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Tävlingsverksamheten 

• Tävlingskommittén har under perioden genomfört sju möten. Mötena har fokuserat på 

utvecklingen av tävlingsverksamheten. 

 

• Under 2018 har Dan Källman inträtt som förbundsstyrelsens representant tillika 

ordförande i tävlingskommittén. Tävlingsansvarig tjänsteman har fört kommitténs 

protokoll. 

 

• Tävlingsverksamheten har i samarbete med verksamhetsområdet barn och ungdom 

genomfört en rad arrangemang med syfte att lyfta intresset för fiske och tävlingsfiske 

hos yngre. Aktiviteten street har börjat sprida sig och tävlingsmomentet tillsammans 

med enkelheten i deltagandet har lockat många nya att prova på just att tävla i fiske. 

 

• Flera predatorfisketävlingar, i första hand efter gädda, har under de senaste åren infört 

medlemskrav på sina tävlingar och förbundet har därmed ökat kontaktytorna gentemot 

en ny grupp tävlingsfiskare. Denna grupp är mycket intressant då den dels är inriktad på 

predatorfiske och dels i stor utsträckning består av yngre tävlingsfiskare som säkerligen 

kommer att bidra till en föryngring och en utveckling av tävlingsverksamheten framgent. 

 

• Under 2018 togs SM i gädda ”tillbaka” till sportfiskarna efter att under flera år varit 

utlagd på tredje part. Under första året har det varit svårt att hinna få till DM-tävlingar 

som skall fungera som SM-kval men förhoppningarna är högt ställda på 2019. Arbetet 

har inletts för att skapa en lathund för DM-arrangörer i grenen som ska fungera som ett 

bra stöd till arrangörerna. Lathunden beräknas vara klar innan årsskiftet. 

 

• Aktiviteter i och kring tävlingsverksamheten har fortsatt att öka under de senaste två 

verksamhetsåren. Till stor del genom användandet av sociala medier som är plattformar 

som lämpar sig utmärkt för rapportering före, under och efter tävlingar. I 

medlemstidningen har tävling det senaste året fått ta en större plats och på 

sportfiskarna.se/tavling har arbetet med tydlighet och förbättringar börjat visa sig.  

 

• Det har vid nära nog samtliga SM-tävlingar funnits företrädare för förbundet i form av 

tjänsteman, grenansvarig eller projektansvarig för respektive tävling. 

 

• I enighet med beslut från Tävlingsmötet 2016 har kommittén tagit fram ett regelverk 

som skall gälla isfisket vid brist på is.  
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Grenspecifik information från perioden 2017-2018 

För SM-tävlingar finns fullständiga resultat på förbundets hemsida www.sportfiskarna.se/tavling. 

 

Pimpel 

Intresset för grenen pimpel är fortsatt starkt vilket märktes tydligt föregående säsong då isarna 

låg över nästan hela landet och tävlingssäsongen blev lång med tävlingar långt ner i södra 

Sverige under påsken. 

Grenen pimpel har även lockat nya yngre tävlande i de distrikt där ungdomssatsningar görs. För 

att nämna ett exempel så har Stockholmsdistriktet haft 13 deltagande juniorer under en eller flera 

DM-serietävlingar samt DM, vilket är en mycket positiv siffra med tanke på att antalet har ökat 

varje år sedan 2015 då det endast var 5 juniorer som deltog. Det finns även andra distrikt och 

klubbar där ungdomssatsningar görs av olika slag vilket vi naturligtvis hoppas sprider sig till fler 

klubbar runtomkring i de olika distrikten i landet. 

2017-års SM i pimpel arrangerades av Skellefteå SFK den 1–2 april på Burträsket.  

Deltagarantalet individuellt var 361 st. och antalet lag var 90 st.  Anders Bergman som tävlar för 

klubben Competition FC tog guld i herrklassen och han hade även den högsta vikten av alla 

startande oavsett klass. 

Nordiska mästerskapet 2017 arrangerades av Norge i Gjövik den 18.e mars. Där tog 

damjunioren Anna Matsson ett silver och herrjunioren Daniel Bergman ett brons individuellt. 

2018-års pimpel-SM arrangerades av Stäkets SF och Enskede SFK. Deltagarantalet var 

individuellt 657 st och antalet lag 166 st. Mats Arnoldsson tävlandes för Stäkets SF tog guld i HV-

klassen och hade även den högsta vikten av alla startande oavsett klass. 

Antalet individuellt startande juniorer på 2018-års SM var 63 st, vilket är en positiv siffra och i rätt 

riktning. Det krävs dock ett större engagemang av fler klubbar runt om i landet för att säkra 

grenen pimpels framtid.  

Nordiska mästerskapen 2018 arrangerades i Luleå under helgen 13–15 april av klubbarna 

Råneå SFK och SFK Luleå. Där tog Josefin Andersson ett silver i damjuniorklassen. Ulf 

Keinström ett brons i herrklassen och Lars Sundberg tog ett guld i herrveteran klassen. 

Mormyska 

Mormyska har 2017 och 2018 genomfört DM, SM och landslagkval samt haft internationellt 

deltagande på VM i isfiske i Lettland 2017 och i Kazakstan 2018. Deltagarantalen på DM och SM 

har legat på en bra nivå vilken ger grenen en stabil grund att fortsätta sin verksamhet från 

framöver. 

SM arrangerades 2017 av SFK Jämtkroken enligt tidigare regler under en helg med tre separata 

tävlingar på Fisksjölandet Östra och Västra Fisksjön i Stugun i Jämtland där resultaten från 

respektive tävling räknas ihop för att utse vinnaren i respektive klass. Antalet deltagare uppgick 

till 125 personer. 

 

Landslagskvalet 2017 arrangerades av Sörmlandsdistriktet på sjön Sillen. Deltagarantalet 

uppgick till 21. Landslaget 2018 representerades av Johan Axelsson, Jimmi Bornström, Arto 

Jumisko, Andreas Wetterhall, Marino Sanvincenti och Daniel Ahlgren. 

 

http://www.sportfiskarna.se/tavling
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 2018 arrangerades SM av Svegs SFK på Linsellsjön i Sveg enligt de regler som antogs på 

Tävlingsmötet 2016, d.v.s. två deltävlingar under lördagen där respektive tävling räknas ihop för 

att utse vinnaren i respektive klass. De 30 bästa oavsett klass kvalificerade sig till söndagens två 

deltävlingar som var landslagskval för 2019-års landslag. Antalet deltagare på SM dagen uppgick 

även detta år till 125. 

 

Landslagskvalets deltagarantal uppgick till 14. Landslaget 2019 kommer representeras av 

Charles Fasth, Jan-Henrik Branell, Arvid Einarsson, Daniel Ahlgren, Jimmi Bornström och Lars 

Jansson. 

 

Fluga 

Under 2017 genomfördes SM och tre landslagskval enligt plan och totalt deltog 21 personer i 

landslagskvalet. Under 2018 tvingade den varma sommaren att en deltävling fick flytta på grund 

av för lågt vattenflöde i Ammerån och senare också att den sista ställdes in på grund av för få 

anmälda. Landslaget deltog 2017 i VM i Slovakien med en riktigt bra placering och EM i Portugal 

en mer blygsam placering som resultat. Under 2018 har landslagen deltagit i VM i Italien med 

resultatet 10e plats. Ett tredagarsläger för juniorer genomfördes under 2017 där sex juniorer fick 

fördjupa sig i kastteknik, taktik och flugbindning. 

Traditionellt mete 

SM 2017 genomfördes i Bollnäs. Tävlingarna var välarrangerade och uppskattade. Antalet 

deltagare till i den individuella tävlingen var 375 st och i lagtävlingen deltog 88 lag. Fångsterna 

bestod mest av braxen, abborre, mört och löja. 

SM 2018 fiskades i hamnen i Nyköping. Nästan alla fiskade från den 1,2 km långa piren. Det var 

metspö i längder 3–7 meter som fungerade bäst. Antal startande individuellt 386 st lag var det 

101 st. Det fångades mycket grov abborre. Bra arrangemang och deltagarna hoppades på fler 

mete-SM i Nyköping. 

Kust & sjö 

Endast ett fåtal distrikt och föreningar har genomfört tävlingar i grenen kust & sjö.  

 

Trolling 

Både 2017 och 2018 genomfördes SM i trolling i samband med Kinnekulleträffen som arrangeras 

av Götene SFK. Kinnekulleträffen har arrangerats sedan 1992 med utgång från Hönsäters hamn 

i Hällekis och tävlingsarena är hela Vänern. Fenklippt lax och öring över 62cm ger poäng och 

varje båtteam kan fånga och väga in sex fiskar per dag. 

SM i trolling 2017 blev en blåsig tillställning där både fredagens och lördagens fiske blev inställt 

p.g.a. kraftiga vindar. Söndagen bjöd dock på riktigt fint väder och bra fiske, det fångades 70 

godkända fiskar på 86 anmälda team vilket ger 0,81 godkända fiskar per båt och dag - siffror 

som i princip bara uppnås på Kinnekulleträffen om man ser på de sista årens Vänerntävlingar. I 

SM deltog 50 team och segrade gjorde team Timab från Skövde som fångade 5 fiskar. Tvåa kom 

team Rocco från Mariestad med 4 fiskar och på tredje plats kom team Rullsten från Lidköping 

med 3 fiskar. Största fisk blev en lax på 7.780g som fångades av team som ej var med i SM. 
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Det ekonomiska överskottet på ca 100 000kr från Kinnekulleträffen/SM i trolling -17 bekostade 

en smoltutsättning med ca 4500 tvååriga Gullspångsöringssmolt våren 2018! 

 

SM i trolling 2018 bjöd på bra väder och riktigt bra fiske i tre dagar, det fångades 342 godkända 

fiskar på 75 anmälda team vilket ger 1,52 gk fisk/båt/dag – vilket är det femte bästa resultatet 

sedan 1992! I SM deltog 54 team och segrade gjorde team Olssons Fiske från Töreboda som 

totalt fångade 18 fiskar och som ”lök på laxen” vägde vinnarteamet på söndagen in det tyngsta 

sexpacket genom tiderna på 39,72kg. Tvåa kom team Anka från Axvall som fångade 17 fiskar 

och på bronsplats kom team Rocco som fångade 18 fiskar, team Rocco fångade även tävlingens 

största fisk som var en lax på 9.530g. I samband med tävlingen tog Länsstyrelsen IPN-prov på 

189 fiskar och Landshövdingen var ute och bärgade spöknät! Årets tävling var 

”smoltkompenserad” via Sparbanken Skaraborg vilket innebar att banken bidrog med ytterligare 

118 000kr till smoltutsättningen som ägde rum ett par veckor efter tävlingen, totalt sattes 11 000 

smolt våren 2018. 

Även 2018 gav ett ekonomiskt överskott på ca 100 000kr vilket innebär att våren 2019 sätts 4 

500 tvååriga Gullspångsöringssmolt.  

 

SM i trolling 2019/Swedish Trolling Masters genomförs som en SM-serie där tre av fyra 

deltävlingar genomförs redan under 2018. I skrivande stund har en deltävling, Ekenästräffen, 

genomförts i slutet av juni i Vänern. 

 

Hav 

Grenen havsfiske har under de senaste åren inte haft någon arrangör för SM i Hav och grenens 

verksamhet har därför endast skett på klubbnivå. Havsfisket har allt mer gått mot fisket i 

Öresund. 

Gädda 

Gädda har under perioden 2017 - 2018 fortsatt expandera. Sportfish Masters och föreningen 

Predatorgruppen arrangerade SM 2017 med över 20 deltävlingar samt tredagars semi och final 

som fiskades i Nyköping. Från 2018 är SM-upplägget mera likt övriga grenar med DM-kval där 

max tre team från varje DM går till SM. De regionala gäddtävlingar som hålls i landet har 2018 

samlats ihop i en serie SPL (Swedish Pike Leauge) där resultaten från tävlingarna samlas i en 

ranking där de 15 högst rankade teamen kommer erbjudas en plats i SM-finalen som hålls 1 juni 

2019 i Östhammar. Gädda är idag en av de snabbast växande tävlingsgrenarna. 

 

Internationellt mete 

Internationella metet har 2017-2018 haft en stabil verksamhet med deltagarantal som är i 

ökande. Ökningen beror främst på ett ökat antal feederfiskare och en del nytillkomna 

internationelltävlingsmetare vilka i dagsläget fiskar mindre tävlingar runt om i landet. 

Förhoppningsvis kan vi få dessa aktiva att ta steget upp till SM- och landslagskvalsnivå framöver. 

  

SM individuellt blev inställt 2017 p.g.a. det fanns ingen arrangör. 2018 arrangerade 

Tunabyggdens SFK och Borlänge SFK SM tillsammans i Söderhamn och arrangemanget var en 
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efterlängtad tillställning med bra uppslutning. Grenen ser det som viktigt att så många distrikt 

som möjligt ger tävlingsfiskare framöver möjligheten att tävla på hemmaplan på DM-tävlingar. 

  

SM i Lag har arrangerats 2017 och 2018 dessa arrangemang har varit trevliga tävlingar med bra 

uppslutning. 

  

2017-2018 har grenen representerat Sverige på EM, VM, klubblags-VM, Feeder-VM och 

Klubblags-VM i Feeder.  

 

Övrigt 

Tävlingsfisket genomgår en förändringens tid, framförallt inom predatorfisket. Så kallade street 

tävlingar har genomförts i samarbete med Sportfiskarna på flera städer i landet (Stockholm, 

Göteborg, Jönköping) men även på platser där Sportfiskarna inte varit med. Även abborrfiske 

från båt ökar och så även båtpimpel, som inte längre kan sägas vara en lokal gren i Jönköping. 

Faktum är att bryggpimpeltävlingar också förekommer i allt större grad. 

 

Trenden inom isfisket håller i sig. Det är fler och fler ismetetävlingar och storfisketävlingar inom 

pimpel där man inriktar sig på några få stora fiskar, snarare än många små. De stora abborrarna 

återsätts vanligtvis efter mätning medan deltagarna tillåts ta hem matfisk. En av dessa tävlingar 

är 08Ice som har Sportfiskarna arrangerat i Stockholm de två senaste åren. Tävlingsformen är 

ett komplement till det klassiska tävlingspimpelfisket. 

 

Specimenfisket och karpfisket har sina trogna utövare. 2018 var det ett lag från Sverige med på 

VM. Karpföreningarna har visat visst intresse av ett närmare samarbete med tävling och 

Sportfiskarna och sedan en tid tillbaka är Svenska Karpklubben ansluten till förbundet. 


