inte är huggvillig.
Det är kanske framförallt användande av fjädermygglarver som gör tafsfisket och användande av
mormyskor så framgångsrikt. Det i sin tur medför att det blir nödvändigt att ha med sådan utrustning
oavsett det behövs eller ej. Men att även beta med fjädermygglarver på en trekrok kan ofta vara helt
avgörande för att få abborren att nappa.
Om du lätt fryser om fingrarna, har sämre motorik i händerna eller har sämre syn. Då är hantering av
fjädermygglarver under tävling särskilt svårt, för att inte säga omöjligt i många fall. Det gör att
konkurrenskraften då minskar avsevärt. I värsta fall medförande att intresset att delta försvinner helt.
Eller när du börjar tävla, då är skillnaden likväl enorm gentemot den som använder fjädermygglarver.
Oaktat att det ändå redan är en stor tröskel att slå sig in bland rutinerade pimpeltävlingsdeltagare som
i många fall hållit på i flera decennier.
Fjädermygglarver är i många fall ganska svåra och förhållandevis dyra att få tag på. De är också
känsliga och svåra att förvara länge.
Mål med motionen
Göra grenen pimpelfiske:
Rättvisare

•
•
•

De som lätt fryser om fingrarna eller har nedsatt motorik i dessa kan inte hantera
fjädermygglarver.
De som har sämre syn har svårt att hantera fjädermygglarver.
Det är idag ofta svårt att få tag på fjädermygglarver, speciellt de med hög kvalitet.

Enklare och billigare

•
•

Det krävs inte så mycket eller avancerad utrustning.
Blir billigare där ekonomi inte har någon avgörande betydelse.

Mer renodlat

•

Behåller mycket av ursprunget och särarten med pimpelfiske som den utövats genom
tiderna. Det finns redan idag grenen mormyska där fjädermygglarver är ett avgörande
inslag.
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Mer etiskt
• Tillgång sker idag genom import från andra länder med dålig kontroll på ursprung och
sjukdomar.

Förslag till beslut
Därför yrkar jag att kongressen beslutar:
• Att förbjuda användande av naturliga fjädermygglarver (motsatsen till konstgjorda), såväl levande
som döda, på alla pimpeltävlingar.
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Motion 6

Motionär: 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 upp till 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 eller mört 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.
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”
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Motion 7

Motionär: Stig Granström
Medlemsnummer: 211177
Rubrik
Införa så kallad U 23 ålder inom pimpelfisket
Bakgrund
Vi ser att det blir mer och mer svårt att få de få ungdomar vi har nu som tävlar i klassen junior att
fortsätta som seniorer. Därför föreslår jag att vi inför en så kallad U 23 ålder. Mitt grundförslag är att
denna ålder ska vara för den åldersgrupp 20 till 23 år.
ALLA som deltar på DM och har åldersspannet 20 till och med 23 år är direktkvalade till SM. De tävlar
i åldersgruppen Seniorer men får i resultatlistan en asterix (*) som visar att de är U-23 tävlande. De tre
bästa inom detta åldersspann tävlar även om medaljer. Vill arrangören för SM även uppmuntra denna
grupp med priser så är det okej. Däremot inget krav.
På detta sätt tror jag att vi har möjlighet att knyta upp fler i detta åldersspann som tävlingsfiskare.
Förslag till beslut
Därför yrkar jag på att kongressen godkänner denna motion för att på detta sätt minska bortfallet av
tävlande i denna åldersgrupp. De yngre fiskarna är vår framtid.
Detta ska gälla från och med DM 2020 och därmed gälla SM 2021.
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Motion 8

Namn på motionären: SFK Trekroken
Medlemsnummer: 1222
Rubrik
Möjlighet att ansöka om temporära lättnadskort.
Bakgrund
Idag gäller ett lättnadskort från godkännande och livet ut.
Om jag är junior och ansöker om borrhjälp, så gäller lättnaden livet ut.
Om jag är junior och inte ansöker om borrhjälp så riskerar jag tappa intresset för det är för jobbigt.
Om jag är senior och är höftledsopererad och ansöker om förlängd gångtid, så gäller tävlingslättnaden
livet ut dvs även efter att min höft blivit återställd, .
Om jag är senior och inte ansöker om förlängd gångtid så riskerar jag att under läkningstiden inte
kunna tävla på så likvärdiga förhållanden som möjligt.
Den första raden i dessa exempel ger tydliga fördelar med lättnaden, det kan inte vara så det är tänkt.
Mål med motionen
Att skapa en möjlighet för så jämnlika tävlings vilkor som det bara går, även för de som tillfälligt råkar
ut för kortvariga handikapp.
Förslag till beslut
Därför yrkar vi att kongressen beslutar, möjligheten att utfärda temporära lättnadskort där behovet är
av övergående natur.
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Motion 9

Namn på motionären: Sportfiskarna Värmland
Medlemsnummer: 1644
Rubrik
Användande av ekolod på pimpeltävlingar med DM och SM status.
Bakgrund
Frågan gällande om Ekolod är tillåtet eller ej, inom grenen pimpel har lyfts vid ett antal tillfällen och
eftersom ingen regel finns för detta vill Värmlandsdistriktet lämna följande motion.

Mål med motionen
Att pimpelfisket även i fortsättningen skall vara en personlig prestation, som bygger på egna
kunskaper och erfarenheter.

Förslag till beslut
Därför yrkar vi att kongressen beslutar, att användande av ekolod inom grenen Pimpel, inte skall vara
tillåtet på tävlingar med SM och DM status, samt att detta skall gälla fr.o.m. DM 2021 och SM 2022
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Motion 10

Namn på motionären: Sportfiskarna Värmland
Medlemsnummer: 1644
Rubrik
Användande av ekolod på tävlingar i grenen traditionellt mete med DM och SM status.
Bakgrund
Frågan gällande om Ekolod är tillåtet eller ej, inom grenen traditionellt mete har lyfts vid ett antal
tillfällen och eftersom ingen regel finns för detta vill Värmlandsdistriktet lämna följande motion.
Mål med motionen
Att ekolod inte skall vara tillåtet på tävlingar inom grenen traditionellt mete, med DM eller SM status.
Förslag till beslut
Därför yrkar vi att kongressen beslutar, att användande av ekolod inom grenen traditionellt mete, inte
skall vara tillåtet på tävlingar med SM och DM status, samt att detta skall gälla fr.o.m. DM 2021 och
SM 2022.
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Motion 11

Namn på motionären: Norsjö Sportfiskeklubb
Medlemsnummer: 2019
Rubrik
STATUSHÖJNING AV NORDISKA MÄSTERSKAPEN PIMPEL
Bakgrund
Norsjö SFK anser att statusen för NM i pimpel bör höjas genom att NM blir ett ”öppet” mästerskap där
alla som deltagit i sitt respektive lands riksmästerskap skall ha rätt att deltaga. Dvs om du deltagit i SM
i pimpel 2020 så har du rätt deltaga i NM i pimpel 2021.
Fördelarna med detta är många tycker vi:
1) Statusen och prestationen att bli Nordisk mästare blir enormt mycket större. Nu åker inte en stor del
av dem som kvalificerat sig till NM av olika anledningar.
2) Ett större NM- pimpel mästerskap skulle göra att det blir intressant att stå som arrangör. Med
betydligt större intäkter för arrangören så vore detta ett enormt intressant mästerskap att står som värd
för. För närvarande är värdskapet av ett NM i pimpel ej intressant ur ekonomisk synvinkel.
3) Sportfiskarna har för närvarande utgifter i form av bidrag till deltagare på NM. Med ett ”öppet” NM
slipper Sportfiskarna denna utgift helt då de deltagande själva bekostar äventyret och Sportfiskarna
får istället en rejäl inkomst när NM-pimpeln arangeras i Sverige genom bl a sanktioneringsavgifter. Då
skulle banketter och annat i samband med prisutdelning helt avslutas.
4) Även statusen på DM tävlingarna höjs då dessa både blir kvalificerande till SM & NM.
Mål med motionen
Statushöjning av arrangemanget NM i pimpel genom att många fler deltagare vid tävlingen.
* Ökade intäkter till arrangören genom flera deltagare.
* Minskade kostnader för Sportfiskarna genom slopade bidrag till NM resor.
* Ökade intäkter till Sportfiskarna när SM arrangeras i Sverige genom sanktioneringsavgifter mm.
Förslag till beslut
Därför yrkar vi att kongressen beslutar:
Att lyfta frågan om ”öppna” Nordiska Mästerskap i pimpel med de övriga Nordiska länderna så att
detta förslag kan genomföras och att de Nordiska Mästerskapen i pimpel får den statushöjning som
tävlingen förtjänar och ge arrangören en chans att få något tillbaka ekonomiskt.
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Motion 12

Namn på motionären: Jimmi Bornström, Johan Axelsson, Per-Olof Liss, Marino Sanvincenti, MatsArne Axelsson, Susanna Karlsson och Thomas Nilsson.
Medlemsnummer: 237897, 98709, 212760, 1034263, 11630, 1035187-1 och 225089
Rubrik
SM mormyska
Bakgrund
Grenen mormyska har sedan 2011 lidit av en splittring gällande genomförandet av SM och
landslagsuttagningarna. Frågan har skapat dålig stämning inom gruppen mormyskafiskare med
fallande deltagande på både SM och landslagsuttagningar som följd. Genomförandet har genom åren
förändrats fram och tillbaka genom ett stort antal inskickade motioner från olika personer och klubbar
ställda till kongressen.
Frågan togs senast upp som en övrig fråga på tävlingsmötet 2018. Tävlingskommitténs grenansvarige
Marino Sanvincenti fick i uppdrag av mötet att skapa dialog mellan de två grupperingarna inom
grenen. Marino Sanvincenti tog hjälp av kansliets tjänstemän för att samla mormyskafiskarna till ett
möte för grenen Mormyskas bästa.
Den 5 oktober 2019 genomfördes detta möte på Sportfiskarnas huvudkontor. Närvarande var
motionärerna samt förbundets tävlingsansvarige tjänsteman Michael Molander, chefen för
medlemsenheten Henrik Helde och stabschef Jesper Taube. Vid mötet arbetades ett förslag fram till
genomförande 2020 och som nu mynnat ut ibland annat denna motion.
Förslag till beslut
Därför yrkar vi att kongressen beslutar att:
SM återgår till tidigare format med två (2) deltävlingar om vardera tre (3) timmar på lördagen och en
deltävling om fyra (4) timmar på söndagen samma helg där de svenska mästarna koras i respektive
klass i enlighet med tävlingsreglerna för grenen mormyska.
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Motion 13

Namn på motionären: Jimmi Bornström, Johan Axelsson, Per-Olof Liss, Marino Sanvincenti, MatsArne Axelsson, Susanna Karlsson och Thomas Nilsson.
Medlemsnummer: 237897, 98709, 212760, 1034263, 11630, 1035187-1 och 225089
Rubrik
Landslagsuttagning och landslagskval, (mormyska alternativ 1)
Bakgrund
Grenen mormyska har sedan 2011 lidit av en splittring gällande genomförandet av SM och
landslagsuttagningarna. Frågan har skapat dålig stämning inom gruppen mormyskafiskare med
fallande deltagande på både SM och landslagsuttagningar som följd. Genomförandet har genom åren
förändrats fram och tillbaka genom ett stort antal inskickade motioner från olika personer och klubbar
ställda till kongressen.
Frågan togs senast upp som en övrig fråga på tävlingsmötet 2018. Tävlingskommitténs grenansvarige
Marino Sanvincenti fick i uppdrag av mötet att skapa dialog mellan de två grupperingarna inom
grenen. Marino Sanvincenti tog hjälp av kansliets tjänstemän för att samla mormyskafiskarna till ett
möte för grenen Mormyskas bästa.
Den 5 oktober 2019 genomfördes detta möte på Sportfiskarnas huvudkontor. Närvarande var
motionärerna samt förbundets tävlingsansvarige tjänsteman Michael Molander, chefen för
medlemsenheten Henrik Helde och stabschef Jesper Taube. Vid mötet arbetades ett förslag fram till
genomförande 2020 och som nu mynnat ut ibland annat denna motion.
Förslag till beslut
Därför yrkar vi att kongressen beslutar att:
1. de tre (3) bäst placerade vid SM som aviserat deltagande i landslagsuttagningen samt betalat
kvalavgift, oavsett klass, får tre (3) av de ordinarie platserna i landslaget.
2. om någon av dessa tre tackar nej till landslagsplats ersätts den av tävlande på plats fyra (4),
om även denne tackar nej ersätts den med tävlande på plats fem (5), om även denne tackar
nej ersätts inte personen med någon lägre placerad på SM.
3. återinföra ett separat landslagskval med två (2) deltävlingar om vardera tre (3) timmar på
lördagen och två (2) deltävlingar om vardera tre (3) timmar på söndagen samma helg (men
annan helg än SM) där de tre bästa deltävlingarna räknas.
4. de två (2) bäst placerade i landslagskvalet får två (2) av de ordinarie platser i landslaget samt
att den tredje (3) bäst placerade får reservplatsen i landslaget.
5. ytterligare landslagsplats tillsätts från landslagskvalet om inte tre platser tillsatts från de fem
(5) bästa från SM.
6. om någon tackar nej eller hoppar av landslaget efter genomförda uttagningar ersätts denne
från den tävling hen kvalade från, dock enligt ovanstående regler för ersättare från SM.
Ersättaren blir då reserv och tidigare reserv får då en ordinarie landslagsplats.
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Motion 14

Namn på motionären: Jimmi Bornström, Johan Axelsson, Per-Olof Liss, Marino Sanvincenti, MatsArne Axelsson, Susanna Karlsson och Thomas Nilsson.
Medlemsnummer: 237897, 98709, 212760, 1034263, 11630, 1035187-1 och 225089
Rubrik
Landslagsuttagning och landslagskval, mormyska (alternativ 2)
Bakgrund
Grenen mormyska har sedan 2011 lidit av en splittring gällande genomförandet av SM och
landslagsuttagningarna. Frågan har skapat dålig stämning inom gruppen mormyskafiskare med
fallande deltagande på både SM och landslagsuttagningar som följd. Genomförandet har genom åren
förändrats fram och tillbaka genom ett stort antal inskickade motioner från olika personer och klubbar
ställda till kongressen.
Frågan togs senast upp som en övrig fråga på tävlingsmötet 2018. Tävlingskommitténs grenansvarige
Marino Sanvincenti fick i uppdrag av mötet att skapa dialog mellan de två grupperingarna inom
grenen. Marino Sanvincenti tog hjälp av kansliets tjänstemän för att samla mormyskafiskarna till ett
möte för grenen Mormyskas bästa.
Den 5 oktober 2019 genomfördes detta möte på Sportfiskarnas huvudkontor. Närvarande var
motionärerna samt förbundets tävlingsansvarige tjänsteman Michael Molander, chefen för
medlemsenheten Henrik Helde och stabschef Jesper Taube. Vid mötet arbetades ett förslag fram till
genomförande 2020 och som nu mynnat ut ibland annat denna motion.
Förslag till beslut
Därför yrkar vi att kongressen beslutar att:
1. de två (2) bäst placerade vid SM som aviserat deltagande i landslagsuttagningen samt betalat
kvalavgift, oavsett klass, får två (2) av de ordinarie platserna i landslaget samt att den tredje
(3) bäst placerade får reservplatsen i landslaget.
2. om någon av dessa tre tackar nej till landslagsplats ersätts den av tävlande på plats fyra (4),
om även denne tackar nej ersätts den med tävlande på plats fem (5), om även denne tackar
nej ersätts den med tävlande på plats sex (6), om även denne tackar nej ersätts inte personen
med någon lägre placerad på SM.
3. återinföra ett separat landslagskval med två (2) deltävlingar om vardera tre (3) timmar på
lördagen och två (2) deltävlingar om vardera tre (3) timmar på söndagen samma helg (men
annan helg än SM) där de tre bästa deltävlingarna räknas.
4. de tre (3) bäst placerade i landslagskvalet får tre (3) av de ordinarie platser i landslaget.
5. ytterligare landslagsplats/reservplats tillsätts från landslagskvalet om inte tre platser tillsatts
från de sex (6) bästa från SM.
6. om någon tackar nej eller hoppar av landslaget efter genomförda uttagningar ersätts denne
från den tävling hen kvalade från, dock enligt ovanstående regler för ersättare från SM.
Ersättaren blir då reserv och tidigare reserv får då en ordinarie landslagsplats.
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Motion 15

Namn på motionären: Stäkets SF
Medlemsnummer: 1083
Rubrik
Tävlande i sin åldersklass på DM (serie och SM)
Bakgrund
Medlemmar i vår klubb (Stäkets SF) ha märkt med förvåning att man får välja vilken klass man vill
tävla i individuellt.
En orättvisa upplevs, att man som tex som HV, DV kan välja att tävla i DM eller DM Serie i yngre
klass, H, D.
Vilket i sin tur kan påverka vilka som kvalar till SM och tar det åtråvärda SM platserna. (Samma tanke
kring ÄHV, ÄDV = de kan välja vilken klass de vill tävla i.)
I Juniorklasserna och H/D där är reglerna glasklara man tävlar i den klass ens ålder omfattar.
Ovan gäller endast tävling DM (DM-Serie) och SM.
Finns en risk att några väljer tävla i H och D Klass för den klassen blir mindre och mindre.
Mål med motionen
Att alla skall tävla i den åldersklass man tillhör i DM och DM Serie och SM
Förslag till beslut
Samtliga tävlande I (TRAD.METE OCH PIMPEL) där ålder avser klass. Skall tävla i sin åldersklass när
det är individuell tävling OCH gäller alla DM, eller DM Serier och tillhörande SM.
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Motion 16

Namn på motionären: Kicki Torstensson
Medlemsnummer: 245043
Rubrik
Borrhjälp utan lättnadskort YHJ & YDJ i tävlingsgrenen pimpel.
Bakgrund
Vi vill att de yngre tävlingsklasserna YHJ, yngre herrjuniorer och YDJ, yngre damjuniorer, ska få ha
borrhjälp utan lättnadskort.
Vi har av egen erfarenhet vid många tävlingar känt att behovet av att kunna hjälpa de yngre tävlanden
med borrning då de är för svaga i sina armar för att klara av 4 timmars borrande.
Vår erfarenhet är också att de yngre barnen vill borra själva så länge det går men också att det är
omöjligt vid tjockare isar.
Förslag till beslut
Därför yrkar vi att kongressen beslutar
- att borrhjälp får användas i de yngsta klasserna YHJ och YDJ, att detta skrivs in i Särskilda Regler
Pimpel och blir gällande redan under kommande tävlingar år 2021.

Svartviksslingan 28 │ 167 39 Bromma
Telefon 08-410 80 600 │ E-post info@sportfiskarna.se
www.sportfiskarna.se

Klicka här för att komma
till indexsidan

Sida 23 av 23

Motion 17

Namn på motionären: Dan Ersbjörs
Medlemsnummer: 106842
Rubrik
Klass indelningar på DM och SM tävlingar
Förslag till beslut
Vill att man inom Flugfisket inför dessa klass indelningar på DM och SM tävlingar.
Junior = T.o.m. att man fyller 18 år
Senior = Fr.o.m. att man fyller 18 år.
Masters = Fr.o.m. att man fyllt 50 år.
Ladies = Fr.o.m. att man fyller 18 år.
Detta är samma åldersindelning som FIPS-mouche använder sig av.
Under tävlingen så sker ingen förändring av reglerna som är idag. Man lottas in som vanligt och tävlar
mot alla men vid prisutdelning så utdelas medaljer till de bäst placerade i varje klass.
Tror att detta kan vara ett steg i att få fler deltagare på tävlingarna.
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