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Riktlinjer för verksamhetsplanering 
tävlingsverksamheten 2019 - 2020 
 
 

 

 

 

Tävlingskommittén ska: 

• Följa och stödja tävlingsverksamheten, vad avser såväl elit- som breddnivå samt barn 

och ungas tävlingsfiske. 

• Uppdatera regler och hantera frågor enligt § 11 i förbundsstadgarna och 

förbundsstyrelsens instruktion för tävlingskommittén. 

• Aktivt arbeta för utvecklingen av nya grenar. 

• Aktivt arbeta för att hitta nya former av samarbeten med barn/ungdomsverksamheter. 

• Se över verksamheten i syfte att miljö- och tidsanpassa grenarna. 

• Arrangera tävlingsmöte 2020. 

 

Grenspecifik planering från Tävlingskommittén 

 

Pimpel ska: 

• Arbeta för att öka nyrekryteringen framförallt på juniorsidan genom att knyta till sig 

ungdomar som går med i klubbar och föreningar genom andra grenar såsom 

traditionellt mete, ismete, abborre och gädda 

• Arbeta för att knyta kontakter med verksamheter som kan dra nytta av fångsten vid 

tävlingsfisket.  

• Fortsätta att exponera sin verksamhet via olika sociala medier för att skapa ytterligare 

intresse. 

 

Mormyska ska: 

• Efter beslut på tävlingsmötet om hur SM och landslagskval skall genomföras, skapa ett 

anpassat upplägg som gynnar grenens utveckling för såväl arrangörer som tävlande. 

• Aktivt arbeta för att marknadsföra mormyska för ett större antal sportfiskare. Målet är att 

ge grenen ökat deltagande samt fler tävlingar som i sin tur ger grenen en större 

möjlighet att även utökas med internationella arrangemang. 

• Aktivt arbeta för att öka antalet sanktionerade mormyskatävlingar. 

• Se över möjligheterna att arrangera ett framtida internationellt mästerskap i isfiske. 
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Fluga ska: 

• Arbeta aktivt för att utöka antalet deltagare. 

• Arbeta aktivt för att utöka antalet flugfisketävlingar och utveckla formerna för dessa. 

• Fortsätta arbeta för främjandet och exponeringen av tävlingsflugfisket som gren. 

 

Traditionellt mete ska: 

• Under den kommande perioden dra nytta av att grenen är en mycket bra inkörsport för 

alla som önskar börja tävlingsfiska, gammal som ung. 

• I god tid kunna redogöra för vilka som är kommande SM-arrangörer. 

• Under perioden utöka stödet till arrangörerna för att säkerställa kvalitén på tävlingarna. 

• Se över om grenen möjligen kan hitta nya former av tävlingar vilka kan locka nya 

deltagare t.ex. genomföra kortare DM-tävlingar för juniorer. 

 

Abborre:  

• Arbeta för att stödja distrikten och arrangörsklubbar för genomförande av DM och SM  

• Aktivt arbeta för att fortsätta den positiva utvecklingen inom streetfisket till fler platser i 

landet under 2019 för att 2020 genomföra tävlingen i fler städer i Sverige 

 

Kust & sjö: 

• Grenen har ingen verksamhetsplan med anledning av grenens låga utövande. Grenen 

kvarstår som gren och DM kan genomföras i de distrikt som har verksamhet. Eventuell 

ansökan om SM-arrangemang hanteras av tävlingskommittén. 

 

Trolling ska: 

• Genomföra SM under den kommande perioden, i första hand som en SM-serie, i andra 

hand som en enskild tävling. Deltävlingar i SM-serie eller enskilt SM arrangeras i 

samband med befintliga trollingtävlingar. 

• Se över möjligheten att utöka SM-serien med tävlingsvatten utöver Vänern och Vättern. 

 

Hav ska: 

• Arbeta för att SM genomförs under de två verksamhetsåren. 

• Arbeta för någon form av samarbete som kan öka antalet utövare, inte minst antalet 

juniorer. 

• Via tävlingsgrenen värna de känsliga bestånden av fisk på bästa sätt. 

 

Gädda ska: 

• Arbeta för att stödja distrikten och arrangörsklubbar för genomförande av DM och SM. 

• Arbeta aktivt för att fler tävlingar ansluter sig till SPL. 

• Se över möjligheten att arrangera någon form av internationell tävling i grenen. 

• Utvärdera ett system att föra statistik på fångad fisk under tävlingarna som sportfiskarna 

kan få ta del av för att kunna se vad trenden med gäddfisket går mot. 
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Internationellt mete ska: 

• Fokusera på nyrekrytering för att stärka basen av utövare i grenen Internationellt mete. 

Bland annat genom att se över om grenen kan hitta nya former av tävlingar vilka kan 

locka nya deltagare till grenen.  

 

• Exponera grenen medialt. 

• Se över möjligheterna att utöka juniorverksamheten med stöd från förbundet genom 

närmare samarbete mellan klubbarna och de aktiva där man t.ex. kan söka 

aktivitetsbidrag. 

• Arbeta för att Feeder fisket får SM-status. 

• Säkerställa SM-arrangemangen framöver och I god tid kunna redogöra för vilka som är 

kommande SM-arrangörer. 

  

• Hitta nya former för tävlingar som möjliggör deltagande även i de distrikt som har få 

utövare. 


