
Protokoll från Sportfiskarnas tävlingsmöte 

19 november 2016, Seandie Brommaplan 

1. Tävlingsmötets öppnande 

Sportfiskarnas tävlingsansvarige tjänsteman Anssi Lehtevä öppnar tävlingsmötet och konstaterar 

ödmjukt och glatt att det var länge sedan så många samlats till ett tävlingsmöte. Möteslokalen är 

fylld till bredden. 

2. Fastställande av röstlängd 

Henrik Helde redogör för mötets röstlängd. (Bilaga 3) 

Anssi Lehtevä frågar mötet om man kan fastslå röstlängden enligt föredragen incheckningslista. 

Beslut: Mötet beslutar att godkänna incheckningslistan som röstlängd med tilläggen att ombud 

nummer 26 Kenneth Holmberg, ombud nummer 56 Mats Aronsson samt ombud nummer 76 

Mikael Flodman inte är närvarande. Ombud nummer 44 Fredrik Andersson är en dubblett med 

nummer 52 och därmed stryks nummer 44 från listan. 

Röstlängden fastställs till sammanlagt 75 röstberättigade ombud. Därtill närvarar, utan rösträtt, 

tre medlemmar, en förbundsstyrelseledamot och sex tjänstemän. 

3. Fråga om tävlingsmötets behöriga utlysande 

Anssi Lehtevä redogör för mötets utlysande: 

• 2016-02-08 Klubbarna tillsänds information om tävlingsmötet genom klubbutskicket. 

• 2016-08-26 Information om tidpunkt för tävlingsmötet publiceras på hemsida n. 

• 2016-09-08 Kallelse tillsänds distriktstävlingsledarna samt publiceras på sportfiskarna.se. 

• 2016-09-20 Information om tävlingsmötet i Svenskt Fiske nr 4. 

• 2016-10-19 Kallelse tillsänds samtliga anmälda ombud via mail/brev. 

• 2016-10-27 Påminnelse om anmälan publiceras på sportfiskarna.se. 

• 2016-11-02 Ombudshandlingar tillsänds anmälda ombud. 

• 2016-11-14 Kompletterande utskick till tillkommande anmälda ombud. 

Anssi Lehtevä frågar om det f inns några frågor angående mötets utlysande. Det finns inga frågor. 

Beslut: Mötet beslutar tävlingsmötet som behörigt utlyst. 

4. Val av ordförande för mötet 

Tony Söderblom föreslår Anssi Lehtevä som mötesordförande. Inga fler förslag. 

Beslut: Mötet väljer Anssi Lehtevä till mötesordförande. 

Anssi tackar för förtroendet att leda mötet och går vidare på föredragningslistan. i}~ 
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5. Val av protokollsekreterare för mötet 

Valberedningens sammankallande Björn Carlström föreslår Henrik Helde som 

protokollsekreterare. Inga fler förslag. 

Beslut: Mötet vä ljer Henrik Helde till protokollsekretera re. 

6. Val av två protokolljusterare 

Erik Tikkanen föreslår Dan Källman och Björn Widerberg. Inga fler förslag. 

Beslut: Mötet väljer Dan Källman och Björn Widerberg till protokolljusterare tillika rösträknare på 

mötet. 

7. Val av två rösträknare 

Se punkt 6 ovan. 

8. Fastställande av föredragningslista 

Anssi Lehtevä frågar om det f inns invändningar mot utskickad föredragningslista. (Bilaga 2) Inga 

invändningar finns. 

Beslut: Mötet faststä ller föredragn ingslistan enligt utsänt förslag. 

9. Behandling av verksamhetsberättelse 

Henrik Helde presenterar Sportfiskarnas medlemsundersökning som genomfördes inför 

kongressen 2016. Undersökningen har mejlats ut till15 800 medlemmar och 6 200 svar har 

inkommit, vilket är en mycket hög svarsfrekvens. Sportfiskarnas kommunikationsavdelning arbetar 

ständigt med att försöka samla in fler mej/adresser från förbundets medlem ar. Alla medlemmar 

kan själva registrera sin mej/adress via medlemsinloggningen eller genom att kontakta 

Sportfiskarnas medlemsservice via telefon eller mej/. Henrik understryker att undersöknigen ger en 

bra bild av medlemmarnas åsikt, men påpekar att den inte kan ses som ett facit då inte alla 

medlemmar har svarat. {Bilaga 1) 

Björn Carlström undrar hur många på tävlingsmötet som har varit med och svarat på 

undersökningen och genom handuppräckning konstateras att nästan 30 % av församlingen har 

varit med och svarat. 

Henrik berättar att ca 20 % av de svarande i undersökningen har angett att det utnyttjar 

medlemsförmånen att tävlingsfiska och redogör sedan för de övriga medlemsförmånerna och 

svaren kring Svenskt Fiskes läsvärde. 

Andreas Wetterhall frågar om det finns någon fråga med i medlemsundersökningen som visar på 

hur många som är tävlingsfiskare. Henrik svarar Andreas att man, till viss del, kan se till de svar 

som visats tidigare gällande utnyttjandet av medlemsförmånen att tävla som visade på ca 20 %. 

Henrik tar med frågan, om en tydligare frågeställning kring vilka som tävlingsfiskar, till 

Sportfiskarnas kommunikationsavdelning inför nästa medlemsundersökning. 
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Andreas Wetterhall frågar församlingen om vilka som har en mailadress och det konstaterars att 

det är betydligt fler än de 30% som tidigare svarat att de varit med i medlems undersökningen. 

lesper Taube påpekar att man redan vid tävlingsmötet 2014 efterfrågade allas mej/adresser för 

att fler skulle nås av medlemsundersökningen och uppmanar alla närvarande att lämna sin 

mej/adress till någon av de närvarande tjänstemännen under dagen. 

Kansliet får ett medskick att försöka kvantifiera och värva de tävlingsfiskare och föreningar som 

ännu inte är medlemmar i förbundet. 

Sportfiskarnas ekonomichef Ullabritt E ng berg redogör för tävlingsfiskets ekonomi. (Bilaga 1) 

Daniel Eriksson poängterar att han inte anser att det underskott som redovisas för 

tävlingsverksamheten är representativt för tävlingsverksamheten om man räknar in hur många 

som är aktiva tävlingsfiskare och därmed kunde kvantifiera mängden medlemsintäkter för 

gruppen tävlingsfiskare. Ullabritt En g berg understryker att tävlingsverksamheten är en av flera av 

förbundets kärnverksamheter. 

Anssi Lehtevä redogör för framtidsplanerna för feeder och föredrar därefter 

verksamhetsredovisningen för de gångna två åren tillsammans med grenansvariga Erik Tikkanen 

{pimpel), Andreas Wetterhall (mormyska), Torbjörn Eriksson (fluga), Lennart Jonsson (traditionellt 

mete), Mia Hammarlund (hav), Kenneth Karlsson (gädda), samt Christer Engvall (internationellt 

mete). Anssi redogör för grenen trolling i brist på närvarande grenansvarig. (Bilaga 4) 

Lars Andersson frågar varför resultaten inte ligger ute på hemsidan när tävlingarna är 

genomförda och Anssisvarar att det är de som sanktionerat tävlingarna som ansvarar för att 

lägga in resultaten i systemet. 

Stig Granström frågar varför man inte har genomfört deltävlingar i gäddfiske-SM 2016/ängre norr 

ut än Ludvika. Nielas Åhrman, ansvarig för genomförandet av gädd-SM, förtydligar att man har 

gjort försök med deltävlingar längre norrut men att det inte är möjligt att lägga den arbetstiden 

som krävs för ett arrangemang när det bara kommer fyra deltagare i de nordligaste delarna. 

Anssi lehtevä frågar mötet om det finns fö r frågor. Det finns inga frågor. 

Beslut: Möt et beslutar att godkänna verksamhetsredovisningen för åren 2015-2016. 

10. Behandling av tävlingskommittens förslag samt beslut i av kongressen hänskjut na 

motioner (bilaga 5) 

Henrik Helde inleder med att redogöra förutsättningarna för motionshanteringen. 

Anssi lehtevä frågar om motionerna kan beslutas i den grupperade ordning som återfinns i utsänd 

handling och förtydligar att förslag 2 av motion 13 därmed behandlas tillsammans med motion 

21, 23, 24 och 25. 
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Daniel Eriksson föreslår att mötet behandlar motion 22 före behandlingen av motion 21, 23 och 

24, då de senare motionerna faller vid ett eventuellt bifall av motion 22. 

Beslut: Mötet beslutar att behandla motionerna enligt utsänd handling med tillägget att behandla 

motion 22 före motion 21, 23 och 24. 

Motion 3 

Kenneth Danielsson anser att sanktioneringsavgifterna som lämnas till förbundet ska kunna täcka 

kostnader för landslagskläder och att de personer som åker på NM annars bör kunna lösa 

profilkläder via sponsorer. 

Harriet Jonsson föreslår att förbundet kan ta fram ett tygmärke som kan fästas på kläderna, 

varvid man slipper köpa en hel/andslagsdräkt varje gång. 

Erik Tikkanen förtydligar att det inte är meningen att det ökade anslaget inte bara ska gå till 

kläder utan även till andra kostnader kring landslaget. 

Beslut: Mötet beslutar att avslå motion 3. 

Mötet ajourneras för lunch. 

Motion 4, 5, 6, 7 och 8 

Andreas Wetterhall förtydligar att mötet först borde behandla motion 6 för att sedan behandla 

motionerna 7 och 8 som är direkt kopplade till genomförandet av SM i mormyska. 

Motion 6 

Andreas Wetterhall och Mats-Ame Axelsson redogör för motion 6 och understryker fördelarna 

kring att samla alla deltagare på en och samma helg med både SM och landslagskval. 

Marina Sanvincenti håller med Mats-Ame vad gäller vikten av att hålla ihop mormyskasverige, 

men tror inte att genomförandet av SM och landslagskval samma helg är lösningen. 

Andreas Wetterhall påpekar ett behov av förändring då mormyska idag är uppdelat i två läger och 

att förslaget är en bra kompromiss där 130 personer kvalar istället för dagens 25. 

Daniel Eriksson tillägger att man bör ta bort exkluderingen av juniorerna från förslaget. 

Anssi Lehtevä frågar mötet om finns det fler frågor. Inga fler frågor. 

Beslut: Mötet beslutar att bifalla motion 6 med 34 röster för och 24 röster emot, med tillägget att 

inte exkludera juniorerna i beslutet. 

Motion 7 

Beslut: Mötet beslutar att bifalla motion 7 med tillägget att inte exkludera juniorerna i beslutet. 
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Motion 8 

Beslut: Mötet beslutar att bifalla motion 8. 

Motion 4 och S 

Henrik Hel de förtydligar att beslut inte kan fattas gällande en höjning av avgiften då avgiftens 

storlek beslutas av arrangören tillsammans med ansvarig tjänsteman. 

Anssi Lehtevä informerar att SM-avtalen är skrivna för 2017 och de nya reglerna kan börja gälla 

förstfrån och med OM 2017 och SM 2018. 2017 genomförs SM och landslagskval som vanligt. 

Mats-Arne Axelsson föreslår att mötet ska gå till beslut på att avsätta 100 kr av startavgiften vid 

SM i mormyska, en avsättning som tillfaller landslaget. 

Beslut: Mötet beslutar att bifalla motion 4 med 34 röster för och 24 röster emot. Därmed avsätts 

100 kr av startavgiften vid SM i mormyrska till landslaget. Ingen avsättning görs på juniorernas 

avgifter. Beslutet gäller från och med DM 2017 och SM 2018. 

M otion S 

Anssi Lehtevä konstaterar att motion 5 faller i och med bifallet av motion 4. 

Beslut: Mötet beslutar att avslå motion 5. 

Motion 9 

Beslut: Mötet beslutar att avslå motion 9 i enighet med tävlingskommittens förslag. Mötet ger 

kommitten i uppdrag att ta med frågan till berörda parter för NM i pimpel. 

Motion 10 

Rolf Öberg föreslår att kommitten tar med sig frågan om åldergränserna för NM till berörda 

arrangörsländer. 

Beslut: Mötet beslutar att avslå motion 10 med tillägget och tävlingskommitten får i uppdrag att 

ta med sig frågan om åldersindelningar för NM i pimpel till övriga arrangörsländer för NM med 

förhoppning om en framtida klassindelning på NM som skulle möj liggöra svenska juniorers 

deltagande på NM . 

Motion 11 

Anssi Lehtevä föredrar motionen och förtydligar att det inte har genomförts tremannalag på SM 

2016. 

Harriet Jonsson påpekar att instruktionen från kommitten kom ut på hemsidan först på hösten 

2015 och att det dörför inte har genomförts tremannalag på OM förrän 2016 och därmed har 

prövotiden inte varit två år som förslaget angett. 

Daniel Eriksson förtydligar att det i motion 11 inte finns något förslag om att återgå till 

fyramannalag. 
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Magdalena Filipsson yrkar på att testet av tremannalag ska fortgå minst ett år ti ll. 

Kenneth Danielsson föreslår att reglerna om tremannalag ska införas direkt efter tävlings mötet. 

Daniel Eriksson svarar Kenneth och Magdalena att effekten blir den önskade om mötet bifaller 

motion 11. 

Anssi Lehtevä frågar om det är församlingens avsikt att gå till beslut gällande införandet av 

tremannalag men att SM 2017 genomförs med fyramannalag i samtliga klasser, utom dam och 

junior som fiskas med tremannalag i enighet med beslutet från tävlingsmötet 2014. Anssi 

förtydligar att de nya reglerna med tremannalag skulle gälla från och med DM 2017 och SM 2018. 

Beslut: Mötet beslutar att bifalla motion 11. Därmed genomförs lagtävlingar med tremannalag i 

samtliga klasser från och med DM 2017 och SM 2018 i grenarna pimpel och traditionel lt mete. SM 

2017 genomförs med fyramannalag i samtliga klasser utom dam och junior där tremannalag 

gäller. 

Motion 12 

Beslut: Mötet beslutar att bifalla motion 12. 

Motion 13 del l 

Beslut: Möt et beslutar att avslå del l av motion 13 och därmed behåller damklasserna sin 

rådande indelning. 

Motion 22 

An ss i Lehtevä betonar vikten av DM-tävlingar för den regionala tävlingsverksamheten och att ett 

beslut om öppet SM kan göra stor skada på DM-tävlingarnas status i distrikten. 

Marina Sanvincenti och Daniel Eriksson påpeka att öppna SM ör lösningen för de södra distrikten 

som inte kan genomföra sina kvaltävlingar på grund av de allt mildare vintrarna och Martin 

södergårds pekar på de oklarheter som uppstår kring vem som har rött att åka på SM om 

kvaltävlingarna uteblir. 

Ju ha Saarinen menar att det inte är en förutsättning för DM-tävlingarnas existens att vara 

kvaltävlingar till SM och jämför med andra idrotter där deltagandet på SM inte är kopplat till ett 

deltagande på DM. 

Dan Käl/man förklarar att med de rådande reglerna kan distrikt, som har isfria vintrar och därmed 

inte har möjlighet att genomföra sina DM-tävlingar, bli automatiskt diskvalificerade från SM

deltagande. 

Kenneth Danielsson bjuder in samtliga distrikt, som inte har förutsättningar på hemmaplan för att 

genomföra pimpel-DM, att genomföra sina tävlingar i Värmland. Kenneth understryker att ett 
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öppet SM medför ökade logistikproblem för arrangören med bland annat bussar och hotell då 

man tappar samordningen från distrikten. 

lesper Dyberg påpekar att om man inte kan genomföra DM så kvarstår inte kravet om DM utan 

man kan delta som om det vore öppet SM. 

Anss i Lehtevä frågar mötet om finns det fler frågor. Inga fler frågor. 

Beslut: Mötet beslutar att avslå motion 22 med 35 röster för och 17 röster emot. 

Beslut: Mötet beslutar att ge tävlingskommitten i uppdrag att utreda hur man ska hantera kval ti ll 

SM i de distrikt där DM inte går att genomföra. Kommitten ska meddela tävlingsverksamheten sitt 

beslut senast 31 januari 2017. 

Motion 21, 23, 24 och 25 samt förslag 2 i motion 13 

An ss i Lehtevä redogör för motionerna och tävlingskommittens förslag till behandling. 

Erik Södergårds påpekar att det finns en regel som säger att det är minst tre som går vidare från 

varje DM samt att det är inte utskrivet att det är medaljörerna. 

Harriet Jonsson påpekar att konsekvensen om man beslutar om 25 %, och inte har med ett tillägg 

om m inst tre personer, blir att de mindre klasserna får färre som kvalificeras trots att beslutet 

syftar till att höja antalet. 

Beslut: Mötet beslutar att bifalla motion 24 och 25 och därmed sätts kvalgränserna från DM till 

SM till 25% eller minst tre personer/lag i grenarna pimpel och traditionellt mete. Beslutet gä ller 

från och med DM 2017 och SM 2018. Beslutet påverkar inte de klasser som sedan tidigare har 

100-procentig kvalificering. 

Beslut: Mötet beslutar att avslå motion 21, 23 och förslag 2 i motion 13. 

Mötet ajourneras för eftermiddagsfika. 

M otion 14, 15 och 16 

Anssi Lehtevä redogör för kommittens förslag till behandling av motion 14, 15 och 16 och 

understryker vikten av att tävlingsverksamheten måste ta dessa frågor på allvar för att 

tävlingsfisket ska följa forskningens rekommendationer kring viktiga individer ur ett 

reproduktionsperspektiv och lämnar därefter ordet fritt. 

Lars Gullstrand frågar hur man ska kunna lösa mätandet av fångsten rent praktiskt när det är mer 

än 10 grader kallt. 

Martin Södergårds anser att syftet är gott med motionerna, men håller med Lars Gullstrand om 

problematiken med det praktiska genomförandet. Martin påpekar att med denna typ av regel 

riskerar tävlanden att hamna i vågskålen mellan att vinna eller bli diskvalificerad genom en 
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felaktigt mätt abborre. Martin ser inte maximimått som löningen, utan snarare hur vi väljer att 

genomföra våra tävlingar utifrån vad vattnet klarar av för uttag. 

Susanna Karlsson påpekar att förslaget kan skapa problem för de vatten som håller mycket 

storabborre. Susanna tillägger att hon har förstått att fiskens ögon kan ta skada av att exponeras 

mot stark kyla och understryker att de alltid har personer som vill ha med sig fångsten hem som 

mat efter genomförda tävlingar och att ingen fisk kastas. 

Erik Tikkanen förtydligar att motion 14 inte innehåller något krav på maximimått utan överlämnar 

till arrangören att ta beslut angående maximimått utifrån rådande förutsättningar. 

Anssi Lehtevä påpekar att förslaget i motion 14 kan vara ett bra steg i rätt riktning där arrangören 

själv kan ta beslut utifrån tävlingsvattnets förutsättningar. Anssi understryker att beslutet inte 

bara berör ett biologiskt perspektiv utan även hur allmänheten ser på tävlingsverksamhetens 

upptag och avlivande av fisk i samband med tävling. 

Daniel Eriksson föreslår att kommitten ska få i uppdrag att utreda detta och att de då läser in 

tidigare motion i frågan om att få ta upp all fisk som skickades in till tävlingsmötet 2014. 

Marina Sanvincenti betonar att samhällsklimatet idag inte ser med blida ögon på att man tar upp 

en massa fisk på en tävling och slår ihjäl dem, eftersom de inte förstår det. Mari no menar att 

tävlingsfiskarna måste inse det. 

Jesper Dyberg inflikar att man måste ta beslut angående SM huruvida det ska vara valbart eller 

tvång och att det på OM kan vara mer valbart men att SM måste kunna genomföras utan 

spekulationer och påtryckningar. 

Daniel Eriksson påpekar att ombuden på tävlingsmötet representerar klubbar och att klubbarna 

har tittat på frågorna utifrån de motioner som är inlämnade, så det är egentligen dessa man har 

mandat att svara på. Daniel menar att när man ändrar besluten så här så skulle man behöva gå ut 

med frågorna till klubbarna igen. 

Henrik Heldesvarar att förslaget som är utskickat från tävlingskommitten är ett förslag om att 

införa ett maximimått och att om man skulle ta beslut om att ge arrangören rätten att besluta om 

maximimått så ligger det inte utanför sakfrågan och kan därmed beslutas av tävlingsmötet 

Anssi Lehtevä frågar mötet om finns det fler frågor. Inga fler frågor. 

Beslut: Mötet beslutar att inte gå vidare i frågan om införandet av maximimått och beslutar att 

avslå motion 14, 15 och 16. 
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Motion 17, 18, 19 och 20 

Susanna Karlsson tycker inte en kostnad för en skruvdragare har med frågan att göra och att det 

väl inte är någon som skickar ut sina juniorer på isen utan att ha gett dem den kunskap de 

behöver. 

Kenneth Danielsson påpekar att motion 17 är väl avvägd. Den ger äldre veteran möjlighet att 

använda el-borr medan övriga måste ha läkarintyg. 

Andreas Wetterhall uppmärksammar att det skulle bli olika regler på nationella och 

internationella tävlingar. 

Anssi Lehtevä frågar mötet om finns det fler frågor. Inga fler frågor. 

Beslut: Mötet beslutar att bifalla motion 17 och avslå motion 18, 19 och 20. Därmed blir det 

tillåtet att använda el-borr utan lättnadskort i klassen äldre veteraner på alla pimpeltävlingar som 

är sanktionerade. Övriga klasser och grenar förblir oförändrade. 

Motion 26 

Beslut: Mötet beslutar att avslå motion 26 i enighet med kommittens förslag. GPS och 

mobiltelefon får därmed fortsatt användas på sanktionerade tävlingar. 

Motion 27 

Anssi föredrar motionen och tävlingskommittens förslag till behandling och berättar vidare om 

händelseförloppet kring de uteblivna minnespriserna. Anssi berättar vidare att många har varit 

inblandade från kansliet, tävlingskommitten samt privatpersoner i arbetet med att försöka få fram 

minnespriserna. Anssi förklarar att kansliet och tävlingskommitten reglerar denna typ av delar i 

gällande avtal för SM-arrangörer och man självklart försöker tillse att arrangörerna håller sina 

delar av avtalet. Men Anssi påpekar att i den aktuella frågan gjorde kansliet och 

tävlingskommitten bedömningen att nog fick vara nog när personer började må dåligt av det som 

började likna en häxjakt. 

Kenneth Danielsson menar att frågan inte rör vad som hände i Tranås, utan vad som händer i 

framtiden. Kenneth har flera tävlanden i Värmland som har frågat efter detta och han har lovat 

dem minnespriser. Kenneth anser att om man betalar in sanktioneringsavgifter och förbundet 

hävdar att man har avtal för arrangemanget, då är det minsta man kan göra att utesluta en 

sådan klubb ur förbundet. Kenneth frågar om nästa klubb som gör så här också kan gå skadefri 

och menar att det är denna signal som motionssvaret sänder ut. 

Anssi Lehtevä tror att den aktuella klubben har gått under i kölvattnet av denna händelse och att 

det blir svårt att hålla någon till svars. Anssi understryker att frågan handlar om minnestalrikar 

och frågar om det inte är tragiskt nog att klubben har slutat existera och att folk mår riktigt dålig. 

Anssi Lehtevä frågar mötet om man är redo att gå till beslut. Mötet är redo att gå till beslut. 

Beslut: Mötet beslutar att avslå motion 27. 
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11. Behandling av verksamhetsplan 

Anssi redogör för riktlinjerna för verksamhetsplaneringen för de kommande två åren 2017 och 

2018 och öppnar för frågor. (Bilaga 6) Inga frågor. 

Beslut: Mötet beslutara att godkänna riktlinjerna för verksamhetsplanering 2017-2018. 

12. Övriga frågor/ordet fritt 

Anssi Lehtevä föredrar den frågan som tävlingskommitten har till tävlingsmötet Frågan gäller NM 

i pimpel. 

Anssi frågar tävlingsmötet om de anser att tävlingsverksamheten ska fortsätta engagera sig i NM i 

pimpel, trots att många har hört av sig till förbundet och klagat över de höga kostnaderna för 

deltagande. 

Martin Södergårds tycker att det finns stora fördelar med samarbeten mellan de nordiska 

länderna. Han understryker att förbundet borde främja alla dessa samarbeten som går att få till 

och att NM är symbolen för denna typ av samarbeten med en lång tradition. 

Michael Molander berättar om hur stort det har varit för hans son att åka på NM och Lars 

Gullstrand fyller i att NM är en fantastisk tävlingsupplevelse. 

lesper Taube förtydligar att detta inte är en beslutspunkt gällande framtiden för NM utan endast 

en diskussion. 

Jesper Dyberg föreslår att man borde ha riktlinjer för vad som bekostas av förbundet och vad den 

enskilde tävlande ska stå för. 

Anssi frågar mötet huruvida ett fortsatt N M-deltagande har mötets stöd efter det som nu har 

sagts och det samlade ombuden ger sitt stöd till fortsatt N M-deltagande. 

Mats-Arne Axelsson tycker att det var ett intressant inlägg från lesper Dyberg att man måste 

tänka till var pengarna kommer ifrån. Mats-Arne tycker att tävlingskommitten ska se över så att 

det går lika mycket pengar till alla landslag. Henrik Heldesvarar att kansliet tar med frågan i 

arbetet med budgetförslaget som slutligt beslutas av förbundsstyrelsen. 

Lennart Jonsson efterfrågar att SM-arrangörer skulle kunna bistå med en chaufför som kör fram 

till tävlingsvattnet så att man inte riskerrar att bli stående i timmar på grund av chaufförernas 

nattvila. 

Rolf Öberg hälsar alla välkomna till pimpei-SM 1-2 april 2017 i Burträsk och Leif Andersson hälsar 

alla välkomna till pimpei-SM 2018 på Mälaren. 
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Martin södergårds påpekar att man vid förra tävlingsmötet beslutade att avskaffa 

arrangörsklassen och att friplatser istället skulle ges till de som arrangerar OM, förutsatt att de 

gjorde riktade insatser mot ungdomar. 

Martin Södergårds föreslår att tävlingskommitten utreder hur man tar hand om sina juniorer runt 

om i landet och berättar att hans egen verksamhet till exempel har haft ungdomscoacher ute på 

isarna. 

Anssi Lehtevä svarar Martin att tävlingskommitten kommer skicka ut en förfrågan till distrikten för 

att få in information hur det har gått och om beslutet har gett önskad effekt. 

13. Tävlingsmötets förslag t ill t ävlingskommitte 

Björn Carlström föredrar valberedningens förslag till nomineringar till ny tävlingskommitte (Bilaga 

7) och uppmanar alla att under nästkommande mandatperiod komma in med förslag på 

kandidat er för att underlätta valberedningens arbete. 

Marina Sanvincenti och Fredrik Andersson presenterar sig själva. 

Björn presenterar kandidat Daniel Gerber som inte är närvarande. 

Anssi Lehtevä frågar mötet om det finns fler förslag. Nog med förslag. 

Anssi Lehtevä tackar alla som suttit i tävlingskommitten den gångna mandatperioden för ett väl 

utfört arbete, både de som sitter kvar men särskilt de avgående. 

Beslut: Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag nomineringar på tävlingskommitte 

enligt följande: 

Traditionellt mete Lennart Jonsson Omval 

Havsfiske Mia Hammarlund Omval 

Pimpel Erik Tikkanen Omval 

Flugfiske Torbjörn Eriksson Omval 

Mormyska Marino Sanvincenti Nyval 

T rolling Fredrik Andersson Nyval 

Gädda Daniel Gerber Nyval 

Internat ionellt mete Kandidat saknas 

Kust och sjö Ska ej tillsättas 

Den tillträdande valberedningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna lämplig kandidat 

till posten som grenansvarig för internationellt mete. Valnämnden får mandat att kommunicera 

sin nominering direkt till förbundsstyrelsen. 

14. Tävlingsmötets förslag på valberedning för tävlingskommitten 

Anssi Lehtevä redogör för förutsättningarna rörande nomineringen av valberedning för 

tävlingsverksamheten för de kommande två åren fram till nästa tävlingsmöte och konstaterar att 

(i( 
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Björn Carlström och Karl-Olov Abresparr har ställt upp för omval medan övriga har avsagt sig 

fortsatt uppdrag. 

Björn redogör för förutsättningarna för valberedningen som har haft ett tungt jobb med att söka 

kandidater då förslagen från tävlingsverksamheten tyvärr har lyst med sin frånvaro. 

Anssi Lehtevä frågar mötet om det finns några förslag på fler kandidater. 

Andreas Wetterhall föreslår Erik Södergårds som tackar för nomineringen och ställer upp för val. 

Erik Tikkanen föreslår Calle Andersson som tackar för nomineringen och även han ställer upp för 

val. 

Anssi frågar mötet om det finns fler förslag. Inga fler förslag. 

Beslut: Tävlingsmötet beslutar att nominera följande valberedning för tiden fram till nästa 

tävlings möte: 

Björn Carlström, sammankallande 

Karl-Olov Abresparr 

Erik Södergårds 

Calle Andersson 

15. Tävlingsmötets avslutande 
Anssi Lehtevä påminner alla om att skicka in ansökan för omkostnadsersättning senast 5 

december och Henrik Helde uppmanar samtliga som inte har sin mej/adress registrerad i 

Sportfiskarnas medlemsregister att lämna den till presidiet innan avresa. 

Mia Hammarlund tackar kansliet för ett väl genomfört och trevligt tävlingsmöte. 

Anssi Lehtevä avslutar mötet och tackar alla närvarande för konstruktiva diskussioner och ett 

trevligt möte och riktar ett särskilt tack till alla flitiga motionärer. 

=-

Mötesordförande Anssi Lehtevä 

Detta protokoll justeras av 

&itk-~ 
Protokolljusterare Dan )ällman Protokolljusterare Björn Widerberg 
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Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Medlemsundersökning 2016

• Inbjudan mailades till ca 15 800 medlemmar 

• 6289 svar = god svarsfrekvens, rekordstort underlag!

• Undersökningen ger en god fingervisning om tillstånd 
och utveckling och ligger även i linje med tidigare.

• Nytt 2016: vi ställde fler frågor om medlemmarnas fiske 
vilket ger oss ett unikt material!

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Könsfördelning bland de svarande

95%

5%

Man

Kvinna

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Åldersfördelning bland svarande
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Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Hur länge har du varit medlem?
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Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Drygt 69% fiskar mer än 20 ggr/år!
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Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Var fiskar våra medlemmar?

• 96% fiskar på vatten upplåtna via fiskekort

• 89% fiskar på det fria handredskapsfiskets vatten

• 52% fiskar på fjällvatten (10% gör det ofta)

• 50% fiskar på privata vatten (14% ofta)
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Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Bättre utnyttjande av 
medlemsförmåner!
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Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

93% läser varje nummer av 
Svenskt Fiske!
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Ja, vissa nummer Nej, jag läser aldrig tidningen

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Hur vill du värdera tidningens 
läsvärdhet som helhet?
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Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Drygt 85% av de svarande brukar 
besöka sportfiskarna.se
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Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Följer du Sportfiskarna i sociala 
medier?
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Ibland

Aldrig
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44%
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Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Fortsatt högt stöd för våra kärnfrågor 
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Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Är det någon fråga du saknar i 
Sportfiskarnas arbete?

• 89% svarar att de inte saknar något i arbetet!

• 641 personer har lämnat fritextsvar om vad man skulle 
vilja att Sportfiskarna fokuserar mer på.

• Bland svaren så vill man exempelvis se mer arbete med 
frågor som Sportfiskarna redan driver – framförallt med 
miljö och fiskevård.

• Många lyfter även fram frågor kring etik, lagar och regler 
inom sportfisket.

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Sportfiskarnas verksamhet

• Utbildning/information
- Svenskt Fiske, Sportfiskemässan, litteratur

• Främjandeverksamhet
- Tävling, ungdom

• Fiskevård/Intressepolitik
- Fiskevårdsprojekt, politikerkontakter

• Medlem/Organisation
- Medlemsadmin, styrelse, kongress, 
distrikts- o aktivitetsbidrag

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Tävling

Intäkter – exempel

• Sanktioneringar

• Deltagaravgifter

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Tävling

Kostnader – exempel

• Medaljer, pokaler

• Resor

• Startkort, påsar

• Startavgifter (internationella tävlingar)

• Tävlingsmötet, tävlingskommittén

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Ekonomi 2015 tävling

Kostnadsställen Intäkt Kostnad Resultat

Administration 16 000 -120 911 -104 911

Sanktioneringar 68 465 0 68 465

Summa 84 465 -120 911 -36 446

SM tävlingar 180 640 -55 107 125 533

Internationella 275 404 -357 387 -81 983

Nationella, ej SM 18 600 -17 206 1 394

Summa 474 644 -429 700 44 944

Totalt 559 109 -550 611 8 498

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Ekonomi 2016 tävling
(prognos)

Kostnadsställen Intäkt Kostnad Resultat

Tävlingsmöte 0 -45 000 -45 000

Administration 0 -92 000 -92 000

Sanktioneringar 75 000 0 75 000

Summa 75 000 -137 000 -62 000

SM tävlingar 129 740 -40 399 89 341

Internationella 246 337 -340 115 -93 778

Nationella, ej SM 33 000 -24 500 8 500

Summa 409 077 -405 014 4 063

Totalt 484 077 -542 014 -57 937
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Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 

allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Tävling ekonomi sammanfattning 2016
Belopp per år

Intäkter 484 000:-

Kostnader -542 000:-

Därutöver:

Tävlingskonsulent 50%, övrig 
personal - punktinsatser

Ca -370 000:-

OH – arbetsplats, 
ekonomi/personaladmin etc

Ca  - 90 000:-

Totalt Intäkter         484 000:-
Kostnader -1 002 000:-
Summa - 518 000:-
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Anmälda ombud tävlingsmötet 2016 2016-11-18 

Röstberättigade ombud klubb 
Nr Efternamn Förnamn Medlemsnr Representerar 

1 1 Hellman Arne 225765 Enskede SFK 
t 2 Rudman Lars 17250 Enskede SFK 
l 3 Lindstrand Per-Olof 2054714 A-mete 

.; 4 Larsson Mats 15998 T orshälla 

1 5 Widerberg Björn 1103324 Täby PF 

l 6 Gullstrand Lars 12926 Ungheds SFK 

./ 7 Södergårds Erik 1030857 Falubygdens SFK 

v 8 Lundgren Gunilla 1582360 Katrineholm 
/ 9 Carlström Björn 15748 FK Fenan 

v 10 Taskinen Jari 1379114 Hälleforsnäs FVF 
{ 11 Axelsson Johan 98709 Trosa AFK 
~~' 12 Bristam Percy 99111 Kvicksunds FVF 
v 13 Byström Tommy 82592 Älvsbyns SFK 
..; 14 Pettersson Olle 105013 Enköpings AFF 
v15 Eriksson Roger 69815 Skellefteå SFK 
./16 Lövstrand Joakim 12429 Gnesta SFK 
./17 Granström Stig 211177 Råneå SFK 
/ 18 Lind Leif 1398601 SFK Ljusnan 
v19 Lundgren Per 16035 Eskilstuna SFK 
v' 20 Svensk Bengt 236243 Sundsvalls SFK 
..1 21 Börmark Sören 1081009 Nordmarksfiskarna Tävling 
./ 22 Pietilä Jarmo 1. 'b1b 1. ~ FK Forellen 
..! 23 Sanvincenti Marino 1034263 Alingsås SFF 
./ 24 Eriksson Peter 209351 solstadsfiskarna 
v' 25 Ljungholm Sten-Ake 160262 Ljungsbro SFF 

SJ0LL 26-ttotmberg l(eAAetA 242042 Lj1:1ngsbro SFF 
..127 Eriksson Gunnar 2055127 Spö Tävling 
.1 28 Pettersson Thomas 1109875 Norrtälje SFK 

v' 29 Filipsson Magdalena 151826 Mälardalens tävl fiskare 
.t 30 Abresparr Karl-Olov 142371 SFK Trekroken 
,; 31 Mellgren E Iver 18336 4 Fiskar 
v 32 Jonsson Kjell Ake 15941 Fjällkroken 
v 33 Björklin Marie 2045130 AFK Flugan 

" 34 Axelsson Mats-Arne 11630 Söderhamns TF 
v 35 Jonsson östen 32814 Lycksele SFK 
"' 36 Jonsson Harriet 32814-0 Norsjö SFK 
1 37 Söderman Sture 182673 Brunflo FK 
./ 38 Karlsson Susanna 1035187-1 Ulriksforsarna 
v 39 Nilsson Per-Olof 210477 Bergsfiskarna 

" 40 Prell Friedrich 215726 Sundsjöfiskarna 
v' 41 Eriksson Daniel 110207 Sveg SFK 
v 42 Andersson Lars 208810 Tärnan Tidaholm 

D\;1.)\) Ll:\\ 
./ 43 Danielsson Kenneth 15358 SFK Wasa 

44 Andersson Fredrik 1745611 GäteAe SFK 
v 45 Bolander Ake 42492 Södertälje SFK 
v 46 Andersson Folke 16686 lunabygdens SFK 
v 47 Sandgren Ove 16978 Lännagårds FVF 
l 48 Berglund Arne 215673 Jämtlandskroken 



..; 49 Andersson Calle 1396670 Stäkets SF 

.t 50 Holmqvist Christoffer 1397967 NGF 
"' 51 Gustavsson Jonas 209814 Borlänge SFK 
v" 52 Andersson Fredrik 1745611 Götene SFK 
.t 53 Saarinen Ju ha 83272 Jakobsbergs SFK 

Röstberättigade ombud distrikt 
Nr Efternamn Förnamn Medlems nr Representerar 

t1 54 Welander Pierre 16304 Västmanland 
v" 55 Kjellgren Barbro 97431 Östergötland 

.:;.J \j lL 56 Aronsson Mats 17652 Jöiiköpillg 
v" 57 Öberg Rolf 211052 Västerbotten 
./ 58 Andersson Leif 25874 stockhol m 
.; 59 Molander Michael 224771 Stockholm 
.t 60 Pietilä Maj 17024 stockhol m 
., 61 Paschen Anders 10169 Uppsala 
' 62 Hagström Leif 225651 Hälsingland 

" 63 Sanden Ulf 207478 Skåne 
l 64 Thörneling Claes 209234 Skaraborg 
.; 65 Nilsson Bo 1031335 Värmland 
"66 Dyberg Jesper 217707 Örebro 
.t 67 Höglund Cathrine 1039148 Västernorrland 
v 68 Andersson Roger 20678 Södermanland 
.; 69 Enström Stig 16834 Dalarna 
v' 70 Näsen Bo 69704 Jämtland 
v"71 Källman Dan 92521 Sportfiskarna Väst 

Röstberättigade ledamöter från tävlingskommitten 
Nr Efternamn Förnamn Medlems nr Representerar 

./ 72 Jonsson Lennart 15942 Tävlingskommitten 

../73 Hammarlund Mia 19722 Tävlingskommitten 
v 7 4 Karlsson Kenneth 44835 Tävlingskommitten 
./75 Wetterhall Andreas 116376 Tävlingskommitten 

76 Flodman Mikael 182520 TävHRg~mitten 

/ 77 Tikkanen Erik 158291 Tävlingskommitten 
/ 78 Eriksson Torbjörn 222175 Tävlingskommitten 
./79 Engvall Christer 223082 Tävlingskommitten 

Anmälda utan rösträtt 
Nr Efternamn Förnamn Medlems nr Representerar 

v 80 Eriksson Hans 17221 Närvaro som medlem 
5..)0\.A.. 81 Widerberg Carina 1580471 ~Järvaro som medlem 

v 82 Södergårds Martin 232479 Närvaro som medlem 
v 83 Trovald Oscar 2023415 Tjänsteman 
v- 84 Taube Jesper 236690 Tjänsteman 
v 85 Helde Henrik 246689 Tjänsteman 
o/86 Lehtevä Anssi 212073 Tjänsteman 
v 87 Lundstedt Zabina 2045115 Tjänsteman 
v 88 Söderblom Tony 215403 Förbundsstyrelsen 
./ B~ %""'~o e 'j U\ 1o. b -n 'rt" l 1"33'-0 \"ft~~~C\" 

v q o A~ \'"Ma V\ hJ;u.\o.S l )918<tb M edt.e.VV~ 
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Verksamhetsredovisning  
tävlingsverksamheten 2015-2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tävlingsverksamheten 

• Tävlingskommittén har under perioden genomfört åtta möten varav fyra 
fysiska och fyra telefonmöten. Mötena har haft en konstruktiv dialog 
kring utvecklingen av tävlingsverksamheten samt hantering av 
verkställighetsfrågor. 
 

• Tävlingsverksamheten har i samarbete med verksamhetsområdet barn 
och ungdom genomfört en rad arrangemang med syfte att lyfta intresset 
för fiske och tävlingsfiske hos yngre. Aktiviteter som haft målsättningen 
att locka fler yngre tävlingsfiskare är bland annat streetfisketävlingar, 
Artjakten, Vallgravsmetet samt ett pimpelfiskeläger med inriktning på 
tävlingsfiske. Det har även inletts ett arbete med att få fram ett 
juniorlandslag i fluga till 2017. 
 

• Flera predatorfisketävlingar 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 utveckling av tävlingsverksamheten framgent. 
 

• I samband med sanktionering av tävlingarna registrerar 
tävlingsverksamheten fångstdata som sedan kan användas för t.ex. 
forskning. Som ett exempel har SM i gädda inlett ett samarbete med 
Länsstyrelsen i Blekinge gällande fångstdata från de tävlingar som 
genomförts i Blekinge under 2016. Det är en tydlig insats där 
tävlingsverksamheten kan bidra med viktig information och utvekling 
genom sitt utövande. 
 

• Rapportering från tävlingsverksamheten har ökat markant under de 
senaste två verksamhetsåren, En bidragande faktor är den i 
samanhanget nybildade kommunikationsenheten på Sportfiskarna som 
på ett positivt sätt har samlat och lyft hela förbundets 
medierapportering. Andra faktorer som spelat in är såklart det allt 
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ökande användandet av sociala medier, plattformar som lämpar sig 
utmärkt för enkel rapportering från t.ex. tävlingar. De vanligaste 
kanalerna för rapportering har varit sportfiskarna.se, Svenskt Fiske, 
Sportfiskarnas Facebook och Instagram men även Fiskesnack.com.  
 

• Det har vid samtliga SM-tävlingar funnits företrädare för förbundet i form 
av tjänsteman, grenansvarig eller projektansvarig för respektive tävling. 
 

• I enighet med beslut från Tävlingsmötet 2014 har det tagits fram en SM-
arrangörsmanual samt att det på hemsidan har lagts ut en 
tävlingskalender med information om kommande SM-tävlingar. 

 
Grenspecifik information från perioden 2015-2016 
För SM-tävlingar finns fullständiga resultat på förbundets hemsida 
www.sportfiskarna.se/tavling. 
 
Pimpel 
Intresset för pimpelfisket är fortsatt starkt inte minst i de regioner i landet som 
fortfarande har goda förutsättningar för ordentliga vintrar. De senaste årens 
relativt svaga vintrar har med största sannolikhet påverkat intresset i de 
regioner som haft sämre eller helt isfria vintrar. Pimpelfisket i de södra 
regionerna av landet får hoppas på att vi framöver ånyo får vintrar med bra 
isar. 
 
2015 genomfördes två SM i pimpel. Dels det inställda SM i pimpel 2014 som 
skulle genomförts i Dalarna på sjön Runn och även 2015 års SM vilket 
genomfördes i Norsjö.  
SM på Runn i Dalarna hade 620 st individuellt startande och 127 st lag. På SM 
i Norsjö vann bland annat Thomas Jonsson, SFK Storfiskarna, Västernorrland, 
med en vikt av 9315 gram. På damsidan var det ÄDV-segrarinnan Ulla-Britt 
Sundlöf, Skellefteå SFK, Västerbotten som hade mest fisk av de kvinnor som 
deltog med 7084 gram. 
Högsta vikten på klubblagsdagen hade Svegs SFK, Jämtland/Härjedalen, i 
klassen HS med smått otroliga 33 211 gram. Laget bestod av: Thomas 
Larsson, Daniel Eriksson, Martin Södergårds och Magnus Eriksson. 
Sportfiskeklubben i Örtträskbygden / SPÖ arrangerade den 9-10 april 2016 års 
pimpel SM. Örträsksjön och Granträsket var tävlingsvatten och varken vädret 
eller fisket kunde ha varit bättre under SM helgen. 378 startande i individuella 
och 96 st lag kom till start. 

Vid Nordiska mästerskapen i isfiske 2015 som genomfördes i trakterna av 
Sveg lyckades det svenska landslaget ta ett antal bra placeringar. Sverige 
vann den totala nationstävlingen med en segermarginal på lite drygt tre kilo. 
Det blev även individuella segrar i damjunior- och damveteranklassen. Birgitta 
Gustavsson vägde in dagens högsta vikt på 3836 gram. 

 

http://www.sportfiskarna.se/tavling
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NM 2016 fiskade i Viitasaari i Finland och Sverige slutade tvåa i 
nationstävlingen. Lotta Engvall var svenska lagets enda individuella segrare i 
damklassen, tilläggas bör att Lotta har en mycket stark svit på NM-tävlingarna 
med tre segrar på tre försök. 

Mormyska 
Mormyska har 2015 och 2016 genomfört DM, SM och landslagkval samt haft 
internationellt deltagande av det från landslagskvalet kvalificerade landslaget 
på VM i isfiske i Finland 2015 och i Ukraina 2016. Deltagarantalen på DM och 
SM har legat på en bra nivå vilken ger grenen en stabil grund att fortsätta sin 
verksamhet från framöver.  

SM fiskas under en helg med tre separata tävlingar där resultaten från 
respektive tävling räknas ihop för att utse vinnaren i respektive klass. 
 
SM tävlingarna 2015 arrangerades av Mälardalens tävlingsfiskare och 
genomfördes på Övre Vättern i Skinnskatteberg med 143 deltagare.  
 
2016 hölls SM tävlingarna på Väsbyviken i Mälaren med Torshälla SFK som 
arrangör och till start kom 129 fiskare.  
 
Fluga 
Efter de genomförda EM tävlingarna i Sverige 2014 och senaste Tävlingsmötet 
har flugfiskeverksamheten genomgått en rad förändringar för att bättre kunna 
ta tillvara den ambition som finns för att utveckla grenen. Grenen har bland 
annat startat hemsidan Svenska Flugfiskecupen som portal för att skapa en 
enkel kontaktyta för information. Fluga har även bildat en referensgrupp för att 
ta tillvara de intressen som finns för att på så sett utveckla verksamheten. 
Ett antal landslagskval och internationella tävlingar har genomförts och 
deltagits på under 2015 och 2016. Landslagen har haft deltagare på såväl EM 
som VM under perioden. Verksamheten är också ensam om att inom 
tävlingsverksamheten ha ett separat damlandslag vilka även de har varit iväg 
på internationella uppdrag.  
För mer information om tävlingsflugfisket och resultat från de tävlingar fluga 
varit engagerade i se gärna www.svenskaflugfiskecupen.se. 
 
Traditionellt mete 
SM i traditionellt mete 2015 blev tyvärr inställt med anledning av att det 
saknades arrangör. 
 
SM 2016 genomfördes i Norsjö planenligt 30-31 juli i sjön Järvträsk. 
Tävlingarna var välarrangerade och uppskattade. Antalet deltagare till start i 
den individuella tävlingen var 282 st och i lagtävlingen deltog 65 lag. 
Fångsterna bestod framförallt av mört och abborre vilka framförallt fångades 
med metoderna bottenmete och klassiskt metspö i längder upp till 9 meter.  
 
Kust & sjö 
Endast ett fåtal distrikt och föreningar har genomfört tävlingar i grenen kust & 
sjö.  
 

http://www.svenskaflugfiskecupen.se/
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Trolling 
2015 genomfördes SM i trolling i samband med Laxcup Nynäshamn. Tävlingen 
genomfördes för första gången med C&R där laxen mättes mot måttbräda för 
att sedan återutsättas enligt de nya reglerna för fiske efter Östersjölax. Antalet 
deltagare på SM uppgick till totalt 33 lag. Med anledning av de blåsiga 
väderförhållandena som rådde under tävlingen så blev SM en avkortad tävling 
där resultaten baserades endast på lördagens resultat. Vinnare av SM blev 
Team Tess med två laxar med total längd av 191 cm tvåa var Team Dunken JR 
vilka även fångade tävlingens största fisk av Mikael Colling. Den laxen var 
107cm lång. På bronsplats kom Team Järnet men en lax på 96 cm. 2016 
genomfördes inget SM med anledning av att det saknades arrangör. 
 
Hav 
Under 2015 arrangerades SM i Havsfiske i Råå, söder om Helsingborg. 
Arrangör var Kinnarps Havsfiskeklubb. De 29 tappra som hade anmält sig till 
denna tävling fick uppleva ett mycket bra fiske framförallt under lördagen. I 
tävlingsformen havsfiske återutsätts stora delar av fångsten efter registrering. 
Dock finns inget hinder för den tävlande att ta med sig enstaka fiskar för 
förtäring om så önskas. 
Söndagen bjöd tyvärr på ändrade förhållanden och trögt fiske. Likafullt så 
korades det såklart svenska mästare. Efter 2 dagars fiske stod det klart att 
Herrklassen vanns av Magnus Lantblom, damklassen av Cecilia Lind samt 
juniorklassen av Daniel Eek. 
Då Kinnarps Havsfiskeklubb tidigt annonserat att de inte hade intresset att 
arrangera SM 2016 så blev tyvärr SM 2016 inställt då arrangör sakandes. 
 
Gädda 
Gädda har under perioden 2015-2016 genomgått en mycket stor expansion 
och SM i Gädda Happy Angler Sportfishmasters består idag av 19 deltävlingar 
runt om i landet vilka tjänar syftet att kvalificera lag till den stora årliga finalen. 
De regionala deltävlingarna syftar även till att sprida gäddtävlingsfisket i landet 
och inte minst ge regionala tävlingsfiskare en möjlighet att tävla i grenen gädda 
i närheten av sin hemort. Finalerna, vilka 2015 och 2016 fiskades i Karlskrona, 
har varit mycket uppskattade tävlingar med allt som ryms i ett bra 
arrangemang. 2015 lockade finalen 130 lag med sammanlagt drygt 350 
deltagare och 2016 var det 187 lag med 513 deltagare. 2016 bjöd på över 700 
lag och drygt 2000 individuella deltagare på kvaltävlingarna. 
Gädda är idag den gren som visar den kraftigaste ökningen av antalet 
deltagare inom tävlingsfisket. För mer information och resultat från och om SM 
Gädda Happy Angler Sportfishmasters se hemsidan www.sportfishmasters.se. 
 
Internationellt mete 
Internationella metet har 2015-2016 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 och för lag har fiskats 2015 och 2016 och arrangemangen har 
varit trevliga tillställningar med bra uppslutning. Grenen ser det som viktigt att 

http://www.sportfishmasters.se/
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så många distrikt som möjligt ger tävlingsfiskare framöver möjligheten att tävla 
på hemmaplan på DM-tävlingar. 
 
2015 var grenen representerad på EM, VM och klubblags-VM. Resultaten var 
skapliga för lagen och en individuell fjärdeplats på EM för Håkan Svedlund, 
Constallation, en fin topprestation. 
 
2016 blev något av ett historiskt år för grenen då Kent Adell på EM tog sin och 
grenens första internationella medalj med sitt brons i Laage vart kanalen i 
Holland. Landslaget som fiskade VM i Bulgarien följde upp Kents starka insatt 
med att sluta på en finfin femteplats. 
 
Feederfisket, vilket ökat i populäritet, har under den gångna tvåårsperioden 
fortsatt att stabilisera verksamheten och öka i antalet aktiva. Grenen har 
genomfört landslagskval och deltagit på VM. 2015 genomfördes VM-
tävlingarna i Holland och 2016 i Serbien. 
 
Övrigt 
Tävlingsfisket i landet har en positiv utveckling och bör med alla engagerades 
hjälp kunna fortsätta den uppåtgående utvecklingsriktningen. Konceptet 
08Abborren har under 2015-2016 utökat tävlingsformerna till att nu även 
omfatta 08Ice, 08Street och den redan befintliga 08Boat. 
 
08Ice är en isfisketävling som inriktar fisket efter stor abborre som mäts och 
sedan återutsätts. Tävlingsformen ska vara ett komplement till det klassiska 
tävlingspimpelfisket. 
 
08Street är en tävlingsform som är tänkt att lyfta sportfisket och tävlingsfisket i 
stadsmiljö där det ofta återfinns goda fiskemöjligheter och bra förutsättningar 
för tävlingsfiske. Street-tävlingen lockade 2016 76 deltagare i blandade åldrar 
som fiskade tillsammans i Stockholm city och tog sig fram till fots eller med 
hjälp av t.ex. cykel eller skateboard. 
 
08Abborren som event hade även planerat att genomföra en testtävling i 
abborrfiske med fluga, 08Fly men fick tyvärr ställa in tävlingen på grund av för 
få anmälda. 
 
I ett samarbete med Sportfiskeboden genomfördes även vintern 2016 en rad 
tävlingar i Stockholmsdistriktet med fokus på större abborre från isen. 
Tävlingarna var uppskattade och lockade både rutinerade tävlingspimpelfiskare 
likväl som nya pimpelfiskare som ville prova att tävla i denna nya form av 
isfiske. 



 

Motion 3-27 
  Motioner hänskjutna från Sportfiskarnas kongress 19 mars 2016 

för beslut på Tävlingsmötet 19 november 2016. 

Motionerna är åtföljda av Tävlingskommitténs svar och förslag till 
behandling. 
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Motion 3 
Namn på motionär: Erik Tikkanen 
Medlemsnummer: 158291 
Förening: Enskede SFK 

Rubrik: Höjning av startavgifterna på pimpel-SM 

Bakgrund 
Varje landslag som tävlar för Sverige har landslagskläder och de bekostas inte av dem själva. 

Förslag till beslut 
Att f.r.o.m 2017 höja startavgifterna i pimpel SM med följande. 

Individuella: 10 % höjning i alla klasser förutom juniorklasserna. 

Lag: 5 % i alla klasser förutom juniorklasserna. 

Dessa pengar som höjningen ger skall öronmärkas till Svenska landslaget i pimpelfiske och användas 
till landslagskläder etc. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion 3:  

Tävlingskommittén anser att landslagskläder är statushöjande på internationella deltaganden i grenen 
pimpel. Med anledning av pimpellandslagets storlek finns inte resurser till landslagkläder i befintlig 
budget. Ett sätt att bekosta kläder till landslagdeltagarna är att öronmärka delar av anmälningsavgiften 
från SM och DM. 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 höja avgiften. Tävlingsmötet kan dock besluta att avsätta delar av startavgiften till 
t.ex. landslaget. 

Tävlingskommitténs förslag till behandling av motion 3:  

Tävlingskommittén ställer sig positiv till motionens syfte och föreslår tävlingsmötet att godkänna 
motionen med tillägget att besluta om en avsättning om 10% av startavgifterna för individuellt 
deltagande samt 5% av startagifterna för lag. De avsatta medlen skall öronmärkas för landslaget i 
pimpelfiske och användas till t.ex. landslagskläder. Förslaget omfattar samtliga klasser förutom 
juniorer, som undantages från avsättning. Förslaget fastställer därmed inte startavgiftens storlek. 
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Motion 4, 5, 6, 7 och 8 

Motion 4 
Namn på motionär: Mats Arne Axelsson 
Medlemsnummer: 11630 
Förening: Svegs Sportfiskeklubb 

Rubrik: Gällande tävlingsfiske mormyska 

Bakgrund 
Det är dags för ytterligare ett steg för att få dom bästa mormyskafiskarna i Sverige att delta i 
landslagskvalet, För att öka status på sm samt även status för det vinnande landslaget föreslås enligt 
följande angivna förslag. 

Förslag till beslut 
100kr/ deltagare i sm mormyska exklusive juniorer i utökad startavgift som oavkortat tillfaller 
landslaget. 

Motion 5 
Namn på motionär: Mats Arne Axelsson 
Medlemsnummer: 11630 
Förening: Svegs Sportfiskeklubb 

Rubrik: Gällande tävlingsfiske mormyska 

Bakgrund 
Det är dags för ytterligare ett steg för att få dom bästa mormyskafiskarna i Sverige att delta i 
landslagskvalet, För att öka status på sm samt även status för det vinnande landslaget föreslås enligt 
följande angivna förslag. 

Förslag till beslut 
50kr/ deltagare i sm mormyska exklusive juniorer i utökad startavgift som oavkortat tillfaller landslaget.  

Motion 6 
Namn på motionär: Mats Arne Axelsson 
Medlemsnummer: 11630 
Förening: Svegs Sportfiskeklubb 

Rubrik: Gällande tävlingsfiske mormyska 

Bakgrund 
Det är dags för ytterligare ett steg för att få dm bästa mormyskafiskarna i Sverige att delta i 
landslagskvalet, För att öka status på sm samt även status för det vinnande landslaget föreslås enligt 
följande angivna förslag. 

Förslag till beslut 
Genomför vm-kvalet i 2 deltävlingar samma helg som Sm, under söndagen. Kvalificering sker via topp 
30 sammanslaget exklusive juniorer på Sm. 2 deltävlingar á 3h i kvalet tar fram topp 5 samt 6:e plats 
till reserven. Kvalet sker i enighet med dom internationella reglerna, Startavgift landslagskval 400kr. 
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Motion 7 
Namn på motionär: Mats Arne Axelsson 
Medlemsnummer: 11630 
Förening: Svegs Sportfiskeklubb 

Rubrik: Gällande tävlingsfiske mormyska 

Bakgrund 
Det är dags för ytterligare ett steg för att få dom bästa mormyskafiskarna i Sverige att delta i 
landslagskvalet, För att öka status på sm samt även status för det vinnande landslaget föreslås enligt 
följande angivna förslag. 

Förslag till beslut  
Genomför Sm mormyska i 2 deltävlingar 2x3h på lördagen. Samma upplägg som nuvarande sm men 
med en 4-h tävling mindre. Topp 30 sammanslaget, exklusive juniorer kvalificerar sig till vm-kvalet 
samma år som avser kvalificering för nästkommande år. 

Motion 8 
Namn på motionär: Mats Arne Axelsson 
Medlemsnummer: 11630 
Förening: Svegs Sportfiskeklubb 

Rubrik: Gällande tävlingsfiske mormyska 

Bakgrund 
Det är dags för ytterligare ett steg för att få dom bästa mormyskafiskarna i Sverige att delta i 
landslagskvalet, För att öka status på sm samt även status för det vinnande landslaget föreslås enligt 
följande angivna förslag. 

Förslag till beslut  
Sm-mormyska arrangör ansvarar för vm-kvalet under söndagen aktuell helg för sm mormyska. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion 4-8:  

Genomförandet av SM samt landslagskval har sedan länge varit en brännande fråga inom grenen 
mormyska. Det finns tydliga och starka åsiktsskillnader hur man på bästa sätt ska göra grenen större, 
mer kvalitetssäkrad och få de bästa utövarna för både SM och landslag. Tävlingskommittén bedömer 
att motionerna kan få stor inverkan på mormyskaverksamheten och dess utövare och att 
motionsbehandlingen därmed bör beslutas av Tävlingsmötet utan att Tävlingskommittén lägger sin 
åsikt i någon av de två vågskålarna. 

Tävlingskommitténs förslag till behandling av motion 4-8:  

Tävlingskommittén uppmanar Tävlingsmötet att fatta beslut utifrån motionerna 4-8 som helhet. 
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Motion 9 
Namn på motionär: Lars Gullstrand 
Medlemsnummer: 12926 
Förening:  

Rubrik: Motion ang utformningen av program vid Nordiska Mästerskapen i pimpelfiske 

Bakgrund 
Anledningen till förslaget är ar 2st. 
1: Många tävlande har svårt att kombinera det individuella tävlandet med tävlande i lag. 
2: De tävlande( särskilt de yngre) upplever ett misslyckande i lagtävlingen som mycket svårt då alla 
ser även de individuella vikterna för varje deltagare i prislistan. 

Förslag till beslut 
Jag föreslår att: 
Nordiska mästerskapet i pimpelfiske bör ske under 2 dagar med individuellt tävlande en dag och 
lagtävlingen nästa dag. Vid lagtävlingen skall varje lags fångst slås samman innan invägningen för att 
undvika problemet som beskrivs vid punkt 2 ovan. Nationstävlingen bör uträknas under lagtävlingen 
eller under båda dagarnas sammanlagda fångst. 
Eventuell träningstävling kan hållas under eftermiddagen dagen innan NM eller slopas helt. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion 9:  

Del 1: Tävlingskommittén delar motionärens åsikt gällande problematiken med att tävla både i lag och 
individuellt vid samma tävlingstillfälle.  

Del 2: Utformningen av tävlingsformatet Nordiska i pimpelfiske möjliggör ingen annan lösning än 
separat invägning även vid lagtävlingen då dessa avgörs på samma dag vilket medför att de tävlande 
exponeras med sina individuella vikter vilket motionen också betonar. Tävlingskommittén kommer ta 
med sig motionens innehåll och förorda förslaget för de nationella förbund som beslutar kring 
regelverket för Nordiska i pimpelfiske. 

 

Tävlingskommitténs förslag till behandling av motion 9: 

Tävlingskommittén anser därmed motionen besvarad och föreslår mötet att avslå motionen och ge 
Tävlingskommittén i uppdrag att driva frågan vidare med berörda parter för Nordiska i Pimpelfiske. 
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Motion 10 
Namn på motionär: Daniel Eriksson och Martin Södergårds 
Medlemsnummer: 110207 och 232479 
Förening: Svegs Sportfiskeklubb 

Rubrik: Motion till tävlingsmötet 2016 om ändring av klassindelning i grenarna pimpel och traditionellt 
mete 

Bakgrund 
I dagsläget finns 10 klasser i grenarna pimpel och traditionellt mete:  

Yngre herrjunior Yngre damjunior 
Äldre herrjunior Äldre damjunior 
Herrsenior  Damsenior 
Yngre herrveteran Yngre damveteran 
Äldre herrveteran Äldre damveteran 

I övriga grenar finns betydligt färre klasser. 

Vid nordiska mästerskapen i pimpel används klassindelningen: 

Herrjunior  Damjunior 
Herrsenior  Damsenior 
Herrveteran  Damveteran 

Argument för förslagen 
Färre klasser innebär ett enklare arrangemang, snabbare prisutdelning och fler deltagare i respektive 
klass. Statusen för att vinna ett SM borde därför också bli högre. 

Många tävlingar runt om i Sverige använder denna typ av klassindelning idag. Det innebär inte att 
deltagarantalet blir lägre.  

Att slå ihop veteranklasserna och höja åldern för seniorer ser vi inte som något större problem. Många 
yngre veteraner är konkurrenskraftiga gentemot seniorerna. I en hel del tävlingar har veteraner högsta 
vikt. Pimpel och mete har alltså inte bara med fysik att göra utan erfarenhet spelar också en stor roll. 

Att slå ihop juniorklasserna känns som nödvändigt då deltagarantalet i klasserna är för lågt i dag, inte 
minst så i lagtävlingen. Detsamma gäller för damveteranklasserna. Juniorklasserna diskuterades vid 
2014 års tävlingsmöte. Där var åsikten att det var en bra idé att slå ihop pojk- och flickklasserna. Ålder 
ansågs vara en viktigare parameter än kön.  

En liknande klassindelning för veteraner användes i båda grenarna tidigare och fungerade alldeles 
utmärkt då. 

Intresset för tävlingsfiske minskar. Därför måste vi våga tänka i nya banor. 

Förslag till beslut 
Vårt förslag är följande förändringar i grenarna pimpel och traditionellt mete: 

A. Yngre junior (killar och tjejer slås ihop och fiskar i samma klass)  
B. Äldre junior (killar och tjejer slås ihop och fiskar i samma klass)  
C. Damveteran (yngre och äldre damveteran slås ihop till en klass)  
D. Herrveteran (yngre och äldre herrveteran slås ihop till en klass)    

E. Åldersgränsen för klassen yngre junior: Upp till 12 år 
F. Åldersgränsen för klassen äldre junior: 13-17 år 
G. Åldersgräns för klassen damveteran (två alternativ):  

A. 61 år och äldre 
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B. 65 år och äldre 

H. Åldersgränsför klassen herrveteran (två alternativ):  

A. 61 år och äldre 
B. 65 år och äldre 

Klasserna damsenior och herrsenior får förändrade åldersgränser beroende på vilken vilka av ovan 
nämnda förändringar som går igenom. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion 10:  

Tävlingskommittén är enig med motionsskrivaren om att de föreslagna klassförändringarna medför ett 
enklare arrangemang samt en snabbare prisutdelning och större klasser. Att vinna SM blir också 
svårare med anledning av det ökade antalet deltagare i respektive klass. Tävlingskommittén håller 
dock inte med om att tävlingarna blir bättre eller får högre status med de föreslagna förändringarna 
och påpekar samtidigt att den kanske viktigaste aspekten för Tävlingskommitténs förslag till beslut är 
att klasserna vid den föreslagna indelningen blir väldigt breda och stora i sina ålderspann vilket medför 
stora skillnader i förutsättningarna för deltagarna. Tävlingskommittén anser att det i nuvarande 
klassers sammansättning finns en balans som skapar goda förutsättningar för t.ex. juniorer och 
veteraner.  

 

Tävlingskommitténs förslag till behandling av motion 10:  

Tävlingskommittén anser därmed motionen besvarad och föreslår Tävlingsmötet att avslå motionen. 
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Motion 11 
Namn på motionär: Daniel Eriksson och Martin Södergårds 
Medlemsnummer: 110207 och 232479 
Förening: Svegs Sportfiskeklubb 

Rubrik: Motion till tävlingsmötet 2016 om antalet lagmedlemmar i lagtävling grenarna pimpel och 
traditionellt mete 

Bakgrund 
Sedan lagtävling infördes i grenarna pimpel och traditionellt mete har lagen bestått av fyra personer. 
Vid det senaste tävlingsmötet 2014 beslutades att införa tremannalag i herrjunior, damjunior och 
damseniorklasserna. 

Antalet tävlande i grenarna minskar och för många klubbar kan det vara svårt att få ihop lag i varje 
klass. 

I Nordiska mästerskapen i pimpel består lagen av tre personer. 

Argument till förslaget 
Förslaget skulle innebära att det blev fler lag som deltar i DM- och SM-tävlingar. 

Det blir enklare att få ihop ett komplett lag. Framför allt kommer det vara betydelsefullt för de klasser 
som har få tävlande. 

Förslaget innebär inte att lagkänslan försvinner.  

Intresset för tävlingsfiske minskar. Därför måste vi våga tänka i nya banor. 

Förslag till beslut 
Vi föreslår att antalet lagmedlemmar ska minskas från fyra till tre personer i samtliga klasser. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion 11:  

Tävlingsmötet 2014 var inte enigt i frågan gällande lagstorlekar och beslutade att på prov ändra 
lagstorleken från 4 till 3 deltagare i klasserna dam och damjunior för att sedan utvärdera om detta 
kunde ha positiv inverkan på antalet deltagare på SM. Den sammanställning som gjorts, av antalet 
deltagare i respektive klasser under de berörda SM-tävlingarna, visar inte några tydliga fördelar utan 
snarare på en ytterligare försvagning av antalet deltagande lag i ovan nämnda klasser. 

 

Tävlingskommitténs förslag till behandling av motion 11:  

Tävlingskommittén anser därmed motionen besvarad och föreslår Tävlingsmötet att avslå motionen 
och därmed avsluta provtiden och att klasserna dam och damjunior återgår till att ha 4 fiskande per lag 
vid DM- och SM-tävlingar i de berörda grenarna från och med 2017. 
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Motion 12 
Namn på motionär: Marie Björklin 
Medlemsnummer: 2045130 
Förening: AFK Flugan Hälsingland 

Rubrik: Motion angående klassindelningar pimpel, mete och mormyska 

Bakgrund 
I pimpel och mete finns en gällande ålder för deltagande i veteranklassen, fr.o.m. 56 år, och i 
mormyska en annan åldersangivelse (fr.o.m. 55 år). 

För att underlätta för tävlande och arrangörer bör samma ålder för deltagande i veteranklassen gälla i 
dessa tre discipliner. 

Förslag till beslut 
Jag föreslår att tävlingsmötet beslutar: 

att åldergränsen för deltagande i veteranklassen i disciplinen mormyska korrigeras till att gälla fr.o.m. 
56 år. Detta för att överensstämma med gällande åldersgräns för deltagande i veteranklass i pimpel 
och mete. 

att denna regeländring gäller fr.o.m. år 2017. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion 12: 

Tävlingskommittén håller med motionären och anser att motionen skapar tydlighet för de aktiva 
tävlingsfiskarna i grenarna pimpel, traditionellt mete och mormyska genom att tillämpa samma 
åldersklasser i respektive gren. 

Tävlingskommitténs förslag till behandling av motion 12: 

Tävlingskommittén anser därmed motionen besvarad och föreslår Tävlingsmötet att bifalla motionen. 
Detta medför att veteranklassen i grenarna pimpel, mete och mormyska gäller från och med 56 år. 
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Motion 13 
Namn på motionär: Magdalena Filipsson och Gunilla Öberg 
Medlemsnummer: 151826 och 139425 
Förening: Mälardalens Tävlingsfiskare och Sportfiskarna Västmanland 

Rubrik: Lag damklasser 

Bakgrund 
För närvaranade har vi 3 damklasser, DS, DV och ÄDV. 

Från 1/1 2016 så gäller 3 manna lag i damseniorklassen. 

Som vi upplever det hela så är det lika svårt att få ihop lag i de andra damklasserna också i många 
distrikt. Idag blandas lagen av olika åldrar för att få ihop lag och då måste deltagarna fiska i den klass 
yngste lagmedlemmen tillhör. 

Förslag till beslut 
Vårt förslag till ändring. 

Förslag 1: 
Vårt förslag är att ha endast en (1) damklass i lag tävlingarna på DM och SM i pimpel och traditionellt 
mete, då kan lagen blandas fritt utan att lagmedlemmarna behöver tänka på ålder eller klasser. 

Om det då skall vara 3 eller 4mannalag får bli en fråga för tävlingsmötet att diskutera. 

Förslag 2: 
Procentsatsen bör ändras så att 50% av startande lagen på DM i damklassen kvalificerar sig till SM. 
Detta under förutsättning att förslag 1 går igenom, annars faller förslag 2 per automatik. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion 13:  

Förslag 1.  
Tävlingskommittén anser det bättre att de damer som tävlar för respektive distrikt/klubb gör så i 
befintliga klasser, alternativt plockar ihop lag för att delta i damklassen. Vid en förminskning av 
damklasserna så riskeras att ytterligare utarma det redan svaga deltagarantalet i damklasserna. 
Förmodligen uppskattas det av juniorerna att fiska en egen klass, om än en liten sådan. Problematiken 
med det låga antalet damer inom tävlingsfisket kommer sannolikt inte rätta till sig genom att ändra 
klasserna efter den befintliga mängden aktiva, utan strävan bör, som inom allt tävlingsfiske, vara att 
expandera och locka fler att delta i tävlingsfisket oavsett gren eller kön. 

Förslag 2 
Tävlingskommittén anser att, om behov finns, för en ökad procentsats för kvalificering till SM, ska 
detta beslutas av Tävlingsmötet som ett led i att öka antalet deltagare på SM för att säkra en god 
kvalité på SM-tävlingarna. Även motionerna 21, 23, 24 och 25 föreslår förändringar i 
kvalificeringskvoterna. 

Tävlingskommitténs förslag till behandling av motion 13:  

Förslag 1:  
Tävlingskommittén anser därmed motionen besvarad och föreslår Tävlingsmötet att avslå förslag 1. 

Förslag 2:  
Tävlingskommittén föreslår Tävlingsmötet att behandla förslag 2 tillsammans med motionerna 21, 23, 
24 och 25 eftersom samtliga lyfter frågan om kvalgränser från DM till SM. 
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Motion 21, 23, 24 och 25 samt förslag två i motion 13 

Motion 21 
Namn på motionär: Kenneth Danielsson 
Medlemsnummer: 15358 
Förening: Sportfiskarna Värmland 

Rubrik: Motion till förbundsstyrelsen 

Bakgrund 
En vikande trend av deltagare på Dm och Dm cuper gör att antal personer från varje distrikt som 
kvalificerar sig till SM blir färre. 

Förslag till beslut 
Att ändra procentsatsen kvalande till SM från idag 15% till 20%. 

Detta skulle innebära att ett större antal personer skulle kvala in till SM och att det bli en stor sporre för 
tävlande i varje distrikt. 

 

Motion 23 
Namn på motionär: Erik Södergårds 
Medlemsnummer: 1030857 
Förening: Falubygdens SFK 

Rubrik: Ökad antagningsprocent 

Bakgrund 
Idag är det olika förutsättningar från distrikt till distrikt  och klass till klass pga av regeln som säger att 
alla medaljörer(minste tre i varje klass) på DM är kvalificerade till SM. Det innebär att i alla 
seniorklasser som är förre än 20 så kvalificerar sig fler än dagens 15%. 

Ett exempel: I ett distrikt där det är 10 som ställer upp i herrveteran kontra ett distrikt där det är 20 
herrveteraner så är kvalificeringsprocenten i det första distriktet 30% mot för 15% i det andra distriktet 
då det är 3 som kvalificerar sig ifrån dem båda. 

I vissa distrikt och klasser är kvalificeringsprocenten så hög som 100%. 

Argument till förslag 
För att jämna ut rättvisan så bör man höja antagningsprocenten. Det skall inte vara så olika 
förutsättningar från distrikt till distrikt. 

För några år sedan så höjdes kvalifikationsprocenten ifrån 10 till 15% och sedan dess har även regeln 
med alla medaljörer lagts till. Detta för att deltagarantal på DM har dalat och man vill upprätthålla 
deltagarantalet på SM. 

Nu är det dags att höja procenten igen då de största klasserna börjar tappa i deltagarantal. 

 

Förslag till beslut 

A. Kvalifikationsprocenten skall höjas från dagens 15% till 30% i alla seniorklassen(HS, DS, HV, 
DV, ÄHV och ÄDV) 

B. I alla juniorklasser (YHJ, YDJ, ÄHJ och ÄDJ) så skall alla deltagande på DM gå till SM. 
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C. Regeln där alla medaljörer på DM kvalificerar sig till SM utgår och ny kvalificeringsprocent 
införs. I klasserna HS, HV och ÄHV skall 30% få kvalificera sig. I klasserna DS, DV och ÄDV 
skall 40% få kvalificera sig. 
I juniorklasserna (YHJ, YDJ, ÄHJ och ÄDJ) skall alla startande på DM kvalificera sig. 

 

Motion 24 
Namn på motionär: Leif Andersson och Michael Molander 
Medlemsnummer: 25874 och 224771 
Förening: Sportfiskarna Stockholm 

Rubrik: Kvalificeringsregler till SM i Pimpel 

Bakgrund 
Vi i distriktet ser framför oss ett sjunkande antal deltagare på SM i pimpel. Vi vill därför höja 
procentsatserna för kvalificering till SM så att vi i framtiden kan behålla deltagarnivån på en som vi 
anser bra nivå 

Förslag till beslut 
Vi yrkar därför att kongressen bifaller våra förslag enligt nedan: 

A. Höjning av procentsatsen individuellt i klasserna, HS, HV,ÄHV, DS, DV och ÄDV 
till 25% från nuvarande 15% 

B. Höjning av procentsatsen för lag i klasserna HS, HV, ÄHV, DS, DV och ÄDV 
till 25% från nuvarande regler 

Motion 25 
Namn på motionär: Leif Andersson och Maj Pietilä 
Medlemsnummer: 25874 och 17024 
Förening: Sportfiskarna Stockholm 

Rubrik: Motion angående kvalificeringsregler till SM i Traditionellt Mete 

Bakgrund 
Vi i distriktet ser framför oss ett sjunkande antal deltagare på SM i traditionellt mete. Vi vill därför höja 
procentsatserna för kvalificering till SM så att vi i framtiden kan behålla deltagarnivån på en som vi 
anser bra nivå 

Förslag till beslut 

Vi yrkar därför att kongressen bifaller våra förslag enligt nedan: 

A. Höjning av procentsatsen individuellt i klasserna, HS, HV,ÄHV, DS, DV och ÄDV till 
25% från nuvarande 15% 

B. Höjning av procentsatsen för lag i klasserna HS, HV, ÄHV, DS, DV och ÄDV 
till 25% från nuvarande regler 

 

Tävlingskommitténs svar på motion 21, 23, 24 och 25 samt förslag två av motion 13: 

Det är idag ett relativt konstant deltagarantal inom tävlingsfisket i de i motionerna nämnda grenarna 
samt att det i många distrikt idag är svårt för vissa utövare att ta sig vidare till SM. Tävlingskommittén 
anser att en ökad kvot som går vidare från DM till SM kommer leda till ett större engagemang inom 
tävlingsfisket. Ökad kvot ger möjlighet för ett större antal deltagare på SM, inte minst bland de aktiva 
som med tidigare kvot sällan eller aldrig tagit sig vidare. Tävlingskommittén delar de olika motionernas 
samlade mening och kommitténs förslag till beslut går på linjen i motion 24 och 25 vilken får anses 
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vara en balanserad nivå med föreslaget att 25 % av deltagarna i grenarna pimpel och traditionellt 
mete kvalificerar sig från DM till SM. 

 

Tävlingskommitténs förslag till behandling av motion 21, 23, 24 och 25 samt förslag 2 av 
motion 13: 

Tävlingskommittén anser därmed motionen besvarad och föreslår Tävlingsmötet att bifalla motionerna 
24 och 25 samt att avslå motionerna 21, 23 och förslag 2 i motion 13. 

Motion 14, 15 och 16 

Motion 14 
Namn på motionär: Erik Tikkanen 
Medlemsnummer: 158291 
Förening: Enskede SFK 

Rubrik: Maxmått på abborre. 

Bakgrund 

Förslag till beslut 
Att arrangören för en pimpeltävling skall kunna besluta om ett maxmått på abborre i en tävling. 
Tex. att inga abborrar över 38 cm räknas med i tävlingen och bör släppas tillbaka. 

På detta sätt släpps de större exemplaren tillbaka vilket gör att tävlingsfisket blir mer fiskevårdsvänligt. 

Motion 15 
Namn på motionär: Björn Widerberg 
Medlemsnummer: 1103324 
Förening:  

Rubrik: Förslag på införande av maximimått på abborre i tävlingssammanhang 

Bakgrund 
Vi vet alla mycket väl värdet av en stor gammal Abborre med bra gener för kommande generationer 
(överlevt länge) samt för avel generellt. De små abborrarna är inte på långa vägar så känsligt att 
decimera som den stora. Personligen mår jag dåligt av att behöva döda en abborre på närmare kilot. 

Förslag till beslut 
Jag föreslår: 
1. Abborre över 40 cm får inte vägas in. 
2. Försöker man väga in en över 40 cm, innebär det diskning. 

 Helst vill jag givetvis att abborren återutsätts, men vill den tävlande döda fiske för att äta, är det upp 
till den tävlande. Men med denna regel sänder vi ändå en sund signal på hur man bör agera för 
abborrbeståndets bästa. 
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Motion 16 
Namn på motionär: Björn Widerberg 
Medlemsnummer: 1103324 
Förening:  

Rubrik: Förslag på införande av maximimått på abborre i tävlingssammanhang 

Bakgrund 
Vi vet alla mycket väl värdet av en stor gammal Abborre med bra gener för kommande generationer 
(överlevt länge) samt för avel generellt. De små abborrarna är inte på långa vägar så känsligt att 
decimera som den stora. Personligen mår jag dåligt av att behöva döda en abborre på närmare kilot. 

Förslag till beslut 
Jag föreslår: 

1. Abborre över 45 cm får inte vägas in. 
2. Försöker man väga in en över 45 cm, innebär det diskning. 

 Helst vill jag givetvis att abborren återutsätts, men vill den tävlande döda fiske för att äta, är det upp 
till den tävlande. Men med denna regel sänder vi ändå en sund signal på hur man bör agera för 
abborrbeståndets bästa.  

 

Tävlingskommitténs svar på motion 14, 15 och 16:  

Tävlingskommittén delar motionärernas mening att det bör införas ett maximimått på abborre i det 
Svenska tävlingsfisket. Det är idag konstaterat att större individer av fisk skapar bättre biologisk balans 
samt producerar avkomma med bättre förutsättningar för överlevnad, vilket i sin tur skapar bättre 
sportfiske varför dessa individer bör värnas med återutsättning. Tävlingskommittén förordar även att 
maximimått på abborre bör regleras i alla de grenar som idag avlivar fisk. Tävlingskommittén anser att 
motionerna tar tävlingsfisket i rätt riktning när det gäller en sund förvaltning av fiskbestånden.  

 

Tävlingskommitténs förslag till behandling av motion 14, 15 och 16:  

Tävlingskommittén anser därmed motionerna besvarade och föreslår Tävlingsmötet att bifalla motion 
15 och därmed införa ett maximimått på abborre om 40 cm i alla tävlingsgrenar från och med 2017. 
Abborre över 40 cm blir därmed olovlig fångst och hanteras enligt rådanade regelverk. Beslutet gäller 
endast tävlingar som inte tillämpar återutsättning av fångsten. 

Tävlingskommittén föreslår därmed även Tävlingsmötet att avslå motion 14 och 16. 
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Motion 17, 18, 19 och 20 

Motion 17 
Namn på motionär: Pentti Harmaala 
Medlemsnummer: 82782 
Förening:  

Rubrik: Motion till Sportfiskarnas Tävlings kommitté 

Bakgrund 
Nu när åldersgränsen till äldre veterander är 70 år är det motiverat att äldre veteraner får använda 
isborr med elmotor. 
Vi alla +70-åringar har mer eller mindre krämpor i våra leder oavsett vad vi har jobbat med. Artros kan 
man få till sina axlar och handleder även vid sittande kontorsarbete. Kroppsarbetet har slitit  ner andra 
och borrande är inte heller lämpligt för de som har hjärtbesvär. 
Jag själv har ett läkarintyg som kan ge mig dispens för att använda elborr men det känns inte bra att 
ha en fördel som de andra i min klass inte har. 

Förslag till beslut 
Jag föreslår att alla i äldre veteranklasser får använda eldriven borr i pimpeltävlingar sanktionerade av 
Sportfiskarna. 

Motion 18 
Namn på motionär: Daniel Eriksson och Martin Södergårds 
Medlemsnummer: 110207 och 232479 
Förening: Svegs Sportfiskeklubb 

Rubrik: Motion till tävlingsmötet 2016 om användandet av skruvdragare vid borrning i grenen Pimpel 

Bakgrund 
Moderna isborrar och skruvdragare gör det möjligt att använda en skruvdragare till hjälp vid håltagning 
på ett tyst och miljömässigt sätt. Allt fler fiskare använder sådana. 

Argument till förslaget 
Borrningen gör att många inte åker på tävling för att det är jobbigt och man inte tävlar på samma 
villkor. Det är inte bara äldre som har problem med håltagning. 

Kan man få fler som är med och fiskar så måste det vara ok att använda tekniska hjälpmedel. 

Skruvdragaren stör inte med ljud eller avgaser som motorisborrar gör. 

I herrseniorklasserna tjänar man inte på att använda skruvdragare. Därför är det ok att använda 
sådana även i den klassen.  

Det blir betydligt enklare om alla får använda skruvdragare. Då slipper man krångliga 
ansökningsförfaranden och bedömningar om handikapkort eller ej ska godkännas. 

Förslag till beslut 
Vi föreslår att skruvdragare får användas vid håltagning av alla tävlande, oavsett klass och handicap. 

  



Sida 16 av 19 
 

Motion 19 
Namn på motionär: Leif Andersson 
Medlemsnummer: 25874 
Förening: Stäkets Sport och Fiskevårdsförening 

Rubrik: 

Bakgrund 
Med anledning av de senaste årens väderlek där det ser ut som om ingen arrangör söder om Dalälven 
kan eller vågar arrangera ett Pimpel SM och att det ser ut att bli i Norrland man kan och vågar 
arrangera dessa tävlingar med påföljd att isarna blir tjockare ju högre upp i landet man kommer 

Så tycker vi att ELborr borde släppas fritt så att alla som vill får använda en sådan.En deltagare med 
elborr kan borra 2-3 gånger så många hål som en deltagare med vanlig isborr. Det finns ju redan idag 
distrikt som tillåter att Elborr användes av alla. 

Förslag till beslut 
Vi yrkar därför att kongressen bifaller våra förslag enligt nedan: 

Användande av ELborr släpps fritt även på DM och SM tävlingar 

Motion 20 
Namn på motionär: Erik Södergårds 
Medlemsnummer: 1030857 
Förening: Falubygdens SFK 

Rubrik: Hjälpmedel vid borrning 

Bakgrund 
Vi vill att alla oavsett åldrar skall ha möjlighet att vara med och pimpla. Idag finns det enkla lösningar 
som förbättrar möjligheten för många. 

Skruvdragare till isborren har börjat godkännas på många klubbtävlingar och tävlingsfiskare kan få det 
när de ansöker om handikappkort hos sportfiskarna. 

Förslag till beslut 
För att underlätta för arrangören och slippa regeldispyter så skall borrning med skruvdragare släppas 
fritt för alla oavsett deltagare oavsett klass på DM och SM. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion 17, 18, 19 och 20: 

Många isfiskare har, sedan möjligheten kom att söka lättnadskort för användande av el-borr, kunnat 
använda el-borren som ett hjälpmedel som underlättar tävlingsfisket för den som har särskilt behov. 
Tävlingskommittén anser att det finns en del frågor gällande nyttjandet av el-borr som behöver 
utredas. Dessa frågor är bland annat vilka riskerna är för pimpelfisket med de eventuellt ökade 
kostnaderna för el-borr samt på vilka sätt el-borren kan förändra förutsättningarna på pimpeltävlingar i 
Sverige.  Det har även framkommit att det idag inträffar olyckor på tävlande direkt relaterade till 
användandet av el-borr. Tävlingskommittén anser, med anledning av de många frågeställningarna 
som fortfarande kvarstår, att det finns goda skäl att utreda frågan. 

Tävlingskommitténs förslag till behandling av motion 17, 18, 19 och 20: 

Tävlingskommittén anser därmed motionerna besvarade och föreslår Tävlingsmötet att avslå 
motionerna 17, 18, 19 och 20 samt att ge den tillträdande Tävlingskommittén i uppdrag att till nästa 
ordinarie Tävlingsmöte 2018 utreda frågan kring nyttjandet av el-borr och inkomma med svar i frågan. 
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Motion 22 
Namn på motionär: Daniel Eriksson och Martin Södergårds 
Medlemsnummer: 110207 och 232479 
Förening: Svegs Sportfiskeklubb 

Rubrik: Motion till tävlingsmötet 2016 om Öppet-SM i pimpel 

Bakgrund 
De alltmer förekommande milda vintrarna har medfört att många distrikt har svårt att genomföra 
sitt/sina DM-kval. Detta har medfört att det i stort sett varje år blir diskussioner och oklarheter om 
kommande SM ska vara öppet eller ej. 

På grund av minskat deltagande i distriktens kval till SM blir det färre och färre deltagare i de SM som 
det kvalas till. 

Argument till förslaget  
Det blir tydligare för de som ska ansöka om och arrangera SM. De vet att de ansöker om ett öppet 
SM.  

Många distrikt kan allt oftare inte arrangera SM-kval. 

Ett öppet SM medför att status på SM ökar då tävlingen kommer samla det bästa startfältet varje år.  

Ett ökat deltagande medför att arrangerande klubb också har chansen att tjäna mer pengar på 
arrangemanget.  

Ett öppet SM medför att alla fiskare och klubbar varje år vet att vad som gäller.  

Ett argument mot ett öppet SM är att det blir för många deltagare och att det då blir svårt för 
arrangörer att ta på sig en så stor tävling. Med det minskade intresset så tror inte vi att antalet 
startande kommer bli så väldigt stort att det ska bli en stor skillnad mot ett ”kvalat” SM.  

Intresset för tävlingsfiske minskar. Därför måste vi våga tänka i nya banor. 

Förslag till beslut 

A. Vi föreslår att SM i pimpel blir en öppen tävling som det inte behöver kvalas till. Det enda 
kravet för deltagande ska vara ett medlemskap i Sportfiskarna. 

B. Anmälan ska ske distriktsvis i förväg, innan ett av arrangören fastslaget senaste datum. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion 22: 

Idag är DM-tävlingar i distrikten en viktig grundstomme och förutsättning för en stabil 
tävlingsverksamhet. DM-tävlingar ger den aktive möjlighet till tävlingsfiske i alla grenar där DM 
arrangeras, vilket med största sannolikhet inte skulle vara fallet vid ett borttagande av DM samt beslut 
om öppna SM-tävlingar.  

DM-tävlingar ger även aktiva, som inte har möjlighet eller ambition att tävla på högre nivå, en utmärkt 
möjlighet och plattform att utöva sitt intresse regionalt. Det regionala tävlingsutbudet är på vissa håll 
svagt och hålls enbart vid liv på grund av DM-tävlingsarrangemang.  

Tävlingskommittén föreslår även distrikten att se över arrangerandet av DM-tävlingar för att möjliggöra 
för fler DM-tävlingar då vissa grenar är mycket åsidosatta. 

Tävlingskommitténs förslag till behandling av motion 22:  

Tävlingskommittén anser därmed motionen besvarad och föreslår Tävlingsmötet att avslå motion 22. 
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Motion 26 
Namn på motionär: Daniel Eriksson och Martin Södergårds 
Medlemsnummer: 110207 och 232479 
Förening: Svegs Sportfiskeklubb 

Rubrik: Motion till tävlingsmötet 2016 om elektroniska hjälpmedel i grenen pimpel 

Bakgrund 
För ett antal år sedan blev användandet av gps och mobiltelefon tillåtna i grenen pimpel.  

I Nordiska Mästerskapen är inte gps och mobiltelefon tillåten för tävlingssyften. 

Argument till förslaget  
Regeländringen att tillåta gps och mobiltelefon har inte tillfört något positivt till tävlingspimpeln. Istället 
har det tagit bort delar av charmen med tävlingsfisket. Användandet av mobiltelefon i 
tävlingssammanhang förstör framför allt de taktiska valmöjligheterna i lagtävlingar. 

Användandet av gps medför att slumpfaktorn i fisket minskar då de som tidigare fiskat på ett vatten 
och lagt in gps-positioner har en klar fördel kontra de som inte fiskat på tävlingsvattnet tidigare. Att 
slumpfaktorn ska finnas kvar inom fisket är viktigt för att även nya oerfarna tävlingsfiskare ska ha en 
chans till bra resultat, något som kan sporra dem att fortsätta med tävlingsfisket. 

Förslag till beslut 
Vi föreslår att: 

A. Gps återigen förbjuds under tävling. 
B. Mobiltelefon återigen förbjuds i tävlingssyfte. Mobiltelefon får användas för andra syften än att 

kommunicera kring tävlandet. Till exempel för att påkalla hjälp om det inträffat en olycka. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion 26: 

GPS och mobiltelefon var för ett antal år sedan något exklusivt och svåråtkomligt för den majoriteten 
tävlingsfiskare. Frågan är extra tydlig i pimpelfisket då det framförallt är grenen pimpel som påverkas 
av de fördelar en GPS eller telefon medför. Telefontrafik är mycket svårt att kontrollera för arrangör 
eller övriga tävlande vilket skulle inbjuda till en rad förmodade komplikationer gällande regeltolkningar 
och annat. 

GPS som tekniskt hjälpmedel är även det idag något i stort sätt varje tävlingsfiskare har tillgång till, 
vilket i sin tur kan skapa likvärdiga förutsättningar under tävling då information gällande eventuella 
fiskeplatser som håller fisk inte kan döljas eller förutsätta lokalkännedom. 

Tävlingskommittén är enig i sin bedömning och i sitt förslag till beslut med anledning av att GPS eller 
telefon i dagsläget i stort sett är tillgänglig för alla aktiva samt att detta skapar jämnare och bättre 
tävlingsförutsättningar för alla aktiva.   

Tävlingskommitténs förslag till behandling av motion 26:  

Tävlingskommittén anser därmed motionen besvarad och föreslår Tävlingsmötet att avslå motion 26.  
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Motion 27 
Namn på motionär: Kenneth Danielsson 
Medlemsnummer: 15358 
Förening: Sportfiskarna Värmland 

Rubrik: Ansvar i samband med SM tävlingar 

Bakgrund 
Inför SM i Traditionellt mete 2014 togs startprissumma ut enligt följande: individuellt 260:-/Senior samt 
150:-/junior. Lag: 890:- /seniorlag samt 450:-/ juniorlag. Av dessa startpriser skall viss mängd återgå till 
de startande i form av priser och minnespriser. Dessa minnespriser delades aldrig ut på detta SM och 
därmed har arrangören inte fullföljt sina åtaganden. 

Förslag till beslut 
Att Förbundet vid avtalsskrivningen skall uppmärksamma de arrangerande klubbarna på vad som 
gäller och vilka åtaganden arrangören har att rätta sig efter. 

Om det mot förmodan skulle uppstå tvistefrågor skall Förbundet driva dessa frågor så att respektive 
tävlande inte blir drabbad. 

 

Tävlingskommitténs svar på motion 27: 

SM-arrangemang regleras via avtal upprättat mellan arrangör och förbundets tävlingsansvarige 
tjänsteman. Tävlingskommittén anser att det i befintligt avtal gällande SM-arrangemang framgår tydligt 
vilka åtaganden arrangören respektive förbundet har. Vid eventuell tvist ansvarar förbundet för dialog 
och försök till lösning mellan parterna.  

 

Tävlingskommitténs förslag till behandling av motion 27: 

Tävlingskommittén anser därmed motionen besvarad och föreslår Tävlingsmötet att avslå motion 27. 
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Riktlinjer för verksamhetsplanering 
tävlingsverksamheten 2017-2018 
 
 

 

 
 

Tävlingskommittén ska: 

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

amatörnivå samt barn och ungas tävlingsfiske. 

• Upprätthålla kvalitén på tävlingsfisket.  

• Söka efter externa aktörer som kan vara behjälpta av att få fisk, för 

bland annat forskning, från de vatten där tävlingar genomförs. 

• 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 tidsanpassa grenarna. 

• Arrangera tävlingsmöte 2018. 

 

Grenspecifik planering från Tävlingskommittén 
 
Pimpel ska: 

• Försöka öka nyrekryteringen framförallt på juniorsidan genom t.ex. 

arrangerande av ungdomsläger och konceptutveckling som lockar fler 

att prova pimpelfiske. 

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

fångsten vid tävlingsfisket. Detta för att få en möjlighet att t.ex. bidra till 

forskning kring bland annat abborren.  

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

ytterligare intresse. 
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Mormyska ska: 

• Efter motionsbeslutet om genomförandet av SM och landslagskval, 

skapa ett anpassat upplägg som gynnar grenens utveckling för såväl 

arrangörer som de tävlande. 

• Aktivt arbeta för att marknadsföra mormyska för ett större antal 

sportfiskare. Målet är ge grenen ett ökat deltagareantal samt fler 

tävlingar som i sin tur ger grenen en större möjlighet att även utökas 

med internationella arrangemang. 

• Se över möjligheterna att arrangera ett framtida internationellt 

mästerskap i isfiske. 

 
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. 

• Se över möjligheterna till någon form av barn/ungdomsverksamhet som 

kan kopplas direkt till grenen. 

 

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. 

 
Kust & sjö: 

• Grenen har ingen verksamhetsplan med anledning av grenens låga 

utövande. Grenen får kvarstå som gren och DM kan genomföras i de 

distrikt som har den verksamheten. Eventuell ansökan om SM-

arrangemang hanteras av tävlingskommittén. 
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Trolling ska: 

• Genomföra SM den kommande perioden som antingen en tävling 

alternativt återuppta den tidigare SM-serien som genomfördes under en 

period av år. 

• Arbeta för att öka intresset och deltagarantalen på de befintliga 

tävlingarna. 

• Se över möjligheterna att utveckla tävlingskonceptet till att delvis vara 

C&R, vilket  återigen skulle öppna upp för tävlingsformen i Östersjön. 

 
Hav ska: 

• Fortsätta arbetet med att skapa en Havsfiskeunion mellan Norge, 

Danmark och Sverige. 

• Arbeta för någon form av samarbete som kan öka deltagarantalet, inte 

minst antalet juniorer. 

• Säkerställa SM-arrangemangen framöver med SM-kontrakt som skrivs 

på treårsbasis. 

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

 

Gädda ska: 

• Aktivt arbeta för att fortsätta den positiva utvecklingen och ytterligare 

sprida grenen gädda i hela landet. 

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

grenen. 

• Arbeta för att ytterligare höja statusen på gäddfisketävlingarna.  

 
Internationellt mete ska: 

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

Internationellt mete. 

• Framöver se över möjligheten till att exponera grenen medialt via ett 

utökat antal kanaler. 

• 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. 

• Se över befintligt regelverk för grenen med anledning av de 

internationella reglerna som kontinuerligt förändras. 
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• Utveckla grenen feeder som ett komplement och en inkörsport till det 

internationella metet. 

• Se över möjligheterna att tillsätta en grenansvarig för feeder om grenen 

fortsätter att växa. 

• Se över möjligheterna att ge grenen feeder SM-status. 
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Valnämndes förslag 

Tävlingsmötet 2016 

 

 

  

Till Sportfiskarnas tävlingsmöte 19 november 2016. 

 

1. Presidium vid Tävlingsmötet 2016 
 
Mötesordförande: Anssi Lehtevä 

Mötessekreterare: Henrik Helde  

 

2. Förslag på nomineringar till grenansvariga i Tävlingskommittén 
 
Traditionellt mete  Lennart Jonsson Omval 
 
Havsfiske  Mia Hammarlund Omval 
 
Pimpel  Erik Tikkanen  Omval 
 
Flugfiske  Torbjörn Eriksson Omval 
 
Mormyska  Marino Sanvincenti Nyval 
 
Trolling  Fredrik Andersson Nyval 
 
Gädda   Daniel Gerber  Nyval 
 
Internationellt mete   Kandidat saknas 
 
Kust och sjö  Ska ej tillsättas 
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