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Pimpel-SM 2019 är ett samarrangemang av:

PIMPEL-SM  
I LULEÅ 2019

Officiellt tävlingsprogram med 
tidsschema, tävlingsregler   
och områdesinformation.
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TÄVLINGSLEDARE

David Granström
VICE TÄVLINGSLEDARE 

Stig Granström 
TÄVLINGSSEKRETERARE

Robert Åkerström

TÄVLINGSJURYN BESTÅR AV: 

Elin Seger, Rosie Thörne,  
Michael Molander, Lars Gullstrand

KONTAKT

Stig Granström: 0706-807 807 
Robert Åkerström: 070-233 52 83 
David Granström: 070-664 05 65

NÖDTELEFON: 070-358 20 87 ELLER 112

Yngre damjunior

Äldre herrjunior

Lag Äldre herrjunior Lag Herrsenior

Damveteran

Lag Äldre damveteran

Äldre herrveteran

Äldre damjunior Herrsenior

Lag Herrveteran

Äldre damveteran

Yngre herrjunior

Lag Yngre herrjunior Lag Damsenior

Damsenior

Lag Damveteran

Herrveteran

Lag Äldre herrveteran

Tävlingsklasser och sponsorer
Vi är tacksamma till alla våra sponsorer 
som ser till att prisbordet på årets SM är 
ett av de mest omfattande någonsin!
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Stig Granström
Ordförande Pimpel-SM 2019

“Det bästa och mest moderna SM hittills”

Nu är vi framme vid målet. Förverkligandet att genomföra det bästa pim-
pel-SM som anordnats. Planeringen har varit lång och givande. Redan ti-
digt bestämde vi att modernisera själva tävlingen. Storbildsskärm, för att 
alla som finns på plats ska kunna följa med vad som händer före, under 
och efter tävlingen. Streckkodsläsare, som gör inläsningen av startkort 

snabbare vid invägning och resultatskrivning.

Några få har dragit ett stort lass med allt runt omkring arrangemanget.  
Robert Åkerströms optimism har genomsyrat hela resan. Han sporrar oss 

andra till stordåd. Christer Holmgren har grottat ner sig i flera hundra 
timmar för att allt runt startlistor, startkort och invägning ska fungera. 

Nu är vi här, och välkomnar alla 466 individuella och 128 lag till Luleå. 
Gångavstånd från hotell till tävlingsplats. Ett av Sveriges absolut bästa 
abborrvatten har du framför dig. Inte alla kommer att hamna helt rätt, 

men jag är övertygad att många kommer att var helnöjda när söndagsef-
termiddagen är här och du vänder hemåt.

Utan det stora engagemanget från våra sponsorer hade vi inte lyckats så 
bra med att erbjuda ett fantastiskt prisbord. 

Som avslutning önskar jag oss alla ”skitfiske” här i Luleå
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Tävlingsreglerna för Pimpel-SM 2019 
baseras på Sportfiskarnas allmänna 
tävlingsregler med några lokala tillägg.

Säkerhetsbestämmelser  
Isdubbar ska alltid medföras och bäras 
väl synligt runt halsen. Eggskydd skall 
alltid vara påsatt vid in- och utgång 
samt vid transport längs upplogade 
isvägar, men får tas av när man kommit 
fram till fiskeplatsen före startsignalen. 
Isborren skall under tävlingen stå 
nedborrad i isen mellan varje borrning 
för att undvika olyckor. Har man elborr 
så skall batteriet vara avtaget vid in- och 
utgång. 

Start, gångtid och förflyttning  
Särskild gångtid före och efter 
tävlingen ska finnas för att ge de 
tävlande en möjlighet att sprida sig 
på fiskevattnet innan start. Tävlingen 
börjar vid startsignal. De tävlande skall 
dessförinnan ha haft möjlighet att 
inta sina platser. All förflyttning inom 
tävlingsområdet skall ske till fots. Det är 
tillåtet att använda pulka för transport 
av utrustning och fångst. 

Tävlingsplats  
Avståndet mellan de fiskande får ej 
vara mindre än fem meter, vilket gäller 
även egna lagmedlemmar. Avståndet 
definieras från hålets kant till den andra 
fiskandes hål kant. Tävlingsområdet 
är utmärkt. Observera att borrning ej 
får ske inom 20 meter från upplogade 
isvägar (märkning finns).

Fiskemetoder - Redskap och beten  
Tävlande får endast använda ett 
redskap åt gången. Motordrivna rullar 
och motordrivna isborrar är förbjudna 
om ej lättnadskort innehas. Undantaget 
är de äldre veteranklasserna (ÄHV, 

ÄDV) vilka fritt får använda elborr 
utan krav på lättnadskort. Hel fisk eller 
del av fisk får inte användas som bete 
(undantag för fisköga). Mormyska eller 
liknande räknas som krok. Upphängare 
samt pirk/bete med mer än en fast 
enkelkrok (undantag gäller dock för 
balanspirk) är förbjudet att använda. 
Mäskning är förbjuden. 

Avlivning av fisk  
Fångad fisk skall avlivas omedelbart 
efter upptagandet.

Invägning  
Fisket skall genast avbrytas vid 
slutsignal. Fisk som krokats vid 
slutsignal får räknas i tävlingen. All 
fisk skall lämnas in för invägning inom 
tävlingsarrangörens fastställda tid. 
Endast abborre godkänns. Fångad fisk 
som lämnas in för vägning skall tas ut 
ur fångstpåsen och redovisas öppet. 
Fångad fisk får ej förvaras i vatten 
och skall vägas in fri från is och snö. 
Fisk som fångats olagligt får ej vägas 
in. Fisk som ej räknas i tävlingen skall 
återutsättas eller avlivas omedelbart. 
Ingen fisk får lämnas kvar på isen. 

Resultat 
Vid DM eller SM-tävlingar gäller högst 
sammanlagd vikt. Vid lika vikt vinner 
den som har flest antal fiskar. 

Övriga bestämmelser  
Deltagare får under tävlingen ej vistas 
utanför tävlingsområdet utom vid 
uträttandet av naturbehov och då 
skall redskapen lämnas kvar inom 
tävlingsområdet. Isvägar får användas 
för transport – eggskydd på! Fiske får 
inte ske inom 20 meter från upplogade 
isvägar – markering finns.

TÄVLINGSREGLER
Tävlingen hålls i nedre delen av Luleå älv inom Luleå Fiskevårdsområde som 

sträcker sig från Gammelstad till Tjuvholmssundet och Klubbviken. Båda 
officiella tävlingshotellen ligger på gångavstånd från tävlingsområdet.

Lagtävling (söndag)Individuell tävling (lördag)

TÄVLINGSOMRÅDE

x

x

infart Bergnäsbron

x
Start/målområde

BUSS

Quality hotell

Clarion Sense
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Fredag 15 mars: ankomst/registrering
Kl.18.00–20.00 Utlämning av startkort, Hägglunds Äventyrsbutik,  
Storgatan 26 Luleå (mittemot Quality Hotel) 
Startkort hämtas av respektive distriktstävlingsledare eller av denne utsedd 
person. Hägglunds Äventyrsbutik har specialöppet och erbjuder förmånliga 
specialpriser till samtliga deltagare och medföljande till Pimpel-SM. (För sent 
ankommande tävlande kan startkort även hämtas innan 08.00 på lördag vid 
sekretariatet i tävlingsområdet.)

Lördag 16 mars: SM individuell tävling  
09.00 Invigning av Luleås kommunalråd Niklas Nordström 
 Genomgång av tävlingsområde och övriga förutsättningar
09.30  Utgång från Startplatsen (kl. 09.15 med lättnadskort)
10.00  Tävlingsstart
14.00  Tävlingen avslutas (ingångstid 45 min)
14.45  Alla tävlande åter i målområdet.
15.15  Prisutdelning vid tävlingscentrum
17.00	 Buffé	serveras	på	Quality	hotel	och	Clarion	Sense.	Boka	innan!
19.00	 Middag	för	distriktstävlingsledare	och	arrangörer	på	Quality	Hotel
OBS!	Öppen	parallelltävling	anordnas	i	Västmarkträsk	–	en	otroligt	fiskrik	sjö	cirka	
30	minuter	utanför	Luleå	–	kl	10-13.	Busstransport	från	Bryggeriet	i	Luleå	kl	08:30.	
Avgift 100 kr för vuxna och 50 kr för juniorer.

Söndag 17 mars: SM lagtävling  
08.00  Invigning av landshövding Björn O. Nilsson 
 Genomgång av tävlingsområde och övriga förutsättningar 
08.30  Utgång från Startplatsen (kl. 08.15 med lättnadskort)
09.00  Tävlingsstart
13.00  Tävlingen avslutas (ingångstid 45 min.) 
 Observera att slutskott för parallelltävling sker 12.00
13.45  Alla tävlande åter i målområdet.
14.15  Prisutdelning vid tävlingscentrum
OBS!	Öppen	parallelltävling	anordnas	i	Luleå	Hamn	kl	9-12	(samma	tävlingsområde	
som lördagens individuella tävling). Startplats vid samlingsområdet för SM.  
Avgift 100 kr för vuxna och 50 kr för juniorer.

DIGITAL INVÄGNING

Startkort med streckkod
Alla startkort är försedda med 
en streckkod som läses av vid 

invägningstillfället för att koppla 
ihop resultatet med rätt tävlande.

Uppkopplade digitala vågar
Vid invägningen registreras vikten 
på en digital våg och resultatet 
sparas direkt i tävlingsdatabasen. 
Den tävlande får ett kvitto utskrivet 
sekundsnabbt direkt från vågen.

Omedelbara resultat
Alla invägningar sorteras automa-

tiskt klassvis i tävlingsdatabasen 
och resultaten finns tillgängliga 
direkt efter avslutad invägning.  

Automatiseringen minskar också 
risken för manuella sorteringsfel.
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SM i Pimpelfiske 2019 är det första med en digitaliserad lösning för 

invägning och resultatsammanställning. Snabbt, enkelt och tryggt.  

Så här fungerar det!

Det är viktigt att ditt namn, klass och startnummer är korrekt 
registrerade innan tävlingen. Förvara ditt startkort så att det 

går att läsa vid invägningen. Ha ditt startkort redo för avläsning 
när du kommer fram till vågstationen. Tack på förhand!



Ta c k  t i l l  a l l a  v å ra  ö v r i g a  s p o n s o re r !

ISFISKE 
SPECIALISTEN


