
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Förra året gick priset till Jonas Rantanen i Rättvik. 

Skicka er nominering till oscar.trowald@sportfiskarna.se. 
Sista datum för nominering är 31/3 2019. 

I detta utskick 

• Jubileumsfonden 
- Massor med pengar att söka 

• Ungdomsledarutbildning  
- Utbildningen hålls i Örnsköldsvik 

• Medlemsaktivering för 2019 

• Medel för lokalt integrationsarbete 

• Aktivitetsbidraget söks via Jubileumsfonden 

• Torbjörn Åslunds stipendium 
- Nominera era ungdomsledare 

• Klassdraget 2019 
- Ta ut skolklasser ni med! 

• Digitalisering 

• Be förbundet om hjälp. 

 

Information från Sportfiskarna februari 2019 
 

Till alla föreningar och distrikt anslutna till förbundet. 
 

Nationell Ungdomsledarutbildning i 
Örnsköldsvik 

Årets nationella ungdomsledarutbildning går av stapeln i 
Örnsköldsvik. Datum kommer snart att dyka upp på 
förbundets hemsida. Det blir två dagar fyllda med 
föreningsutbyten, ledarutveckling och praktiska tips för 
lokal ungdomsverksamhet. Det blir boende nära vattnet 
och lite extra fokus på mete. Förbundet står för boende, 
mat och bidrar till reseersättning. Vi hoppas på så många 
representanter som möjligt från våra norrländska 
klubbar! Mer information om anmälan och innehåll följer 
löpande på hemsidan. 

Anmälan kostar 500 kr/deltagare. Det finns totalt 20 
platser. Ålder 15 – 100 år. Deltagare vid tidigare års 
utbildningar är absolut välkomna även till denna 
utbildning – det blir garanterat mycket nytt! 

Anmälan och frågor skickas till 
oscar.trowald@sportfiskarna.se. Glöm inte att ange klubb 
och/eller medlemsnummer. 

  

 

 

 

Jubileumsfonden 
När vi i år firar hundraårsjubileum delar vi ut den 
rekordstora summan på totalt en miljon kronor till 
fiskevård och fiskeaktiviteter via den särskilt instiftade 
Jubileumsfonden. Alla anslutna föreningar uppmanas att 
ansöka. Detta kan man söka medel för: 

1. Fiskevårdsprojekt eller projekt som genom forskning 
eller andra insatser bidrar till utveckling av sportfisket eller 
sportfiskets förutsättningar (exempelvis åtgärdande av 
vandringshinder, utläggning av lekgrus och biotopvård, 
kartering/restaurering av strömmande vattendrag eller 
liknande). Frågor om fiskevårdsansökan besvaras av: 
David Spange, 076–8937570, 
david.spange@sportfiskarna.se 

2. Öppna fiskeaktiviteter som riktar sig mot en eller flera av 
dessa kategorier: ungdom, integration, funktionsnedsatta 
eller kvinnors fiske (tidigare aktivitetsbidraget). Man kan 
särskilt också söka för fiskeaktiviteter gällande integration, 
sportlov och höstlov. Se fördjupad information under 
övriga rubriker i detta nyhetsbrev.  Övriga frågor om 
ansökan för fiskeaktiviteter besvaras av: 
Oscar Trowald, 08-410 806 26, 
oscar.trowald@sportfiskarna.se 

Så ansöker ni: 
Ansökan görs via enkla webbformulär på: 
www.sportfiskarna.se/jubileumsfonden 

OBS: Det finns två ansökningsperioder under 
jubileumsåret, med sista ansökningsdag 15 mars respektive 
15 september. Under 2019 ersätter Jubileumsfonden de 
vanliga ansökningarna till Fiskevårdsfonden och 
Aktivitetsbidraget. 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsaktivering för 2019 

Medlemsklubbarnas medlemmar 
Sedan 10 januari 2019 kan alla föreningar som är anslutna 
till förbundet som medlemsklubb, och därför hanterar sina 
medlemmar via Sportfiskarnas medlemsregister, aktivera 
medlemmar för medlemsåret 2019. Se till att registrera era 
medlemmar senast 31 mars inför det nya medlemsåret 
som börjar 1 april. 

För frågor om medlemsaktivering eller andra register- och 
medlemsfrågor är ni välkomna att kontakta Sportfiskarnas 
medlemsenhet på medlem@sportfiskarna.se eller 
08-410 806 00 

 

Klassdraget 2019 

Sportfiskarnas succéprojekt fortsätter under 2019. Målet 
för året är 15 000 fiskande barn från 600 skolklasser. I 
skrivande stund går årets pimpelutrustningar ut i hög 
hastighet, totalt närmare 4 000 spön. Vi har i år också 
blivit utlovade en högre kvalité på spöna jämfört med 
2018. 

Vi hoppas att så många klubbar som möjligt är med på 
tåget i år – alla ni som varit med tidigare och ni som ännu 
inte tagit chansen. Liksom tidigare år utgår en ersättning 
på 1000 kr per skolklass till arrangerande förening.  

Nytt för i år är en digital anmälningsmöjlighet på 
hemsidan! 

 
 

Aktivitetsbidrag söks via 
Jubileumsfonden 
Under 2019 söks Aktivitetsbidraget via Jubileumsfonden. 
Det finns två ansökningstider – 15/3 och 15/9. Alltjämt 
gäller att varje klubb/distrikt kan göra max 2 ansökningar 
under ett år från aktivitetsbidraget (utöver dessa kan 
klubben också söka för Sportlov, Höstlov och Integration).  

Villkoren och kategorierna för aktivitetsbidraget – ungdom, 
kvinnors/tjejers fiske och funktionshinder, är alltjämt de 
samma. Ansökan kan göras på bifogad blankett eller ännu 
hellre via hemsidan. 

 

 

Medel för lokalt integrationsarbete 
Förbundet kan genom medel från Svenskt Friluftsliv 
fortsätta att stödja lokala integrationsinsatser där 
fiske står i centrum.  

Förbundet anslår nu en total bidragssumma på 100 
000 kr som kan sökas av klubbar och distrikt. Bidraget 
ska användas till fiskeaktiviteter som främjar lokala 
möten och kunskapsutbyten kring fiske, fiskeregler 
och allemansrätt – aktiviteter som på ett bra sätt 
välkomnar nya invånare och visar på det lokala fiskets 
möjligheter.  

       
 

 

Sportfiskarna 

 

Digitalisering  

Förbundet håller på att genomföra en rad åtgärder för att 
digitalisera verksamheten. Ett digitaliserat 
informationsflöde blir inte bara snabbare, säkrare och 
mer kostnadseffektivt, det är även mycket snällare mot 
våra skogar och miljön.  

Som ni kan läsa i det här utskicket så har vi redan gjort 
det möjligt att söka bidrag från Jubileumsfonden och 
utrustning till Klassdraget direkt på hemsidan. Som en del 
av den här satsningen så kommer vi i framtiden göra 
majoriteten av våra klubbutskick, som det här, via E-post. 
Vi ber därför samtliga klubbar att kontrollera att ni har 
rätt E-post i medlemsregistret.  

Har ni förslag eller idéer på hur digitalisering skulle kunna 
underlätta för er klubb så får ni gärna maila dem till 
medlem@sportfiskarna.se 

 

 

Be förbundet om hjälp! 
Lördag den 12/1 arrangerade fiskeföreningen Stäkets 
SF en mycket lyckad barn- och familjefisketräff på sjön 
Judarn i Bromma. 50 personer deltog varav 30 barn 
och ungdomar. Söndagen 27/1 arrangerade föreningen 
åter en öppen pimpelaktivitet som då lockade ett drygt 
60-deltagare. Vid båda tillfällena inbjöds medlemmar i 
Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt via ett riktat 
nyhetsbrev att komma och prova på att pimpla 
abborre. 

Erik Tikkanen från Stäkets SF:s vill tacka alla som deltog 
och hälsar nu både gamla och nya medlemmar 
välkomna på de kommande fisketräffarna! Info finns 
på klubbens hemsida: www.staketssf.se 

Ska er förening arrangera öppna fiskeaktiviteter och 
vill ha hjälp att göra riktade utskick till medlemmar i ert 
närområde?  Kontakta oss då via: 
info@sportfiskarna.se  
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Ansökan om Aktivitetsbidrag 2019 
 
Bidrag kan sökas för aktiviteter som arrangeras av klubbar och distrikt inom de prioriterade 
kategorierna: Barn/Ungdom - Kvinnors/tjejers fiske – Funktionshinder.  
 
Bidrag ges i form av fasta belopp på 2000, 4000 och 6000kr utifrån aktiviteternas behov, 
omfattning, grad av öppenhet och dess matchning gentemot de prioriterade kategorierna. 
Tänk på att i ansökan ge en utförlig beskrivning av den tänkta aktiviteteten! 
Ansökan måste skrivas på denna blankett, men bifoga gärna mer information.  
Sista ansökningsdag är 15 mars, 2019. 
 
Information om arrangören (klubb eller distrikt) Texta tydligt. 
 

Klubben/distriktets namn: 
 
 
Adress 

c/o: ___________________________________________________ 

Postadress: ___________________________________________________ 

Postnummer: ___________________________________________________ 

Postort: ___________________________________________________ 

Kontaktperson/projektledare: 
 
 
Tel:  E-post: 
 
 
Bankgiro          Plusgiro    Bankkonto 
 
      Clearingnr.          Kontonummer 

 
Beskrivning av verksamheten 
 

Förväntat antal unika deltagare under  Planerat antal dagar som verksamheten pågår: 
hela verksamheten (ca):  
 
 
 
 
Projektnamn: _______________________________________________  
 
Berätta om verksamheten. Skriv också var och när verksamheten ska bedrivas samt vilka 
som ska vara ledare/arrangörer. 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



Planerade datum för genomförande: ______________________________________________ 

 
Budget 

Skriv översiktligt ner vilka utgifter och inkomster ni beräknas ha: 
 

Utgifter: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Inkomster: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
Ansökt summa (Välj endast en) 
 

Kryssa för den summa ni söker från Sportfiskarna:  
 

                    2000 kr                 4000 kr  6000 kr 
 
 
Projektet söker medel för verksamhet inom kategori (Välj endast en) 
 

Kryssa för den/de verksamhetskategori/er som ni söker medel för: 
       
   
 
 
 
 
Villkor för bidraget 
 

 Verksamheten ska vara utåtriktad och inte kräva att deltagarna sedan tidigare är medlem i en 
klubb eller i Sportfiskarna – se Aktivitetsbidraget som en möjlighet att finna en ny målgrupp! 

 Verksamheten ska genomföras senast oktober 2019 och redovisas till förbundet senast 1/12. 
 Ansökan ska vara inlämnad (poststämplad) senast 31 mars 2019 och måste skrivas på vår 

ansökningsblankett. 
 Halva bidraget betalas ut i förväg och andra halvan betalas ut när verksamheten har 

redovisats.  
 En förening/distrikt kan få medel för max 2 ansökningar. 
 Aktivitetsbidraget får inte användas som ”lön” till ledare! 
 Aktivitetsbidraget får inte användas till fiskutsättningar i den egna klubbsjön. 
 Lämnar arrangören inte in någon redovisning eller inte genomför verksamheten är arrangören 

återbetalningsskyldig. 
 Arrangören ska lämna ut informationsmaterial, medlemsinformation osv. från Sportfiskarna. 
 Endast EN aktivitet per blankett. 
 Verksamhet som under 2019 fått ekonomiskt stöd från Sportfiskarna t.ex. Klassdraget kan 

inte beviljas medel från Aktivitetsbidraget 2019. 
 
Sökandes underskrift 
Jag försäkrar att vi tagit del av villkoren ovan och förbinder oss att följa dem. 
 
Ort och datum: 
 
 
Underskrift: 
 
 
Namnförtydligande: 
 
                                                                      

 
Skicka ansökan till:  
Sportfiskarna │Svartviksslingan 28│167 39 Bromma │Märk kuvertet med ”Aktivitetsbidrag” 
Frågor om bidraget besvaras av Oscar Trowald 073-324 13 41 │ oscar.trowald@sportfiskarna.se 

Ungdom Kvinnors fiske Funktionshinder 



Vad kan vi försäkra? 

Vad omfattar försäkringen? 

 

 

 

OBS! Denna försäkring gäller ett år och måste nytecknas inför varje medlemsår! Så även ni 

hade denna försäkring 2018 så måste ni skicka in en anmälan för 2019. 

Alla föreningar anslutna till Sportfiskarna kan köpa en olycksfallsförsäkring för de personer som arbetar på 

uppdrag av föreningen. Detta gör att föreningarna kan skydda sina tillsynsmän, ungdomsledare, fiskevårdare 

och styrelseledamöter, när de utför sina uppdrag åt föreningen. 

 

Försäkringen, som går att teckna via Sportfiskarna hos SVEDEA, gör att ni som förening får ett mycket förmånligt pris på 

olycksfallsförsäkring som kan tecknas av distrikt, medlemsklubbar och förbundsklubbar anslutna till Sportfiskarna för 

personer som arbetar ideellt på uppdrag av föreningen. 

För att kunna hålla kostnaderna nere har vi förenklat administrationen och säljer försäkringen med fem försäkringstagare 

åt gången. Ju fler försäkringar föreningen tecknar, desto billigare blir det per försäkring! 

 

Tillsynsmän, fiskevårdare, ungdomsledare, styrelseledamöter och övriga personer som arbetar ideellt på uppdrag av 

föreningen.  

 

  

Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under ideellt arbete på uppdrag av förening som är ansluten till 

Sportfiskarna, samt direkt resa till och från sådant arbete. 

För fler frågor om försäkringens omfattning, kontakta SVEDEA. 

För övriga frågor kontakta Sportfiskarna, 08-410 80 600, info@sportfiskarna.se  

 

Försäkringsinformation försäkringsperiod 2019-04-01 – 2020-03-31 

Försäkrade  Ideellt arbetande* 

Invaliditetskapital 9 Prisbasbelopp** 

Medicinsk invaliditet Beräknas utifrån ovanstående belopp vid invaliditetsgrader under 50 %  

  Beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp vid invaliditetsgrader om minst 50 % 

Ärr  Enligt tabell 

Läke- & resekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader 

Tandskadekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader 

Merkostnader  Under akut läkningstid intill 120 000 kr 

  För personliga tillhörigheter intill 25 000 kr 

Dödsfallsersättning 50 000 kr 

Krisförsäkring  Max 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog 

Sveda och värk Enligt tabell 

Avtrappning: 

Invaliditetsbeloppen nedsätts från 46 års ålder med 5 procentenheter per år, till lägst 200 000 kr. 

* Försäkringen omfattar de personer som arbetar ideellt på uppdrag av förening eller distrikt. Försäkringen kräver ej att 

dessa personer är medlem i förbundet. Försäkringen omfattar olycksfall som den försäkrade drabbas av genom en 

oförutsedd, plötslig, yttre händelse under ideellt arbete på uppdrag av förening som är ansluten till Sportfiskarna, samt 

under resa till och från sådant arbete. 

** 9 Pbb vid invaliditetsgrad under 50 % och 18 Pbb vid invaliditetsgrad på 50 % eller mer. Från det att den försäkrade 

fyller 46 år sänks invaliditetsbeloppen med 5 procentenheter per år. Lägsta ersättningsnivå är 200 KSEK vid 100 % 

invaliditet. 

  

Försäkring för föreningsaktiva 2019 
- Köp ett extra skydd åt föreningens eldsjälar 

mailto:info@sportfiskarna.se


Sportfiskarna  

Förutsättningar för olycksfallsförsäkring för föreningsaktiva 

• Föreningen som tecknar försäkringen är medlem i Sportfiskarna 

• Föreningen skall tydligt i protokoll tilldelat uppdrag till de personer som omfattas av försäkringen 

• Föreningen skall i minst tre år hålla erforderligt register över vilka personer som är försäkrade 

För att teckna försäkringen, fyll i blanketten nedan och skicka in till Sportfiskarna. 

Observera att detta är en personlig olycksfallsförsäkring som INTE omfattar t.ex. fordon eller fastigheter 

såsom båtar, bilar eller föreningslokaler. 

Försäkringen gäller för medlemsår 2019 (2019-04-01 – 2020-03-31). Försäkringen måste tecknas på nytt varje år då det 

administrativt har varit svårt att förnya med avi varje år eftersom antal försäkrade i föreningarna ofta förändras. 

Vi önskar härmed beställa 

Försäkringspaketets storlek  Pris totalt/år  Jämförelsepris/medlem 

o Försäkringspaket för 5 medlemmar 250 kr  50 kr 

o Försäkringspaket för 10 medlemmar  450 kr  45 kr 

o Försäkringspaket för 15 medlemmar  600 kr  40 kr 

o Försäkringspaket för 20 medlemmar  600 kr  30 kr 

o Fler än 20 - ange antal   __________   30 kr 

Föreningens namn _____________________________________________________ 

Kontaktperson _____________________________________________________ 

Telefon  _____________________________________________________ 

E-post  _____________________________________________________ 

 

Fakturaadress (Fakturan skickas ut inom två veckor)  

Namn  _____________________________________________________ 

C/O  _____________________________________________________ 

Adress  _____________________________________________________ 

Postnummer  _______________ Postort ________________________________ 

 

Skicka blanketten till: 

Sportfiskarna 

Medlemsenheten 

Svartviksslingan 28 

167 39 BROMMA 



 
 

Beställ Sportfiskarnas luvtröjor 
- Endast för anslutna föreningar med ungdomsverksamhet! 
 

Antal luvtröjor  Totalpris Styckepris 
O   1 luvtröja 450 kr 450 kr 
O   2 luvtröjor 800 kr 400 kr 
O   3 luvtröjor  1 200 kr 400 kr 
O   4 luvtröjor  1600 kr 400 kr 
O   5 luvtröjor  1 900 kr 380 kr 

   
 
 
Välj även luvtröjans storlek nedan! 
Obs. Storlekarna har upplevts som små, så ta en större 
storlek än du brukar.  

I dagsläget är maxantalet 5 munktröjor. Priset inkluderar porto 
inom Sverige. 

 

Storleksfördelning munktröjor: 
  

Antal Medium - M  ______ st 

Antal Large - L   ______ st 

Antal Extra Large - XL  ______ st 

Antal 2 x Extra Large - XXL)  ______ st 

    

 

Föreningens namn _____________________________________________________ 

Kontaktperson  _____________________________________________________ 

Telefon  _____________________________________________________ 

E-post  _____________________________________________________ 
 

Fakturaadress/Leveransadress (Fakturan skickas ut inom två veckor)  

Namn  _____________________________________________________ 

C/O  _____________________________________________________ 

Adress  _____________________________________________________ 

Postnummer  _______________ Postort ________________________________ 

 

 
_________________________________ 
Underskrift beställare 
  

_________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
Skicka blanketten till: 
Sportfiskarna 
Medlemsenheten 
Svartviksslingan 28 
167 39 BROMMA 

  



 



 
 

Beställ Sportfiskarnas keps och väst för fisketillsyn 

- Endast för anslutna föreningar! 

 

Antal kepsar  Totalpris Styckepris 

O   1 keps 120 kr 120 kr 

O   5 kepsar  420 kr 84 kr 

O   10 kepsar 780 kr 78 kr 

O   15 kepsar 825 kr 55 kr 

O   20 kepsar  1 100 kr 55 kr 

   

Totalt antal västar  Totalpris Styckepris 

O   1 väst 200 kr 200 kr 

O   5 västar  650 kr 130 kr 

O   10 västar 1 000 kr 100 kr 

O   15 västar 1 350 kr 90 kr 

O   20 västar 1 800 kr 90 kr 
 

Välj även västens storlek nedan! 
 

I dagsläget är maxantalet 20 västar och 20 kepsar per beställning. Priset inkluderar porto inom Sverige. 

 

Storleksfördelning västar Antal Medium/Large (M/L) Antal X-Large/XX-Large (XL/XXL) 

  ______ st  ______ st 

 

Föreningens namn _____________________________________________________ 

Kontaktperson  _____________________________________________________ 

Telefon  _____________________________________________________ 

E-post  _____________________________________________________ 

 

Fakturaadress/Leveransadress (Fakturan skickas ut inom två veckor)  

Namn  _____________________________________________________ 

C/O  _____________________________________________________ 

Adress  _____________________________________________________ 

Postnummer  _______________ Postort ________________________________ 

Beställaren ansvarar för att kepsen endast tillhandahålls av person med aktivt tillsynsförordnande. Kepsen ska alltid användas 

tillsammans med fisketillsynsbricka. 

 

 

 

_________________________________ 

Underskrift beställare 

  

_________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

Skicka blanketten till: 

Sportfiskarna 

Medlemsenheten 

Svartviksslingan 28 

167 39 BROMMA 
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