
Mötesanteckningar möte kring landslag i internationellt mete 2021 

Datum 2021-03-01 

Deltagare: 

Michael Molander, Sportfiskarna 

Jari Taskinen, Sportfiskarna 

Tommy Lindblom, medlem referensgruppen internationellt mete 

Thomas Söderlund, medlem referensgruppen internationellt mete 

Andreas Sandberg, medlem referensgruppen internationellt mete 

Bakgrund: 

Det internationella förbundet FIPS har ställt in tävlingarna EM, VM och klubblags VM 
2020 och de är alla uppskjutna till 2021. Inför 2021är VM-lagen för flöte och feeder 
fulltaliga och för EM flöte är tre av fem deltagare klara. Även klubblagen i respektive 
gren är redo att delta i VM 2021. 

Frågeställningen är vad som ska ske med landslagskvalen 2021 om VM/EM ställs in 
även 2021? Vilka kommer då utgöra lagen till 2022?  

Mötet beslutade följande gällande internationellt mete i flöte och feeder 2021: 

I korthet: Uttagningar 2021 genomförs enligt plan. 

För respektive gren: Vid inställt internationellt mästerskap genomförs uttagning ändå 
och landslaget från 2021 kvarstår till 2022. 

 Landslagsuttagningar och SM i flöte respektive feeder hålls enligt plan under 
förutsättning att det är tillåtet med hänsyn till gällande regler för arrangemang. 
Vid inställda EM/VM 2021 hålls uttagningarna ändå och landslagen 
nomineras så gott det går med hänsyn till nedanstående undantag. 
 

 Vid inställt EM/VM 2021:  
De lag som utsågs 2019 och som är beredda att åka 2021 har sina platser 
kvar till 2022. Exempelvis om EM blir inställt 2021 får laget som redan var 
utsett åka 2022. Samma gäller VM i både flöte och feeder. Detta är helt i linje 
med övriga grenar inom Sportfiskarnas tävlingsverksamhet. 
 

 VM Klubblag, de klubblag som är utsedda att vara med på 2021 års VM i 
respektive flöte och feeder har kvar sina platser till 2022 års VM vid inställt 
VM 2021. 
 

 EM flöte, Det är i skrivande stund 2 vakanser till EM 2021. Blir EM inställt 
2021 kommer dessa 2 platser erbjudas de bäst placerade på 2021 års 



landslagskval i flöte enligt gängse regler.  
 

 Potten från landslagskval 2018 och 2019 går till landslagen 2021 enligt 
gängse fördelning mellan lagen. Skulle något mästerskap bli inställt överförs 
potten till 2022. 
 

 Blir ett eller flera mästerskap inställt 2021 kommer startavgifterna från 2021 
års landslagskval att återbetalas. Exempelvis om EM i flöte blir inställt men 
VM i flöte blir av. Då återbetalas 40% av 2021 års startavgift till respektive 
deltagare minus omkostnader och sanktionering.  
 

 Flöte: Blir både EM och VM inställt 2021 kommer de tävlande i 
landslagskvalet att förutom de två kvarstående platserna till EM 2022 tävla om 
ett deltagande i Sensas Challenge 2022. Placeringarna 3-6 får möjlighet att 
representera Sverige vid Sensas challenge 2022. Det är en tävling som går 
första helgen i oktober varje år. Mer än 200 lag brukar delta och det är en 
prestigefylld tävling. I andra länder är det en kvalificeringsserie men Sverige 
har fått en möjlighet att utse ett lag att delta 2022. 

Lagen inför mästerskap 2021 är enligt följande: 

Landslag Kvalificerade till 2021 års mästerskap 
VM Nationslag flöte Anders Tersby, Tommy Lindblom, 

Marcus Enström, Thomas Söderlund, 
Mårten Johansson 

EM Nationslag flöte Fredrik Samuelsson, Niklas Karlsson, 
Jonas Jansson + 2 vakanser. 

VM klubblag flöte Splash 
VM Nationslag feeder Marcus Enström, Almantas Skeiveris, 

Stefan Holst, Charles Fasth, Andreas 
Fredriksson 

VM Klubblag feeder VKMK 

  


