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Föreslagen samlad hantering motion T11, T12, T13 och T14 

Motion T11 
Namn på motionären: Björn Widerberg 

Medlemsnummer: 1103324 

 

Rubrik: Ändring av åldersgränsen för seniorklassen (dam och herr) i tävlingsgrenen kust & sjö 

 

Bakgrund 

Med nuvarande regler blir man veteran det året man fyller 56 år. Vi föreslår att vi höjer den gränsen till 

det år man fyller 60 år.  Seniorklasserna tappar många deltagare till veteranklasserna de kommande 

åren, då många seniorer idag är 50+. Många fler faller ur seniorklassen än vad som kommer till.  Med 

denna åtgärd blir det en jämnare fördelning mellan deltagarna i respektive klasser.   

Förslag till beslut 

Därför yrkar vi att kongressen beslutar: – att seniorklassen (dam och herr) får det nya åldersspannet 

20-59 år. 

 

Motion T12 
Namn på motionären: Björn Widerberg 

Medlemsnummer: 1103324 

 

Rubrik:  Ändring av åldersgränsen för seniorklassen (dam och herr) i tävlingsgrenen mormyska  

 

Bakgrund  

Med nuvarande regler blir man veteran det året man fyller 56 år. Vi föreslår att vi höjer den gränsen till 

det år man fyller 60 år.  Seniorklasserna tappar många deltagare till veteranklasserna de kommande 

åren, då många seniorer idag är 50+. Många fler faller ur seniorklassen än vad som kommer till.  Med 

denna åtgärd blir det en jämnare fördelning mellan deltagarna i respektive klasser.   

Förslag till beslut 

Därför yrkar vi att kongressen beslutar: – att seniorklassen (dam och herr) får det nya åldersspannet 

20-59 år. 

 

Motion T13 
Namn på motionären: Björn Widerberg   

Medlemsnummer: 1103324  

 

Rubrik: Ändring av åldersgränsen för seniorklassen (dam och herr) i tävlingsgrenen pimpel  

 

Bakgrund 

Med nuvarande regler blir man veteran det året man fyller 56 år. Vi föreslår att vi höjer den gränsen till 

det år man fyller 60 år.  Seniorklasserna tappar många deltagare till veteranklasserna de kommande 

åren, då många seniorer idag är 50+. Många fler faller ur seniorklassen än vad som kommer till.  Med 

denna åtgärd blir det en jämnare fördelning mellan deltagarna i respektive klasser.  På klubbtävlingar 

och insatstävlingar (kulor) är det redan vanligt med 60-årsgräns för veteran.  

Förslag till beslut 

Därför yrkar vi att kongressen beslutar: – att seniorklassen (dam och herr) får det nya åldersspannet 

20-59 år. 

 



 

 

Motion T14 
Namn på motionären: Björn Widerberg 

Medlemsnummer: 1103324 

 

Rubrik: Ändring av åldersgränsen för seniorklassen (dam och herr) i tävlingsgrenen traditionellt mete  

 

Bakgrund 

Med nuvarande regler blir man veteran det året man fyller 56 år. Vi föreslår att vi höjer den gränsen till 

det år man fyller 60 år. Seniorklasserna tappar många deltagare till veteranklasserna de kommande 

åren, då många seniorer idag är 50+. Många fler faller ur seniorklassen än vad som kommer till.  Med 

denna åtgärd blir det en jämnare fördelning mellan deltagarna i respektive klasser. 

Förslag till beslut 

Därför yrkar vi att kongressen beslutar: – att seniorklassen (dam och herr) får det nya åldersspannet 

20-59 år. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion T11, T12, T13 och T14 
Det är känt att snittåldern har ökat inom flera grenar de senaste åren medan andra grenar, exempelvis 

abborre och gädda, har en helt annan åldersfördelning. En viktig del i tävlingskommitténs, distriktens 

och klubbarnas gemensamma arbete framöver är att ta lärdom från de grenar där man ser en yngre 

snittålder och fokusera mer kraft på nyrekrytering och föryngring i de grenar där snittåldern ökat. Detta 

arbete bör på sikt jämna ut klasserna på ett mer positivt sätt än att acceptera faktum och flytta 

åldersgränserna. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion T11, T12, T13 och T14 besvarade och föreslår tävlingsmötet 

att avslå motionerna. 

  



 

 

Motion T15 
Namn på motionären: Jens Jungevik  

Medlemsnummer: 2088632 

 

Rubrik:  Höjning av startavgifterna på SM internationellt Mete 

 

Bakgrund  

Idag subventionerar förbundet kaptenskostnad för 3 stycken landslag i internationellt mete med en 

summa på totalt 30 000 SEK som är i minsta laget för att driva 3 styck landslag (VM, EM och Feeder 

VM)   

På ett VM deltar ca 38 länder i genomsnitt och många länder har med sig i 10 personer. 6 tävlande, 1 

kapten, 1 manager, 2 bankrunners.  

Vi inom det internationella metet har som mål att kunna skicka 8 personer till varje mästerskap.  

Idag står deltagarna själva för dessa kostnader som är utanför kaptenenspengen.  Ett mästerskap 

idag kostar mellan 60 000–70 000 kr beroendet på vart det är någonstans.  

Internationellt mete är ett av våra ansikten utåt internationellt och publicitetsvärdet är väldigt stort i 

Europa. Så vi behöver få in mer pengar till våra landslag.   

Förslag till beslut  

Utöka startavgiften fr.o.m. 2018 för elitklassen med 100SEK per deltagare i SM Internationellt Mete 

som oavkortat tillfaller landslagens organisation.  Dessa extra pengar skall t ex kunna användas till 

kostnader som: Mäskhinkar, officiella betesmått och övriga tillbehör som behövs för att driva ett 

landslag på elitnivå. För ska vi få till rutin och kontinuitet så måste vi se till att det finns en ekonomi till 

organisationen kring det internationella metet i Sverige. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion T15 
Startavgiften beslutas av arrangören i samråd med ansvarig tjänsteman enligt avtal. Då startavgiften 

inte beslutas av tävlingsmötet kan inte heller tävlingsmötet, så som motionen föreslår, besluta att 

utöka startavgiften. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion T15 besvarad och föreslår tävlingsmötet att avslå motionen. 



 

 

Motion T16 
Namn på motionären: Jens Jungevik 

Medlemsnummer: 2088632 

 

Rubrik:  Inför en extra sanktioneringsavgift internationellt mete  

 

Bakgrund 

Idag subventionerar förbundet kaptenskostnad för 3 landslag i internationellt mete med en summa på 

totalt 30 000 SEK som är i minsta laget för att driva 3 stycken landslag (VM, EM och Feeder VM)   

På ett VM deltar ca 40 länder i genomsnitt och varje land har med sig i 10 personer. 6 tävlande, 1 

kapten, 1 manager, 2 bankrunners.  

Vi inom det internationella metet har som mål att kunna skicka 8 personer till varje mästerskap.  

Idag står deltagarna själva för dessa kostnader som är utanför kaptenenspengen.  Ett mästerskap 

idag kostar mellan 60 000–70 000 kr beroendet på vart det är någonstans.  

Internationellt mete är ett av våra ansikten utåt internationellt och publicitetsvärdet är stort väldigt stort 

i Europa. Så vi behöver få in mer pengar till våra landslag  Så föreslår jag följande:  

 

Förslag till beslut  

Inför en extra ”sanktioneringsavgift” på alla tävlingar inom internationellt mete där 10SEK per 

deltagare, exklusive juniorer och begränsad klass, som oavkortat tillfaller landslagen, istället för till 

förbundet. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion T16 
Föreslagen öronmärkning av den redan marginella intäkten skulle inte stå i proportion till den ökade 

administrationen som skapas. Tävlingskommittén anser även att sanktioneringsintäkter inte skall 

öronmärkas till en specifik gren. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion T16 besvarad och föreslår tävlingsmötet att avslå motionen. 

  



 

 

Motion T17 
Namn på motionären: Jens Jungevik  

Medlemsnummer: 2088632  

 

Rubrik:  Fasta datum för DM tävlingar i internationellt mete  

  

Bakgrund  

Inför fasta datum för DM i internationellt mete där hela landet lägger sina tävlingar.  

Förslag till beslut  

Införa fasta datum gör det enklare att arrangera andra tävlingar. Det kanske inte passar hela landet då 

det är olika vatten vi fiskar på och andra ”bra” tider som gäller. Men om man delar upp landet i 3 delar 

som är anpassade för vatten och tid så skulle det fungera. (nord, mellan och syd) Detta skulle minska 

risken för krockar mellan tävlingar som kan locka nya personer till det internationella metet. Vissa 

distrikt verkar inte bry sig om tävlingar utanför sitt distrikt. Vi behöver bli mer samspelta mellan 

distrikten.  

Tävlingskommitténs svar på motion T17 
Tävlingskommittén anser att grenansvarig för internationellt mete tar denna diskussion med 

distriktstävlingsledarna och försöker få till ett samförstånd i frågan vilket är en mer demokratisk väg att 

gå. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion T17 besvarad och föreslår tävlingsmötet att avslå motionen. 

 

  



 

 

Motion T18 
Namn på motionärer: Martin Södergårds, Hudiksvall Lars Gullstrand, Linghed  

Daniel Eriksson, Sveg  Björn Borg, Linköping  

Erik Södergårds, Gustafs  Jesper Dyberg, Örebro     

Medlemsnummer: 232479 (Martin)  

   

Rubrik: Ändringar gällande kvalificeringsregler till SMtävlingar inom grenen pimpel  

  

Bakgrund 

Vid det senaste tävlingsmötet, i nov 2016, fördes en intensiv dialog gällande hur Sportfiskarna bör 

anpassa sina DM och SM arrangemang i grenen pimpel när gränsen för bärkraftig is kryper allt längre 

norrut i landet. Detta samtidigt som antal deltagare vid tävlingarna stadigt minskar och medelåldern 

ökar.   

I centrum för diskussionerna stod en motion som yrkade att öppna pimpel-SM skulle införas i syfte att 

bemöta klimatförändringarna samt ge samtliga distrikt samma förutsättningar att delta i SM. Motionen 

mottogs väl men fick avslag med anledning av att en majoritet av mötet menade att öppet SM skulle 

urholka distriktsmästerskapens funktion.  

Sedan tävlingsmötet har ett flertal tävlingsfiskare valt att arbeta vidare med frågan i syfte att finna en 

över tid hållbar lösning för pimpel-SM. Detta utan att äventyra DM:s status och roll. I arbetet har de 

huvudsakliga utmaningar och perspektiv som lyftes i samband med diskussionerna om öppet SM vid 

2016 års tävlingsmöte hanterats. Slutligen har ett förslag, en kompromisslösning, som bedöms som 

positivt för pimpelsporten framtida utveckling utformats.   

Förslaget syftar grundläggande till att deltagande i ett distriktsmästerskap individuellt och i lag 

resulterar i kvalificering till svenska mästerskapen året därpå. Om inte DM kan genomföras i ett eller 

flera distrikt har samtliga intresserade därifrån möjlighet att delta i nästa års SM.  

De utmaningar och perspektiv som motionärerna har tagit hänsyn till är följande:  

Pimpelsporten behöver anpassas till nutida och framtida klimatförändringar: Världen går mot allt 

varmare tidevarv, en utmaning som är pimpelsportens enskilt största hot. Redan nu har dess effekter 

kunnat skönja då distrikt i södra Sverige har fått allt större bekymmer med att kunna genomföra sina 

DM-arrangemang, vilket i sin tur innebär uteblivna SM-kval. Läget är allvarligt och vår 

tävlingsverksamhet behöver anpassas innan det är för sent. Alternativet är att intresset för pimpelfisket 

i landets södra delar kommer dö ut.  

Det finns ett flertal välgrundade studier som visar klimatförändringarnas påverkan på våra isar. 

Exempelvis togs nyligen en framtidsanalys för Mälaren fram av SMHI. I studien framgår att den 

nuvarande isperioden på ca 80 dagar per år kommer halveras, troligen mer än så, till slutet av seklet. 

Detta innebär i sin tur att distrikt söder om Stockholm kommer få än mer problem med sina isar under 

de närmsta årtiondena.  

  

SM-kvalen många olikheter: Över tid har det inom Sportfiskarna vuxit fram lika många olika varianter 

på SM-kval som det finns tävlingsdistrikt. Eftersom att inget distrikts SM-kval är det andra likt är det 

olika förutsättningar att SM-kvala beroende på vilket distrikt som den tävlande är aktiv inom. 

Olikheterna i dagens kvalsystem innebär en funktionsmässig svaghet.  



 

 

SM-kvalseriernas baksidor: Flera tävlingsdistrikt genomför hela eller delar av sina SMkval genom DM-

serierna på samma sjöar år efter år. Syftet är främst att minimera slumpens påverkan på SM-kvalet, 

d.v.s. att ”de bästa” skall kvala till SM. Samtidigt missgynnar seriesystemen dem som inte har kunskap 

om sjöarna likväl som dem som inte har möjlighet att delta på tillräckligt många serietävlingar, 

exempelvis småbarnsföräldrar eller de som arbetar under helger. Seriesystemen behöver alltså 

nödvändigtvis inte resultera i att de med bäst chans i SM kvalar, utan ger snarare en fördel till dem 

som har erfarenhet av och möjlighet till att vara med i tillräcklig omfattning.  

SM-kvalserierna kan dessutom ta stora delar av säsongen i anspråk, vilket minskar möjligheten för 

klubbar att testa nya tävlingsformer och idéer. Det hindrar även arrangörer från närliggande distrikt att 

satsa på större och roligare arrangemang under de aktuella helgerna eftersom att det är vedertaget att 

en stor del av det potentiella deltagarantalet är låsta i sina respektive DM-serietävlingar.  

Många SM-kvalar redan idag genom att endast delta i DM: År 2014 genomförde pimpelsport.se en 

genomlysning av de senaste årens SM-kval. En av slutsatserna som kunde dras var att i stort sett 

samtliga deltagare i de mindre klasserna, d.v.s. frånsett herrsenior och herrveteran, SM-kvalar genom 

att de bara ställer upp i DM. Direktkval från DM till SM gäller alltså i realiteten redan nu i en majoritet 

av klasserna.  

Under tävlingsmötet 2016 höjdes dessutom kvalprocenten för de ”stora klasserna”. Den ökade 

kvalprocenten ger förvisso fler chansen i SM, men det löser fortfarande inte situationen för de 

tävlingsdistrikt som av bristande isförhållanden inte kan genomföra DM.   

DM ska inte enbart vara ett SM-kval: För många tävlande fungerar DM idag, i första hand, som ett kval 

till SM. Detta urholkar i sin tur DM:s egen status. Det finns således en poäng i att minimera SM-kvalets 

del av DM-tävlingarna.   

DM är också i många fall den enda tävling som riksorganisationen Sportfiskarna står bakom på 

distriktsnivå (även om klubbar oftast sköter själva arrangemangen). Det är således av extra stor 

betydelse att DM värnar om inte minst rekryteringen bland barn och unga. Ett DM där de tävlande inte 

behöver känna pressen att prestera ett visst resultat för att SM-kvala bör ge större möjligheterna att 

använda arrangemanget för att utveckla arrangemangen och grenen. Tillsammans med de fria 

”arrangörsplatserna” till SM bör vårt förslag även leda till att Sportfiskarna får goda möjligheter att följa 

upp hur DM i de olika distrikten hanterar barn- och ungdomsfrågan vid sina arrangemang.  

Ta bättre tillvara på DM:s och SM:s potential: På 1970- och 80-talet deltog vanligtvis omkring 800-

1000 deltagare på SM i pimpel. Även på distriktsnivå var deltagandet i vissa fall mycket stort. Som ett 

exempel deltog över 800 vid ett DM i Östergötland.  

Sedan dess har intresset för pimpelsporten dalat. Vi har i arbetet med denna motion kommit att 

jämföra deltagarutvecklingen i respektive klass i SM mellan åren 2004 i Jämtland (efter äldre 

veteranklassernas tillkomst) och 2017 i Västerbotten. Resultatet visat att deltagarantalet har minskat 

rejält i samtliga klasser frånsett damveteran. De absolut största tappen har skett i juniorklasserna och 

herrsenior. Totalt har pimpel SM förlorat 44 procent av deltagarantalet som fanns 2004.   

  

Klass 2004 
deltagare 

2017 
deltagare 

Skillnad 
antal 

Skillnad 
Procent 

HS  172  116  56  33%  

HV  83  70  13  16%  

ÄHV  64  50  14  22%  

DS  35  30  5  14%  

DV  31  36  5  16%  

ÄDV  25  21  4  16%  

ÄHJ  43  11  32  74%  

YHJ  70  17  53  76%  

ÄDJ  16  4  12  75%  



 

 

YDJ  35  6  29  83%  

ARR  68  -  -  -  

Totalt  642  361  281  44%  
 

Om någon pimpeltävling i Sverige har potential att vara av såväl kommersiellt värde som av 

nyhetsvärde så är det svenska mästerskapen. Mästerskapen bör rimligen agera pimpelfiskets största 

folkfest och vara den självklara destinationen för den årliga klubbresan. I sin tur bör DM vara den mest 

prestigefyllda tävlingen på regional nivå. Tyvärr har vi inte lyckats ta tillvara på den potential som våra 

regionala och nationella mästerskap erhåller.  

Nu gäller det att pimpelsverige sluter upp och verkligen bestämmer sig för om vi ska bestämma vårt 

eget öde eller inte. Om vi väljer det förstnämnda kommer det krävas omprövningar av en rad ”gamla 

sanningar”, att vi verkligen prioriterar barn- och ungdomsaktiviteter och överlag accepterar tänk 

”utanför boxen”. Det kommer också behövas förbundsstöd och modernisering, inte minst i form av 

digitala system för modernare arrangemang samt att resultatlistorna från respektive 

distriktsmästerskap, inklusive samtliga deltagares medlemsnummer, skall direktrapporteras till 

Sportfiskarna i syfte att kvalitetssäkra och synliggöra tävlingsverksamheten. Sist men inte minst 

behöver denna vilja avspegla sig i de beslut som fattas vid Sportfiskarnas tävlingsmöten och i det 

arbete som tävlingskommittén sedermera utför.   

Vi är sammanfattningsvis övertygade om att pimpelsporten har en potential att utvecklas och att SM 

och DM behöver spela centrala roller i sammanhanget. Vår sport behöver dock, grundläggande och 

ovillkorligen, förhålla oss till de trender vi ser idag och de utmaningar och hot som vi kommer behöva 

möta i framtiden.  

Vårt förslag möter, så långt vi ser det som möjligt, upp mot de klimatförändringar pimpelsporten står 

inför. Dessutom anser vi att förslaget har potential att kunna bidra till att tävlande, arrangörer och 

eldsjälar i landet ges ökade möjligheter att bemöta de utmaningar som pimpelsverige har diskuterat 

under de senaste decennierna.  

  

Förslag till beslut 

Vi yrkar därmed tävlingsmötet att besluta:  

Att deltagande i distriktsmästerskap (huvudtävling eller minst hälften av eventuella serietävlingar) 

individuellt och i lag resulterar i kvalificering till nästkommande års svenska mästerskap.  

Att tävlande som är folkbokförda i distrikt som (av Sportfiskarna godkänd anledning) inte kan 

genomföra sitt distriktsmästerskap får delta på nästkommande års SM. Detta även förutsatt att 

deltagarna är förbundsmedlemmar och att SM-anmälan görs inom gängse anmälningstid.  

Bilagor  

https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/vattentemperaturer-och-is-i-malarenberakningar-for-

dagens-och-framtidens-klimatforhallanden-1.128132  

 

Tävlingskommitténs svar på motion T18 
På tävlingsmötet 2016 gavs tävlingskommittén i uppdrag att ta fram särskilda regler för DM vid isbrist 

vilka finns att läsa i sin helhet på tävlingssidorna under regler för grenen Pimpel. Tävlingskommittén 

kan inte se att klimatet i nuläget motiverar öppet SM. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion T18 besvarad och föreslår tävlingsmötet att avslå motionen. 

 

https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/vattentemperaturer-och-is-i-malarenberakningar-for-dagens-och-framtidens-klimatforhallanden-1.128132
https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/vattentemperaturer-och-is-i-malarenberakningar-for-dagens-och-framtidens-klimatforhallanden-1.128132


 

 

Föreslagen samlad hantering motion T19, T21, T23, T25 

 

Motion T19 

Till Sportfiskarnas förbundskongress 

Namn på motionären: Marino Sanvincenti 

Medlemsnummer: 103 42 63 

 

Rubrik: SM mormyska 

 

Bakgrund 

Fram till 2018 har SM varit tre deltävlingar under en helg, två deltävlingar på lördag och en på söndag. 

Detta har varit en mycket uppskattad begivenhet som dragit mycket folk. Under Tävlingsmötet 2016 

ändrades reglerna till att landslagsuttagningen skall ske samma helg som SM, så att SM endast skulle 

genomföras på två deltävlingar under lördagen. Söndagen skulle istället ägnas åt landslagsuttagning 

och en parallelltävling för de som inte klarat kvalet. 

Redan nu har många duktiga mormyskafiskare deklarerat att de inte kommer tävla i SM då de anser 

att turfaktorn nu blivit för stor samt att de tre deltävlingarna på två dagar är ett roligt och intressant sätt 

att avgöra ett svenskt mästerskap. Missar man i en av två deltävlingar är man i stort sett körd, är det 

tre deltävlingar kan man, delvis eller helt, reparera en miss på de två andra deltävlingarna. 

 

Förslag till beslut 

Därför yrkar jag att kongressen beslutar att … 

1. … SM återgår till tidigare format med tre deltävlingar under två dagar, lördag-söndag. 
 

2. … SM genomförs senast sista helgen i februari. 
 

3. … detta beslut gäller från och med 2019-01-01, d.v.s. SM 2019. 

 

  



 

 

Motion T21 

Till Sportfiskarnas förbundskongress 

Namn på motionären: Marino Sanvincenti 

Medlemsnummer: 103 42 63 

  
Rubrik: Uttagning av landslaget i mormyska 
 
Bakgrund: 

Fram till 2018 har landslaget i mormyska tagits ut genom ett separat VM-kval, vilket splittrat 

mormyskafiskarna i Sverige i två läger. Under Tävlingsmötet 2016 ändrades reglerna till att 

uttagningen skall ske samma helg som SM. De 30 bästa oavsett klass skall göra upp om platserna i 

landslaget på söndagen under två deltävlingar. 

Det mötet och motionärerna inte tänkte på var att det teoretiskt kan bli så att det inte är tillräckligt 

många fiskare bland de 30 som vill tävla om platserna så att ett landslag kan tas ut. Eftersom man inte 

skall gå längre ner i prislistan för att fylla platserna uppstår ett problem. 

Vidare är uttagning av ett landslag på endast två deltävlingar mycket slumpartat och med ett allt för 

stort inslag av tur. Det vore istället betydligt bättre att ha fler deltävlingar då det eliminerar turfaktorn. 

 
Förslag till beslut 
Därför yrkar jag att kongressen beslutar att … 

1. … landslagsuttagningen sker genom en separat kvaltävling med maximalt 30 deltagare. 
 

2. … kvaltävlingen sker i fyra deltävlingar under en helg där de tre bästa av de fyra deltävlingar 
räknas. 

 
3. … att kvaltävlingen genomförs tidigast efter sista deltävlingen i PMC samma år som SM och 

senast andra helgen i januari året efter. 
 

4. … detta beslut gäller från och med 2019-01-01, d.v.s. landslagsuttagningen till VM 2020. 
 

 

  



 

 

Motion T23 

Till Sportfiskarnas förbundskongress 

Namn på motionären: Marino Sanvincenti 

Medlemsnummer: 103 42 63 

  
Rubrik: Kvalificering till landslagskval i mormyska 
 
Bakgrund 

Fram till 2018 har landslaget i mormyska tagits ut genom ett separat VM-kval, vilket splittrat 

mormyskafiskarna i Sverige i två läger. Under Tävlingsmötet 2016 ändrades reglerna till att 

uttagningen skall ske samma helg som SM. De 30 bästa oavsett klass skall göra upp om platserna i 

landslaget på söndagen under två deltävlingar. 

Uttagning av ett landslag på endast två deltävlingar mycket slumpartat och med ett allt för stort inslag 

av tur. Det vore istället betydligt bättre att ha fler deltävlingar då det eliminerar turfaktorn. 

För att de båda lägren skall kunna närma sig i frågan så bör SM på något sätt vara en del av 

uttagningen till landslaget i mormyska. För att få ett bättre urval av de som kvalar bör också antalet 

uttagningstävlingar utökas. Idag finns en nystartad men trots det etablerad cup, Pimpelsport 

Mormyska Cup, i landet där huvudansvariga försöker fördela tävlingarna till så stora delar av landet 

som möjligt. Från och med 2018 kommer cupen bestå av upp till 15 deltävlingar spridda över landet i 

så stor mån som möjligt. Denna cup skulle passa utmärkt som en av uttagningsprinciperna för ett 

svenskt landslag i mormyska. 

 

Förslag till beslut 

Därför yrkar jag att kongressen beslutar att … 

1. … de (tio 10) bäst placerade i Pimpelsport Mormyska Cup, oavsett klass men minst 16 år 
gamla, kvalificerar sig till ett separat landslagskval. 
 

2. … man fyller på med deltagare från PMC-listan om någon på topp-10 tackar nej till kvalplats. 
 

3. … de (femton 15) bäst placerade under SM, oavsett klass men minst 16 år gamla, kvalificerar 
sig till ett separat landslagskval. 
 

4. … man fyller på med deltagare från SM om de bättre placerade redan kvalificerat sig via punkt 
1 eller tackar nej till kvalplats. 

 
 

5. … detta beslut gäller från och med 2019-01-01, d.v.s. landslagsuttagningen till VM 2020. 

 

  



 

 

Motion T25 

Till Sportfiskarnas förbundskongress 

Namn på motionären: Marino Sanvincenti 

Medlemsnummer: 103 42 63 

  
Rubrik: ”Jokrar” till landslagskval 
 
Bakgrund 

Enligt tidigare motion om kvalificering till landslagskval skall 15 deltagare tas ut från SM och 10 från 

Pimpelsport Mormyska Cup, återstår 5 platser. Dessa platser kan ses som ”jokrar”, d.v.s. personer 

som inte kvalificerat sig enligt ovan. 

De 5 ”jokrarna” vinner sina platser till landslagskvalet genom att vinna en av fem på förhand utvalda 

deltävlingar i Pimpelsport Mormyska Cup. Detta kan ge både de utvalda tävlingarna ett uppsving i 

antalet deltagare samt att tävlingsformen mormyska kan bli intressantare för vintertävlingsfiskare då 

mer står på spel än ”bara” en vinst i en tävling. 

 

Förslag till beslut 

Därför yrkar jag att kongressen beslutar att … 

1. … fem (5) platser till landslagskvalet i mormyska är ”jokrar” som vinner sin plats genom att 
vinna en av fem på förhand utvalda deltävlingar i Pimpelsport Mormyska Cup. 

 
2. … man fyller dessa platser från utvalda PMC-deltävlingar med tvåan, därefter trean o.s.v. om 

de bättre placerade redan kvalificerat sig via SM, PMC slutställning eller tackar nej till 
kvalplats. 

 
3. … att redovisningen av vilka fem (5) PMC-deltävlingar som ger landslagskvalsstatus 

redovisas före första PMC-deltävlingens genomförande på pimpelsport.se, sociala medier 
samt Sportfiskarnas hemsida för tävlingar. 

 
4. … den slutgiltiga redovisning av samtliga deltagare inklusive ”jokrar” till landslagskval och 

delgivning till dessa personer sker senast en vecka före VM-kvalet. 
 

5. … detta beslut gäller från och med 2019-01-01, d.v.s. landslagsuttagningen till VM 2020. 

 

 

Tävlingskommitténs svar på motion T19, T21, T23, T25 
Eftersom kvaltävlingarna 2018 till SM 2019, som i sin tur är landslagsuttagning VM 2020, redan 

genomförts enligt gällande regler så kan inte regeländring gälla för dessa. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion T19, T21, T23, T25 besvarad och föreslår tävlingsmötet att 

avslå motionerna. 

 

  



 

 

Föreslagen samlad hantering motion T20, T22, T27, T28 

 

Motion T20 

Till Sportfiskarnas förbundskongress 

Namn på motionären: Marino Sanvincenti 

Medlemsnummer: 103 42 63 

  

Rubrik: SM mormyska 

 

Bakgrund 

Fram till 2018 har SM varit tre deltävlingar under en helg, två deltävlingar på lördag och en på söndag. 

Detta har varit en mycket uppskattad begivenhet som dragit mycket folk. Under Tävlingsmötet 2016 

ändrades reglerna till att landslagsuttagningen skall ske samma helg som SM, så att SM endast skulle 

genomföras på två deltävlingar under lördagen. Söndagen skulle istället ägnas åt landslagsuttagning 

och en parallelltävling för de som inte klarat kvalet. 

Redan nu har många duktiga mormyskafiskare deklarerat att de inte kommer tävla i SM då de anser 

att turfaktorn nu blivit för stor samt att de tre deltävlingarna på två dagar är ett roligt och intressant sätt 

att avgöra ett svenskt mästerskap. Missar man i en av två deltävlingar är man i stort sett körd, är det 

tre deltävlingar kan man, delvis eller helt, reparera en miss på de två andra deltävlingarna. 

 

Förslag till beslut 

Därför yrkar jag att kongressen beslutar att … 

1. … SM återgår till tidigare format med tre deltävlingar under två dagar, lördag-söndag. 
 

2. … SM genomförs senast sista helgen i februari. 
 

3. … detta beslut gäller från och med 2020-01-01, d.v.s. SM 2020. 
 
 

  



 

 

Motion T22 

Till Sportfiskarnas förbundskongress 

 
Namn på motionären: Marino Sanvincenti 

Medlemsnummer: 103 42 63 

  
Rubrik: Uttagning av landslaget i mormyska 
 
Bakgrund 

Fram till 2018 har landslaget i mormyska tagits ut genom ett separat VM-kval, vilket splittrat 

mormyskafiskarna i Sverige i två läger. Under Tävlingsmötet 2016 ändrades reglerna till att 

uttagningen skall ske samma helg som SM. De 30 bästa oavsett klass skall göra upp om platserna i 

landslaget på söndagen under två deltävlingar. 

Det mötet och motionärerna inte tänkte på var att det teoretiskt kan bli så att det inte är tillräckligt 

många fiskare bland de 30 som vill tävla om platserna så att ett landslag kan tas ut. Eftersom man inte 

skall gå längre ner i prislistan för att fylla platserna uppstår ett problem. 

Vidare är uttagning av ett landslag på endast två deltävlingar mycket slumpartat och med ett allt för 

stort inslag av tur. Det vore istället betydligt bättre att ha fler deltävlingar då det eliminerar turfaktorn. 

 
Förslag till beslut 
Därför yrkar jag att kongressen beslutar att … 

1. … landslagsuttagningen sker genom en separat kvaltävling med maximalt 30 deltagare. 
 

2. … kvaltävlingen sker i fyra deltävlingar under en helg där de tre bästa av de fyra deltävlingar 
räknas. 

 
3. … att kvaltävlingen genomförs tidigast efter sista deltävlingen i PMC samma år som SM och 

senast andra helgen i januari året efter. 
 

4. … detta beslut gäller från och med 2020-01-01, d.v.s. landslagsuttagningen till VM 2021. 
 

  

  



 

 

Motion T27 
Till Sportfiskarnas förbundskongress 

 
Namn på motionären: Mälardalens Tävlingsfiskare 

Medlemsnummer: 2156 

 

 
Rubrik: Angående SM och Landslagskvalificering i Mormyska. 

Motionärerna vill med denna motion att SM tävlingarna i mormyska återgår till att bara vara SM tävling 

med 3 deltävlingar, 2 på lördagen och 1 på söndagen som det var fram till och med 2017. Landslagets 

uttagning får ske på sparat helg. 

 
Motivering: 

1. SM skall vara en förlängning av breddverksamhet,  inte en super elittävling, där kostnaderna skall 

skena iväg i form av betesinköp/mäsk bara för att försöka bli topp 30 på SM tävlingen och få vara 

med i landslagskvalet. 

 

2. Om man av olika anledningar inte hade möjlighet att deltaga på sitt distrikts DM och då inte 

kvalificerat sig till SM då har man ju förutom att man missar SM också missat chansen att 

kvalificerat sig till Landslaget. 

Vi ser det kommande (2018) nya uttagningssystemet som helt ogenomtänkt. 

 

Uttagning av Landslag måste ske på annat sätt än genom Svenska mästerskapen. 

 

 

  



 

 

Motion T28 
Till Sportfiskarnas förbundskongress 

 
Namn på motionären: Pierre Welander 
Medlemsnummer: 16304 

 
Rubrik: Angående SM och Landslagskvalificering i Mormyska. 

Motionärerna vill med denna motion att SM tävlingarna i mormyska återgår till att bara vara SM tävling 

med 3 deltävlingar, 2 på lördagen och 1 på söndagen som det var fram till och med 2017. Landslagets 

uttagning får ske på sparat helg. 

 
Motivering: 

3. SM skall vara en förlängning av breddverksamhet,  inte en super elittävling, där kostnaderna skall 

skena iväg i form av betesinköp/mäsk bara för att försöka bli topp 30 på SM tävlingen och få vara 

med i landslagskvalet. 

 

4. Om man av olika anledningar inte hade möjlighet att deltaga på sitt distrikts DM och då inte 

kvalificerat sig till SM då har man ju förutom att man missar SM också missat chansen att 

kvalificerat sig till Landslaget. 

Vi ser det kommande (2018) nya uttagningssystemet som helt ogenomtänkt. 

 

Uttagning av Landslag måste ske på annat sätt än genom Svenska mästerskapen. 

 

 

Tävlingskommitténs svar på motion T20, T22, T27, T28 
Eftersom frågan så tydligt delar de aktiva inom Mormyskasverige så vill inte tävlingskommittén ta 

ställning i frågan med risken att därmed påverka diskussionen. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén vill lämna frågan öppen till tävlingsmötet att besluta. 

 

  



 

 

Motion T24 

Till Sportfiskarnas förbundskongress 

 
Namn på motionären: Marino Sanvincenti 

Medlemsnummer: 103 42 63 

 
Rubrik: Kvalificering till landslagskval i mormyska 
 
Bakgrund 

Fram till 2018 har landslaget i mormyska tagits ut genom ett separat VM-kval, vilket splittrat 

mormyskafiskarna i Sverige i två läger. Under Tävlingsmötet 2016 ändrades reglerna till att 

uttagningen skall ske samma helg som SM. De 30 bästa oavsett klass skall göra upp om platserna i 

landslaget på söndagen under två deltävlingar. 

Vidare är uttagning av ett landslag på endast två deltävlingar mycket slumpartat och med ett allt för 

stort inslag av tur. Det vore istället betydligt bättre att ha fler deltävlingar då det eliminerar turfaktorn. 

För att de båda lägren skall kunna närma sig i frågan så bör SM på något sätt vara en del av 

uttagningen till landslaget i mormyska. För att få ett bättre urval av de som kvalar bör också antalet 

uttagningstävlingar utökas. Idag finns en nystartad men trots det etablerad cup, Pimpelsport 

Mormyska Cup, i landet där huvudansvariga försöker fördela tävlingarna till så stora delar av landet 

som möjligt. Från och med 2018 kommer cupen bestå av 15 deltävlingar spridda över landet i så stor 

mån som möjligt. Denna cup skulle passa utmärkt som en av uttagningsprinciperna för ett svenskt 

landslag i mormyska. 

 

Förslag till beslut 

Därför yrkar jag att kongressen beslutar att … 

1. … de 10 bäst placerade i Pimpelsport Mormyska Cup, oavsett klass men minst 16 år gamla, 
kvalificerar sig till ett separat landslagskval. 
 

2. … man fyller på med deltagare från PMC-listan om någon på topp-10 tackar nej till kvalplats. 
 

3. … de 15 bäst placerade under SM, oavsett klass men minst 16 år gamla, kvalificerar sig till ett 
separat landslagskval. 
 

4. … man fyller på med deltagare från SM om de bättre placerade redan kvalificerat sig via punkt 
1 eller tackar nej till kvalplats. 
 

5. … detta beslut gäller från och med 2020-01-01, d.v.s. landslagsuttagningen till VM 2021. 
OBS: Punkt 5 hade fallit bort i utskicket till kongressen.  
 
 

Tävlingskommitténs svar på motion T24 
Eftersom tävlingskommittén anser frågan vara starkt kopplad till T20, T22, T27, T28 så vill man inte ta 

ställning heller i denna fråga. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén vill lämna frågan öppen till tävlingsmötet att besluta. 

 

  



 

 

Motion T26 

Till Sportfiskarnas förbundskongress 

 
Namn på motionären: Marino Sanvincenti 

Medlemsnummer: 103 42 63 

  
Rubrik: ”Jokrar” till landslagskval 
 
Bakgrund 

Enligt tidigare motion om kvalificering till landslagskval skall 15 deltagare tas ut från SM och 10 från 

Pimpelsport Mormyska Cup, återstår 5 platser. Dessa platser kan ses som ”jokrar”, d.v.s. personer 

som inte kvalificerat sig enligt ovan. 

De 5 ”jokrarna” vinner sina platser till landslagskvalet genom att vinna en av fem på förhand utvalda 

deltävlingar i Pimpelsport Mormyska Cup. Detta kan ge både de utvalda tävlingarna ett uppsving i 

antalet deltagare samt att tävlingsformen mormyska kan bli intressantare för vintertävlingsfiskare då 

mer står på spel än ”bara” en vinst i en tävling. 

 

Förslag till beslut 

Därför yrkar jag att kongressen beslutar att … 

1. … fem (5) platser till landslagskvalet i mormyska är ”jokrar” som vinner sin plats genom att 
vinna en av fem på förhand utvalda deltävlingar i Pimpelsport Mormyska Cup. 

 
2. … man fyller dessa platser från utvalda PMC-deltävlingar med tvåan, därefter trean o.s.v. om 

de bättre placerade redan kvalificerat sig via SM, PMC slutställning eller tackar nej till 
kvalplats. 

 
3. … att redovisningen av vilka fem (5) PMC-deltävlingar som ger landslagskvalsstatus 

redovisas före första PMC-deltävlingens genomförande på pimpelsport.se, sociala medier 
samt Sportfiskarnas hemsida för tävlingar. 

 
4. … den slutgiltiga redovisning av samtliga deltagare inklusive ”jokrar” till landslagskval och 

delgivning till dessa personer sker senast en vecka före VM-kvalet. 
 

5. … detta beslut gäller från och med 2020-01-01, d.v.s. landslagsuttagningen till VM 2021. 
 

 

Tävlingskommitténs svar på motion T26 
Eftersom tävlingskommittén anser frågan vara starkt kopplad till T20, T22, T27, T28 så vill man inte ta 

ställning heller i denna fråga. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén vill lämna frågan öppen till tävlingsmötet att besluta. 

 

 

  



 

 

Motion T29 
till Sportfiskarnas Kongress 2018 

 

Namn på motionären: Kalle Abresparr och Kenneth Danielsson 

Medlemsnummer: 142371 och 15358 

 

Rubrik: Anmälningsavgifter kontra prisbild gällande SM Pimpel / Mete 

 

Bakgrund 

Anmälningsavgifterna stiger, samtidigt som prisbordet blir sämre. 

Dessutom när det gäller Lag, så är den procetuella ökningen ännu större, eftersom här har antalet 

lagmedlemmar minskat från 4 deltagare till 3 deltagare / lag samtidigt som anmälningsavgiften ökar. 

Ex. 2017 Pimpel. Anm.avg.  Ind. 300:- Lag 900:- (225:- / person) 2018 Pimpel. Anm.avg Ind. 350:- Lag 

1000:- (333:- / person Procentuell ökning / person Ind. = +17% Procentuell ökning / person Lag. = 

+48% / person 

Förslag till beslut 

Därför yrkar vi att kongressen beslutar: 

- Att se över anmälningsavgifterna gällande SM Pimpel och Mete, så att dessa inte fortsätter skena 

iväg utan en rimlig orsak, samt att förhållandena gällande anmälningsavgifterna är likvärdiga / individ, 

både Individuellt och Lag. 

- Att gällande prisborden, se till att ta fram ett direktiv (ev. en prismall) som arrangörer har att rätta sig 

efter, så att inte prisborden fortsätter urholkas, samt att dessa blir någorlunda likvärdiga oavsett 

arrangör. T.ex. se lotterilagen. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion T29 
Startavgiften vid SM i pimpel och mete beslutas av arrangören i samråd med ansvarig tjänsteman och 

skrivs in i gällande avtal. Då startavgiften inte beslutas av tävlingsmötet kan inte heller tävlingsmötet, 

så som motionen föreslår, besluta att reglera avgiften.  

Tävlingskommittén anser inte att tävlingsmötet kan lägga direktiv gällande prisbord och prismallar. Att 

arrangören är skyldig att känna till gällande lagstiftning för utdelande av priser skrivs in i avtalet, vidare 

står också i avtalet att gällande minnespris skall godkännas av förbundsrepresentanten. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion T29 besvarad och föreslår tävlingsmötet att avslå motionen. 

 

  



 

 

Motion T30 
till Sportfiskarnas Kongress 2018 

 

Namn på motionären: Skellefteå SFK 

Medlemsnummer: 2505 

 

Rubrik: Klubbyte – öppet transferfönster 

 

Bakgrund 

För små klubbar är det många gånger svårt att ha tillräckligt med folk till ett lag framförallt i de små 

klassernatex damjunior. För att underlätta klubbyte under säsongen skulle ett öppet transferfönster 

under förslagsvis mars och juli vara lösningen. Så är det ju i de stora sporterna hockey, fotboll m.fl. 

Som det nu är, är man låst till samma klubb under hela året både SM och DM även om DM är 

kvalificering för SM under nästkommande år. 

Förslag till beslut 

Yrkar beslut om ett transferförnster är öppet 2 ggr/år för att kunna byta klubb. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion T30 
Tävlingskommittén anser att man innan kval till SM sätter ihop fulltaliga lag. Alla tävlingsfiskare har 

möjlighet att vara med att vara med i flera klubbar och därmed kan detta lösas på ett enkelt sätt innan 

kvalet. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion T30 besvarad och föreslår tävlingsmötet att avslå motionen. 

 

  



 

 

Motion T31 
till Sportfiskarnas Kongress 2018 

 

Namn på motionären: Skellefteå SFK 

Medlemsnummer: 2505 

 

Rubrik: Elborr till veteraner vid pimpeltävlingar 

 

Bakgrund: Elborr har använts i äldre veteranklassen i ett år med gott resultat, nu är det tid att ta ett 

steg till. Pimpel-SM arrangeras allt oftare i norrland pga isläget i Sverige i övrigt. Tjocka isar 60-80 cm 

gör att det är tungt att borra framförallt för de äldre. I norrland användes elborr i så gott som alla 

pimpeltävlingar utom DM och SM, utan att det varit några problem. 

 

Förslag till beslut: Yrkar att elborr får användas vid pimpeltävlingar i veteranklassen. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion T31 
Detta är en fråga som berör den veteranklassen i pimpel tidigast från kval 2019 och SM 2020. Frågan 

delar pimpelsverige och där tävlingskommittén inte vill ta ställning för att påverka diskussionen. 

 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén vill lämna frågan öppen till tävlingsmötet att besluta. 

 

  



 

 

Motion T32 
till Sportfiskarnas Kongress 2018 

 

Namn på motionären: Skellefteå SFK 

Medlemsnummer: 2505 

 

Rubrik: Buss till parallelltävling vid pimpel-SM 

 

Bakgrund 

Till pimpel-SM kommer många med buss. Pga av körtider så behövs det 2 chaufförer eller en inhyrd 

på söndag för att köra från hotellet till startplatsen. Någon ytterligare körning tex till parallelltävling är ej 

möjlig pga kostnad. 

Förslag till beslut 

Yrkar att SM-arrangör vid pimpel-SM ordnar buss från SM-startplats på söndag till parallelltävling 

(givetvis mot betalning) om det inte är gångavstånd. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion T32 
Det är inte rimligt att tävlingsmötet kan kräva av arrangören att det skall finnas busstransport till 

parallelltävlingar då parallelltävling i sig inte är ett krav för en SM arrangör. 

Förslag till behandling 
Tävlingskommittén anser därmed motion T32 besvarad och föreslår tävlingsmötet att avslå motionen. 

 


