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• Information från tävlingsverksamheten  

• Information om beslut Mormyska 2020  

• Kallelse Sportfiskarnas kongress 2020 

• Föreningsförmåner 

 

Information från Sportfiskarna december 2019 
 

Till alla föreningar och distrikt anslutna till förbundet. 
 

Jultider på kansliet 
Sportfiskarnas medlemsservice har julstängt 

från och med fredag 20 december kl.15 och 

öppnar åter 7 januari klockan 13:00. Under den 

tiden går det bra att mejla in ärenden till 

info@sportfiskarna.se 

 

 

 

 

Medlemsaktivering för 2020 

Medlemsklubbarnas medlemmar 

 

Alla föreningar som är anslutna till förbundet som 

medlemsklubb, och därför hanterar sina 

medlemmar via Sportfiskarnas medlemsregister, 

kan från och med 10 januari 2020 aktivera 

medlemmar för medlemsåret 2020. 

För frågor om medlemsaktivering eller andra 

register- och medlemsfrågor, kontakta 

Sportfiskarnas kansli. 

Uppdatera registret för 2020 

 

Kansliet håller just nu på och städar registret och 

vi vill uppmana alla föreningar att gå igenom sitt 

medlemsregister och se till att alla medlemmar 

finns med. Vi kommer särskilt att uppdatera 

familjemedlemskap som innehåller för många 

seniorer. (fler än 2) 

Klassdraget 2020 
Klassdraget storsatsar vidare med över 15 000 

spön och 600 klassuppsättningar. Liksom 

tidigare finns pimpelspön, 3-meters och 4-meters 

metspön. 1000 kr per aktiverad skolklass utgår 

som ersättning till klubben. 

Pimpelsäsongen är nu redan i gång i stora delar 

av landet. Klassdraget har i år mer än 3 500 

pimpelspön. Dessa finns redan nu för leverans 

och om ni har planerade aktiviteter kan ni redan 

nu beställa via hemsida. 

 

Glöm inte att söka 

fiskevårdsmedel  
Alla anslutna föreningar är välkomna att 

ansöka om bidrag till fiskevårdsprojekt eller 

projekt som genom forskning eller andra 

insatser bidrar till utveckling av sportfisket eller 

sportfiskets förutsättningar. Mer information om 

vilka bidrag som går att söka finns 

www.sportfiskarna.se 

 

Sportlovet 
Sportfiskarna fortsätter de senaste årens 

storsatsning på Sportlovet. Alla anslutna 

klubbar och distrikt kan söka upp till 4000 kr för 

öppna sportlovsaktiviteter för skollediga barn i 

sin kommun. Det tilldelade bidragets storlek 

baseras i huvudsak på antalet arrangerade 

dagar. 

Medlen söks enklast genom det digitala 

formuläret för fiskeaktiviteter på vår hemsida. Vi 

har också en fysisk blankett att ladda ner på 

hemsidan.  

Sista ansökningsdatum är 10 februari. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God jul och gott nytt år från alla oss på 

Sportfiskarna! 

Sportfiskarna 

 

Medlemsavgifter 2021 
Enligt beslut av förbundsstyrelsen kommer 

medlemsavgifterna för 2021 att bli som följande: 

 Medlemsavgifter  2020 2021 

 

 Individuell senior  400 kr 410 kr 

 Individuell senior autogiro  32 kr/mån 32 kr/mån 

 Individuell junior  200 kr 205 kr 

 Individuell familj  500 kr  510 kr 

 Individuell familj autogiro  41 kr/mån 41 kr/mån 

 Klubb senior   210 kr  210 kr 

 Klubb junior   105 kr 105 kr 

 Klubb familj   300 kr 300 kr 

 Förbundsklubb 0 - 20  1500 kr 1500 kr 

 Förbundsklubb 21 – 50  2600 kr 2600 kr 

 Förbundsklubb 51 – 100   3300 kr 3300 kr 

 Förbundsklubb 101 – 200  4400 kr 4400 kr 

 Förbundsklubb 200 -  5500 kr 5500 kr 

Årets eldsjäl – Dags att 

nominera 
Vem är en eldsjäl i din förening? Nu är 

det dags att nominera eldsjälar från 

föreningslivet – som kan prisas på 

Eldsjälsgalan i mars 2020. 

Sedan 2007 kan svenska folket varje 

år nominera eldsjälar från det svenska 

föreningslivet till Folkspel. Vinnarna 

belönas sedan vid en ståtlig gala. De 

får fina priser, men kanske är det 

uppmärksamheten som är allra 

viktigast.  

Gå in på folkspels hemsida och läs 

mer på www.folkspel.se 

 

Torbjörn Åslunds minnesstipendium 
Glöm inte att nominera er klubbs eldsjäl i ungdomsverksamheten till Torbjörn Åslunds 

minnesstipendium! Prissumman på 20 000 har delats ut sedan 2009 i syfte att ge extra uppmärksamhet 

och uppmuntran till den viktiga lokala ungdomsverksamheten. 2019 gick priset till Kjell Johansson från 

Jämtlands unga sportfiskare. 

Skicka er nominering till oscar.trowald@sportfiskarna.se. Sista datum för nominering är 31 mars 2020.  

 

 



 

 
 

 

Vänd! 

 
 
Härmed kallar förbundsstyrelsen, enligt förbundets stadgar, distrikt, klubbar, 
revisorer och valnämnd till ordinarie kongress den 21 mars 2020. 
 
Tid och Plats 
Lördagen den 21 mars kl. 09.00 – 18.00  
Stockholmsmässan, Mässvägen 1 i Älvsjö 
 
Kongressmiddag 
Efter kongressen så bjuder förbundet alla deltagare på en gemensam middag. Mer 
detaljer kommer i januari.  
 
Motioner 
Rätt att avge motion till kongressen har medlemmar i förbundet, anslutna 
medlemsklubbar, förbundsklubbar, riksklubbar och distrikt. En motionsmall finns att 
hämta på www.sportfiskarna.se. 
 
Motioner skall vara förbundskansliet tillhanda senast den 31 december 2019 
under adress: 
Sportfiskarna 
Svartvisksslingan 28 
167 39 Bromma 
 
Skicka även motionerna digitalt till e-postadressen info@sportfiskarna.se 
 
 
Röstberättigade och kallelse 
Vid kongressen är följande röstberättigade: Förbundsstyrelsen, ombud för distrikt och 
klubbar. Röstlängd upprättas av förbundsstyrelsen baserat på medlemsantalen i 
klubbar och distrikt 31 december 2019. Skriftlig kallelse tillsammans med röstlängd och 
anmälningsblankett för ombud till kongressen skickas ut till klubbar och distrikt i mitten 
av januari 2020. Detta utskick kommer även innehålla information om reseersättning till 
ombuden samt tips på boende. 
 
 
 
Närvarorätt 
Samtliga medlemmar i förbundet har närvaro- yttrande- och förslagsrätt vid 
kongressen. Medlem som önskar delta på kongressen skall anmäla sig till 
förbundskansliet senast 18 februari 2020 på adress kongress@sportfiskarna.se, eller 
via brev till: 
Sportfiskarna 
Svartviksslingan 28 
167 39 Bromma 
 
 
 
 



 

Val av förbundsstyrelse 
Vid kongressen skall det bl.a. väljas en förbundsstyrelse. Förbundets valnämnd är i full 
beredskap för att påbörja sitt arbete. Ni som har förslag på ledamöter i 
förbundsstyrelsen är välkomna med ert förslag till valnämnden senast 31 januari 2020.  
 
Nuvarande förbundsstyrelse 
Joakim Ollén - Malmö, förbundsordförande 
Ledamöter: Michael Kanold, Årjäng - Mikael Tuneld, Karlstad - Ewa Falklind, 
Stenkullen - Carina Wallin, Skellefteå - Tony Söderblom, Rimbo – Dan Källman, 
Göteborg – Per Larsson, Kalmar. 
 
 
Förbundets högsta utmärkelse i guld 
Har ni förslag på någon som ni tycker skall tilldelas förbundets högsta utmärkelse i 
guld? Skicka då er motivering till valnämnden senast 31 januari 2020.  
 
 
Val av valnämnd 
För att underlätta val av valnämnd på kongressen kan alla klubbar och distrikt lämna 
förslag på personer som de anser skulle vara bra kandidater till valnämnd inför 
kongressen 2020. Förslag skickas till valnämnden senast 31 januari 2020. 
 
 
Sportfiskarnas valnämnd 
Här nedan finner ni kontaktuppgifter till Sportfiskarnas valnämnd, vilka har uppdraget 
att förbereda valet av förbundsstyrelse samt förbundets guldnål. Har ni förslag eller 
synpunkter är ni välkommen att ta kontakt med någon av dem. 
 
Stefan Nyström (sammankallande)  Leif Andersson 
0708-44 88 75   0705-39 01 74 
stefannyström03@iclod.com  leifi@live.se 
 
Benny Lindgren   Catherine Svensk 
031- 12 37 83   060-631 06 44 
bennylindgren@teila.com   cathrine.svensk50@gmail.com 
 
Sture Eriksson 
0706-63 54 99 
sture.e@telia.com 
 
Brev till valberedningen: 
Sportfiskarna 
Valnämnden 
Svartviksslingan 28 
167 39 Bromma 
 
 
Har ni frågor angående kongressen är ni välkommen att kontakta medlemsenheten på 
telefon 08-410 80 600, e-post info@sportfiskarna.se. 



     

   

 

   Michael Molander 
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Information från tävlingsverksamheten 
 

Tävlingskommittén 2019-2020 

 

Aktuella grenar Ledamot    

Trolling  Fredrik Andersson   

Gädda/Abborre  Daniel Gerber   Avgående 

Mormyska  Marino Sanvincenti  

Pimpel  Kalle Abresparr   

Trad mete  Jari Taskinen    

Hav  Dan Källman   

Fluga  Rolf Mylleri   

Internationellt mete/feeder Vakant 

 

Nyinvalda, kort presentation 

Rolf Mylleri är en engagerad tävlingsfiskare inom grenen fluga. Rolf som på första styrelsemötet 

i februari 2019 blev invald som ledamot drog igång en VM/EM kvalserie i med tre deltävlingar 

och såg till att hans klubb SFK Atletfiskarna genomförde SM. Den stora utmaningen som Rolf 

tagit sig an är att få fler att deltaga på tävlingarna i grenen. SM 2020 kommer sannolikt avgöras i 

Hallstahammar i juni månad men inget är spikat. 

 

Daniel Gerber har varit grenansvarig Gädda men känner att tiden inte räcker till för att göra ett 

bra arbete och har meddelat valberedningen att han avgår så snart de avtalat med en ersättare 

dock senast vid nästa års tävlingsmöte. Daniel kommer dock att driva sin tävling Oxelösund Pike 

Open vidare. 

 

Jens Jungevik meddelade tidigare i år att han byter tjänst på arbetet och att det gör att han inte 

längre har tiden som krävs för att vara grenansvarig för det internationella metet. Valberedningen 

har sedan en tillbaka sökt en ersättare och man hoppas kunna presentera ett namn snart.. 

 

Viktiga datum 2020 

Motioner inkomna senast till förbundet 31 dec 2019 

Förbundets kongress 21 mars 

Förbundets tävlingsmöte 14 november 

 

Allmänt 2019-20 

Mellanårsmötet med fokus på Mormyska löste en för grenen tajt knut. Nu provas 2020 ett 

nygammalt upplägg i grenen som förhoppningsvis kan leda till en nystart och en förbrödring i 

grenen. 22 minuter efter att beslutet var släppt kom första frågan från ett distrikt som kunde tänka 

sig att ställa upp och arrangera SM. Därmed råder ingen tvekan från min sida att det här kommer 

att bli bra. 
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SM i gädda och dess nya utformning med DM som SM kval i kombination med rankingsystemet 

SwedishPikeLeague, SPL, har vuxit sig allt starkare och 400 team har varit med i SPL och 8 DM 

genomfördes. Totalt 37 team är därmed klara för SM den 4 oktober 2020 som avgörs i Mälaren 

med start och mål vid Stäket, Järfälla. Förväntningarna är stora på att fler DM kommer att 

arrangeras under 2020. 

 

SM i Abborre kommer att under 2020 startas upp med samma upplägg som för grenen gädda 

med DM och ett rankingsystem SwedishPearchLeague, SPL. Jag hoppas på att vi tillsammasn 

kan få till stånd fler DM än vad som var fallet 2019.  

 

Street-tävlingarna har lockat många ungdomar till tävlingsfisket. Jag tror att street-tävlingarna 

kommer att fortsätta sprida sig och snart finns det anledning att organisera ett SM vilket blir en 

del i utmaningen för den nya grenansvarige i tävlingskommittén. 

 

Pimpelfisket och det traditionella metet är fortsatt de grenar med flest tävlingar runt om i landet. 

Det stora loket, pimpel-SM avgörs i Arvika månadsskiftet feb/mar och det förväntas bli över 1000 

deltagare under de två dagarna. 

 

Trollingserien lockade 31 team 2018-2019 och det ser ut att bli ungefär samma antal 2019-2020. 

För serien som startar i juni 2020 så kommer det bli en del nya deltävlingar, spännande. 

 

Det internationella metet lockade drygt 30 deltagare till landslagskvalet, dock blev det inget EM 

för Sverige 2019 då det visade sig för krångligt att ta sig till Irland. Men till VM i Serbien hade 

Sverige ett lag på plats. 

 

I övrigt 

SM tävlingar och landslagskval har under 2019 genomförts i linje med den plan som lades för 

året med undantag för SM i internationellt mete som pga utebliven ansökning blev inställt. I 

skrivande stund saknas arrangörer av flera SM men jag vet att några klubbar är nära på att 

skicka in ansökningar vilket vi naturligtvis hoppas allihop. 

 

Didriksons landslagskläder var av de flesta för att inte säga alla uppskattade. 

 

Tävlings ökade närvaro i tidningen Svenskt Fiske har mottagits positivt. 

 

Antalet sanktionerade tävlingar ligger på en konstant hög nivå. 

 

Undertecknad har vid årsskiftet haft tjänsten som tävlingsansvarig i två år. Resan fortsätter och 

tiden bara rusar. Tiden går fort när man har roligt säger min kloka mor. Det är Er förtjänst att jag 

har kul, tack för all inspiration, tips och idéer. 

 

God Jul o Gott Nytt År 

Michael Molander, Tävlingsansvarig 
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Dan Källman 

 

Mormyska 2020 
Information till alla distrikt, klubbar och distriktstävlingsledare 

 

Bakgrund 

Grenen Mormyska har sedan 2011 lidit av en splittring gällande genomförandet av SM och 

landslagsuttagningar. Frågan har skapat mycket 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 ett 

antal representanter med särskilt god insikt i grenen mormyska och med bred förankring i båda 

lägren i grenen ute i landet samt grenansvarig i tävlingskommittén Marino Sanvincenti och från 

förbundskansliet tävlingsansvarig tjänsteman Michael Molander, chefen medlemsenheten Henrik 

Helde och stabschef Jesper Taube. Vid mötet arbetades det fram ett förslag till genomförande 

2020, benämnt ”Mormyska 2020”. 

 

Förslaget bedöms kunna skapa förutsättningar att enas och komma vidare inom grenen. 

Förslaget om undantag från regelverket för genomförande av SM och landslagskval i Mormyska 

2020 gick ut på remiss till samtliga distriktstävlingsledare via mejl den 5 november. De flesta 

distriktstävlingsledare svarade på förslaget och i samtliga fall tillstyrktes förslaget. 

 

Frågor som inkommit 

Till kansliet inkom inga invändningar mot förslaget, däremot inkom tre frågor som grenansvarig 

Marino Sanvincenti svarar på nedan. 

• Om man kvalar till landslaget via SM, ska man då även betala landslagskvalavgift?  

-  Svar: Alla som vill deltaga i landslagskval skall betala avgiften oavsett om man vill kvala via 
SM och/eller via separata landslagskvalstävlingar. 
 

• På SM gäller Sportfiskarnas regler beträffande tävlingslättnader, men vad gäller på den 

efterföljande tävlingen landslagskval?  

-  Svar: De som väljer att deltaga på landslagskvalet, oavsett om man tävlar i SM eller i 
separat landslagskval, frånsäger sig eventuella tävlingslättnader då dessa inte får 
användas vid internationella tävlingar som är målet med kvalen. 
 

• Västmanland har en fundering när det gäller tre deltävlingar på SM, att samtliga tre 

deltävlingar skall ha samma tävlingslängd tre timmar, eftersom det är vikt och inte placeringar 

som är avgörande i totalen, en (1) timmes mer fisketid kan avgöra mycket. 

-  Svar: Då kvalet i första hand avgörs via placering så behålles tiderna som ligger i det 
ursprungliga förslaget. 
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Beslut 

Sportfiskarnas tävlingskommitté har därför beslutat att genomförandet av SM och 

landslagsuttagningarna i Mormyska 2020 kommer genomföras enligt utsänt förslag som återfinns 

i slutet av detta dokument. Den 10 december 2019 sammanträdde Sportfiskarnas 

förbundsstyrelse och informerades då om resultatet av remissen och tävlingskommitténs beslut. 

 

Mormyska 2020 – i punktform 

Beslutet nedan gällande genomförandet av SM och landslagsuttagningar i 
Mormyska avser endast 2020 och en eventuell permanent regeländring från och 
med 2021 är en fråga för Tävlingsmötet. 
 

• SM i Mormyska ska genomföras som 3 deltävlingar under en helg. 2 deltävlingar á 3 
timmar på lördagen samt 1 deltävling á 4 timmar på söndagen. 

 

• Landslagsuttagningstävling ska genomföras som 4 deltävlingar under en helg. 2 
deltävlingar á 3 timmar på lördagen samt 2 deltävlingar á 3 timmar på söndagen. 

 

• 3 ordinarie landslagsmedlemmar tas ut på SM baserat på placering och 2 ordinarie och 
1 reserv tas ut på Landslagsuttagningstävlingen baserat på placering. 

 

• Om någon ordinarie hoppar av landslaget fyller redan uttagen reserv aktuell plats. Ny 
reserv tas från den tävling där den avhoppade kvalade in. 

 

• Tävlande som redan har kvalat in till landslaget omfattas inte av uttagningen 
efterföljande kval. 

 

• Om SM eller Landslagsuttagningstävlingen inte genomförs aktuellt år tas hela 

landslaget ut via den tävling som genomförs. 
 

• Deltagare ska senast 31 januari betala in sin landslagskvalavgift till förbundet för att få 
rätt att kvala till landslaget. Landslagskvalsavgiften beslutas av grenansvarig 
tillsammans med kansliet. 

 

 

Denna information kommuniceras till samtliga klubbar, distrikt och distriktstävlingsledare både via 

mejl och brev. Beslutet kommer även att kommuniceras i Svenskt Fiske nr 1 2020 och på 

Sportfiskarna.se. 

 

 

 

 

God Jul & Gott Nytt År 

 

 

Dan Källman, ordförande i Sportfiskarnas tävlingskommitté 



 

 

 

FÖRENINGSFÖRMÅNER 
 

Nu har vi samlat alla föreningsförmåner på ett och samma ställe på hemsidan. Gå in 

Sportfiskarna.se/förening/föreningsförmåner  och läs mer om  förmånerna nedan. 

  

 

Föreningsförsäkring 
Föreningar anslutna till Sportfiskarna kan till ett 

förmånligt pris köpa en olycksfallsförsäkring för de 

personer som arbetar ideellt på uppdrag av förening.   

  

 

 

 
 

Gratis fiskekortsbutik 
Alla anslutna föreningar säljer sina fiskekort gratis på 

Fiskekort.se. Värde 995 kr!   

  

  

 

 

 

 

Kepsar och västar för fisketillsyn 
Sportfiskarna tillhandahåller unika profilkläder för 

fisketillsyn. Svart keps med gult tryck samt en svart väst 

med stort tryck på ryggen och reflexer runt midjan.   

   

 



 

 

 

Ansvarsförsäkring 
Försäkringen omfattar anslutna föreningars och 

medlemmars skadeståndsansvar för sak- och 

personskador som uppstått i samband 

med föreningsverksamhet. Försäkringen gäller 

även för sanktionerade fisketävlingar samt vid 

skadeståndsskyldighet som kan åläggas enskild 

medlem vid tillsynsuppdrag av fiskevatten.   

  

 

 

 

 

Sök medel för fiskeaktiviteter 
Ansluta föreningar har möjlighet att ansöka olika typer 

av bidrag kopplat till fiskeaktivteter. Bidragen riktar sig 

till kategorierna: ungdom, integration, 

funktionsnedsatta eller kvinnors fiske. Man kan även 

särskilt söka för fiskeaktiviteter under sportlov och 

höstlov.  

  

  

 

 

 

Klassdraget 
Anslutna föreningar uppmanas att delta i detta otroligt 

framgångsrika skolprojekt: lokala fiskeföreningar hjälper en 

skola att arrangera en friluftsdag där fiske ingår som en central 

del. Sportfiskarna och branschorganisationen Svensk 

Sportfiskehandel sponsrar med utrustning.   

 

 

 

  



 

 

Fiskevårdsfond 
Alla anslutna föreningar är välkomna att ansöka om 

bidrag till fiskevårdsprojekt eller projekt som genom 

forskning eller andra insatser bidrar till utveckling av 

sportfisket eller sportfiskets förutsättningar.   

  

  

 

 

Ungdomsledarhoodie 
Föreningar anslutna till Sportfiskarna kan köpa 

snygga luvtröjor till sina ungdomsledare med tryck 

på fram och baksidan. Ett enkelt sätt att tydligt visa 

vilka som är föreningens ungdomsledare.   

  

 

 

 

 

 

Folkspel 
Genom att sälja Bingolotter, Sverigelotter och BingoLottos 

julkalender får anslutna föreningar snabbt och enkelt bättre 

ekonomi och välgörande växtkraft som mer svängrum för 

att utveckla er förening.   

  

 

Boende på Scandic hotell 
Alla Sportfiskarnas föreningar har rabatt på boende 

och konferensrum på Scandic.   
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