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Protokoll fört vid Sportfiskarnas tävlingsmöte 2012 
                     

                        Tävlingskonsulent Anssi Lehtevä hälsade välkomna, och förklarade tävlingsmötet för öppnat. 
                     

                        1. Fastställande av röstlängd för tävlingsmötet, 
                      

 
upprättad för kongressen 2012. Bilaga 1:1 

                     
 

Genomgång av anmälda ombud till tävlingsmötet förrättades, varefter  
                      

 
röstlängden fastställdes till 29 st. röster enl. bilaga 1:1 

                      

                        2. Fråga om tävlingsmötets behöriga utlysande. Bilaga 2:1 

                     
 

Mötet förklarades behörigt utlyst, enl. bilaga 2:1 
                      

                        3. Val av ordförande för mötet 
                      

 
Till ordförande för mötet valdes Anssi Lehtevä. tävlingskonsulent. 

                      

                        4. Val av protokollsekreterare för mötet. 
                      

 
Till sekreterare för mötet valdes Kalle Abresparr, SFK Trekroken, Värmland. 

                      

                        5. Val av två protokolljusterare 
                      6. Val av rösträknare 
                      

 
Att justera mötets protokoll, tillika rösträknare valdes, 

                      

 
Torsten Gradin, (Tävlingskommittén Kust) och 

                      

 
Andreas Wetterhall, (Tävlingskommittén Mormyska) 

                      

                        7. Fastställande av dagordningen för tävlingsmötet. Bilaga 7:1 

                     
 

Föreslagen dagordning föredrogs, vilken också fastställdes av mötet. 
                      

                        8. Rapport grenansvariga. 
                      

                        

 
Pimpel, Grenansvarig Rolf Öberg, rapporterar: 

                      

 
2012. 

                      

 
Under året har arrangerats såväl Pimpel-SM i Jämtland på Revsundssjön  

                      

 
med Sundsjöfiskarna som arrangör. 

                      

 
Även Nordiska Mästerskapen har arrangerat under 2012, med klubbarna i  

                      

 
Falun och Borlänge som arrangörer. 

                      

 
2013 

                      

 
Pimpel- SM att gå i Värmland, inbjudan är redan utskickad. 

                      

 
2014 

                      

 
Två ansökningar att arrangera Pimpel- SM finns inlämnade. I dagsläget har 

                      

 
inget beslut tagits. 

                      

 
2015 

                      

 
Sverige kommer att vara värd för NM, arrangör är Norsjö SFK 

                      

 
Not.  

                      

 
Värt att tänka på är att många kommuner har någon typ bolag/organisation  

                      

 
vars uppgift är att skaffa olika typer av arrangemang till kommunen.  

                      

 
Som fiskeklubb och arrangör av NM, SM och liknande har man där möjlighet  

                      

 
att få hjälp, framför allt med det administrativa arbetet. 
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Trad-Mete, Grenansvarig Lennart Jonsson, rapporterar: 

                      

 
2011.      

                      

 
Mete-SM arrangerades i Järvträsket med Norsjö SFK som arrangörer. 

                      

 
C:a 310 individuellt startande och 75 lag. 

                      

 
2012 

                      

 
Mete-SM Storsjön i Jämtland med Jämtlandskroken som arrangör. 

                      

 
262 individuellt startande och 67 lag. 

                      

                        

 
Hav, Grenansvarig Mia Hammarlund, rapporterar: 

                      

 
Den 8-9 oktober 2011 arrangerade Göteborgs Havsfiskeklubb ett öppet SM. 

                      

 
Vi valde ännu en gång att arrangera detta i Helsingborg pga att det alltid går 

                      

 
att fiska där, oavsett väder. 

                      

 
Det kom 26 herrar, 3 damer samt 1 junior till start. 

                      

 
Med mycket dåligt väder med vindar upp till 21 sek kunde vi se fram emot  

                      

 
en söndag med trevligare förutsättningar. Vinnaren i herrklassen blev  

                      

 
Sixten Dahlbom, damklassen vanns av Mia Hammarlund och vår enda junior  

                      

 
tillika vinnare blev Jonathan Alm. 

                      

                        

 
Den 26-27 oktober 2012 var det så dags igen för SM i havsfiske, även denna  

                      

 
gång arrangerade Göteborgs Havsfiskeklubb denna tävling. Vi fiskade även i  

                      

 
år i Helsingborg. I år var vädrets makter betydligt snällare mot oss fiskare,  

                      

 
lite lätt snöfall men stundtals lite sol och lite vind blev det bra förutsättningar  

                      

 
för ett bra fiske. Det kom 32 herrar, 2 damer samt 4 juniorer till start.  

                      

 
Segrare i år blev Ove Wennerström, damklassen vanns av Mia Hammarlund  

                      

 
samt i juniorklassen Jonathan Alm. 

                      

                        

 
Har även fått ett muntligt besked av Lupus Havsfiskeklubb att de vill  

                      

 
arrangera SM under 2013. Ev i samarbete med Råå Havsfiskeklubb. 

                      

                        

 
Int. Mete/Feeder, Grenansvarig Fredrik Andersson rapporterar: 

                      

 
2011 

                      

 
Ind SM inställt på grund av att ingen arrangör fanns för detta arrangemang. 

                      

 
Lag SM arrangerat i Strömsnäsbruk av Västra Kronobergs Meteklubb, bra  

                      

 
uppslutning med ca 20 lag. 

                      

 
Landslagskval arrangerades, Sverige representerades på både VM och EM.  

                      

 
Resultaten var skrala men glädjande var att Daniel Blom tog en  

                      

 
sektionsseger på EM i Polen. 

                      

 
2012 

                      

 
Ind SM arrangerades av Constellations Stockholm i Norsholm.  

                      

 
Fisket var över förväntan. 

                      

 
Lag SM fiskades i Lidköping i Lidan och arrangerades av FK Topp.  

                      

 
Ca. 20 lag ställde även upp här.  

                      

 
Landslagskval arrangerades och både VM och EM fiskades av svenska lag.  

                      

 
Åter igen inga bra resultat.  

                      

                        

 
Under båda åren har en uppsjö av tävlingar arrangerats runt om i landet och  

                      

 
2012 sanktionerades 60 tävlingar i Int. mete.  

                      

                        

 
Feeder: 

                      

 
2012 

                      

 
Ind. Arrangerades i Göta Kanal, och Lag i Lidan, Lidköping. 

                      

 
Landslagskval feeder fiskades i mitten av oktober 2012 i Växjösjön. 

                      

                        

 
Anssi, klargjorde att regler är olika gällande Int. Mete och Feeder. 
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Bottenmete är inte tillåtet i Int. Mete internationellt sett. 

                      

 
Därför är Int. Mete, och Feeder olika grenar. 

                      

                        

 
Gädda, Kenneth Karlsson, rapporterar: 

                      

 
2011 och 2012 arrangerades SM i gäddfiske av Svenska Gäddklubben i  

                      

 
Trosa i början av maj. 

                      

                        

 
2011 var det 75 lag med och 156 individuellt startande. 

                      

                        

 
2012 så ökade för första gången inte antalet startande, det blev 72 lag och  

                      

 
139 deltagare i den individuella klassen. 

                      

                        

 
Totalt sanktionerades endast 4 tävlingar under 2012 och det arrangerades  

                      

 
minst tio gånger så många tävlingar i grenen under året. Många tävlingar  

                      

 
arrangeras av olika team och fiskebutiker som inte faller under den ordinarie  

                      

 
klubbverksamheten.  

                      

 
Önskvärt för framtiden vore att hitta ett sätt där även dessa tävlingar blev  

                      

 
sanktionerade. 

                      

                        

 
Det är ännu inget klart var och när SM 2013 kommer att arrangeras, men  

                      

 
tävlingen kommer att bli av, det finns intressenter men ännu ingen formell  

                      

 
ansökan. 

                      

                        

 
Mormyska, Andreas Wetterhall, rapporterar: 

                      

 
2011 arrangerades SM i Sveg, och VM arrangerades i Ukraina 

                      

 
2012 arrangerades SM i Stockholm av Enskede SFK, och VM i Kazakstan 

                      

                        

 
Nytt förslag på regelverk för VM-kval inför år 2013! 

                      

 
Kenneth lyfte frågan: Kommer kvalkriterier ingå i regelverket eller? 

                      

 
Anssi svarar att arbete pågår för att få till ett så bra regelverk som möjligt.  

                      

                        

 
Norsjö lyfte kostnadsfrågan, menade att "Nog finns viljan" men att det ofta  

                      

 
faller med de höga kostnaderna. 

                      

                        

 
Kust/Sjö, Grenansvarig Torsten Gradin 

                      

 

Förslag: Grenen kommer tas bort, varpå Grenansvarige Torsten Gradin 
avgår. 

                      

                        

 

Lennart frågar: Hur många distrikt arrangerade DM i grenen under det 
gångna 

                      

 
året? 

                      

 
Svar: Endast tre (3) distrikt arrangerade DM. 

                      

                        

 
Ulf menar att det bör röstas i frågan, innan en nerläggning blir aktuell, 

                      

 
varpå diskussionerna i frågan fortsatte med bl.a. regler m.m. 

                      

                        

 
Mötet kom fram till att bästa förslaget är att låta grenen ligga vilande, och 

                      

 
inte läggas ner, för då kommer gällande regler m.m. finnas kvar. 

                      

 
Och då kan DM genomföras där intresset finns. 

                      

                        

 
Torsten Gradin lovade att han ställer upp som grenansvarig om intresset för 

                      

 
SM återkommer på agendan. 
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Fluga, Anssi Lehtevä 

 
Anssi informerar om att landslagkvalen i flugfiske inför EM 2014 på  

                      

 
hemmaplan genomförts med lyckat resultat och att landslagkvalen fortsätter i  

                     

 
juni 2013 för att sedan i augusti 2013 namnge de som kommer fiska  

                      

 
EM 2014. Förhoppningar om att få anmäla två lag finns då det finns intresse  

                      

 
från ett antal damer att även ställa upp om regelverket tillåter en anmälan av  

                      

 
två lag. 

                      

                        

 
Trolling, skriftligen av grenansvarig Mikael Flodman 

                      

 
SM i Trolling 2011-2013. 

                      

                        

 
SM 2011 gick i Storsjön med start i natursköna Hallenbyggden. Totalt ställde  

                     

 
det upp drygt 60 båtlag. 

                      

                        

 
Fisket var bra med några riktigt fina öringar som vägdes in. 

                      

                        

 
Rent arrangörsmässigt så gick tävlingen bra. 

                      

                        

 
SM 2012 skulle ha blivit en 2 deltävlingscup med Laxfestivalen i Karlshamn  

                      

 
som öppningstävling med tre dagars fiske och sedan avslutas två veckor  

                      

 
senare med ytterligare tre dagar i Nynäshamn. 

                      

                        

 
Dagen innan start så beslutades från Sportfiskarna att SM-tävlingen  

                      

 
inte skulle få väga in några laxar med fettfenan kvar. Detta utifrån Havs- och  

                      

 
vattenmyndighetens kommande remissförslag till Jordbruksverket att  

                      

 
totalförbjuda all landförsel av lax med fettfena vid trollingfiske i Östersjön. Då  

                      

 
det var en halv dag kvar innan tävlingsstart så beslutades av mig respektive  

                      

 
dom båda tävlingsarrangörerna att det är bara att ställa in SM 2012. Då en  

                      

 
regeländring mm inte skulle gå att genomföra med så kort varsel. 

                      

                        

 
Sen har jag försökt att få till ett SM 2012 i Vättern i samband med 

                      

 
Laxcup Suzuki/Tetys Oil som går första helgen i december. Tidigare  

                      

 
arrangerades tävlingen av Wild Water men pga deras minskade resurser så 

                      

 
har dom klivigt av Laxcuparrangemanget. Det har i stället tagits upp av  

                      

 
Sten-Gunnar Stensson som normalt har FK-Trollspöt som hemmaklubb. 

                      

 
Och dom vill inte ha ett SM-arrangemang att stå i. 

                      

                        

 
Även Kållandsöträffen visade sitt intresse för ett SM-arrangemang via  

                      

 
Göran Johansson men dom kunde inte tänka sig ett SM med sanktioneringar 

                      

 
 via Sportfiskarna så då föll det också. 

                      

                        

 
Så inför 2013 så vet jag inte något mera dels huruvida Havs- och  

                      

 
vattenmyndighetens kommande remissförslag ser ut då det som dom hade  

                      

 
med fångstförbud på fettfenelax fick avslag hos Jordbruksverket . Så som  

                      

 
läget är nu så vet jag inte hur vi ska göra med SM 2013. 

                      

                        

                        

                        9 Riktlinjer för tävlingskommitténs verksamhet. 
                      

 
Andreas Wetterhall, läser upp bilaga 9:1 

                      

 
Anssi påtalade hur viktigt det är med sanktionering av tävlingar. 

                      

 
Det är viktigt för arrangör, som genom just sanktioneringen är försäkrad. 

                      

 
Samtidigt så visar sanktioneringarna på den statistiskt faktiska 

                      

 
tävlingsverksamheten i landet. 
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Vidare så bör rekryteringsfrågan, framför allt gällande barn och ungdom   

                      

 
prioriteras, såväl på förbundsnivå som på distrikts- och klubbnivå. 

                      

 
Det är ju ändå där som framtidens sportfiskare finns! 

                      

                        10 Beslut inkomna motioner hänskjutna från kongressen 
                      

 
tävlingskommitténs förslag till behandling 

                      

 
Motion 2, se bilaga 8 Bilaga 8 

                     

 
Mötet beslutar bifalla lagt förslag. 

                      

                        

 
Motion 3, se bilaga 8 

                      

 
Diskuterades, både för och emot, för att sedermera gå till omröstning. 

                      

 
Efter rösträkning visade resultatet att det blev 

                      

 
Avslag med 19 röster  

                      

 
Bifall med 8 röster 

                      

 
Nerlagda röster var 2 

                      

 
Vilket innebär att mötet beslutade avslag gällande motion 3. 

                      

                        

 
Motion 4, se bilaga 8 

                      

 

Även denna motion diskuterades, varefter det framkom att regler gällande 
hur 

                      

 
många som går vidare till SM, tolkas olika ute i distrikten. 

                      

 
Hur det ska tolkas klargjordes på mötet, t.ex.: 

                      

 
Vid 27 startande, går 15% (vilket ger ett tal på 4,05) av de startande. Detta  

                      

 
innebär att här är det 5 st. som kvalat till SM. 

                      

 
Varefter mötet beslutade avslag, gällande motion 4. 

                      

                        

 
LUNCHUPPEHÅLL 

                      

                        11 Redovisning arvoden tävlingskommittén  
                      

 

Arvoden som tävlingskommittén erhåller är i dagsläget 1500 kr per fysiskt 
möte, 

                      

 
dessutom utbetalas reseersättning i de fall där sådana förekommit. 

                      

                        12 Övriga frågor. 
                      

 
Anssi började med att förklara enkäten, som ska fyllas i innan dagens slut Se enkät 

                     

                        

 
Fråga angående ny klass för blandade lag  tog upp enligt bilaga      Bilaga 12:1 

                     

 
Diskussionerna flödade, både för och emot. 

                      

                        

 

Möjligen så öppnar förslaget upp för diverse olika konstellationer för att 
stärka  

                      

 
och motivera ungdomen till ett större intresse för just tävlingsfisket. 

                      

                        

 
Förslag väcktes, att jobba mer mot skolor i landet. 

                      

 
Fritidsaktiviteter/friluftsdagar, m.m. 

                      

 
Om det på sikt kanske skulle gå att få till ett ev. Skolmästerskap, där  

                      

 
ungdomen kvalar in till Distriktsmästerskapen,  

                      

 
Där skolmästerskapen börjar i de enskilda klasserna, för att därefter gå 

                      

 
inom egna skolan, varefter nästa steg förslagsvis innebär ett skolmästerskap 

                      

 
mellan skolorna, som då skulle innebära kval till DM-Pimpel i Distrikten. 

                      

                        

 
Vidare myntades uttrycket "Säker arena" 

                      

 
Vad det innebär bl.a. 
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En tanke är att "Säker arena = någon form av ledarstyrd fritidsaktivitet. 

                      

                        

 
Barn har intresset, men det råder brist på ledare. 

                      

 
Vi sitter oftast för fast i det egna fisket, när det gäller just tävlingsfisket. 

                      

                        

 
Tävlingstiden för ungdom kanske är för lång när det är 4 timmar 

                      

 
Juniorer, och då framförallt den yngre klassen, kanske skulle ha en  

                      

 
tävlingstid på t.ex. 2 timmar istället, och då väga in sina fångster tidigare. 

                      

                        

 
"Välj vatten som lockar med bra fiske" 

                      

 
För hur kul är det att sitta av en massa tävlingstimmar utan ett napp?! 

                      

                        

 
Det måste ändå finnas ledare som har ansvaret, och tar tag i verksamheten, 

                      

 
annars fungerar ingenting. 

                      

                        

 
Det finns ju möjlighet att nyttja andra grupper i samhället, på olika sätt. 

                      

 
En tänkbar grupp är scouterna, ett annat form som kan vara tänkbart är 

                      

 
Friluftsfrämjandet! 

                      

                        

 
Vidare lyftes frågan, gällande Klassdraget, om och i så fall när det återupptas. 

                     

 
Svar: Inget beslut finns i dagsläget, men är på gång. 

                      

                        

 
Rolf ventilerade en del pimpeltankar! 

                      

 
Frågan gäller i första hand: Ska stora fiskar verkligen avlivas? 

                      

 
Hanteringen av fisk, och då tävlingsfisken i synnerhet, diskuterades i mötet. 

                      

 
Mötets slutsats blev, att det inte fungerar att hålla fisken levande i  

                      

 
tävlingssammanhang, framför allt gällande pimpel. 

                      

                        

 
Kenneth D. frågar: 

                      

 
Varför finns det hemsidor som inte är knutna till Sportfiskarna t.ex inom 

                      

 
metet. 

                      

 
Och varför finns det inga länkar till dessa sidor på Sportfiskarnas hemsida 

                      

 
Svar: 

                      

 
Beroende på att kvalitén på dessa sidor varierar, och inte alltid uppnår 

                      

 
de krav Sportfiskarna har, så läggs inga länkar till dessa sidor. 

                      

                        

 
Reportage, och inte enbart resultat, ska/bör in i tidningen så snabbt som  

                      

 
möjligt 

                      

 
Skicka in tävlingsmaterial, och då inte enbart resultat, till Sportfiskarna. 

                      

 
Det finns behov, och utrymme för rapporter från tävlingsverksamheten. 

                      

                        

 
Kenneth lyfte förslaget att ta in en presentation av resp. gren i   

                      

 
Sportfiskarnas tidning. 

                      

 
Vilket diskuterades av mötet, som menade att det som skrivs stannar inom  

                      

 
ramen för verksamheten. 

                      

 
Anssi 

                      

 
Tävlingskommittén har diskuterat en ev. bilaga till tidningen. 

                      

 
T.ex. "Heta tävlingstips" 

                      

 
Tidningen är till för alla tävlingsgrenar! 

                      

                        

 
Frågan ställdes: Vem jobbar på tidningen? 

                      

 
Stefan svarar: Det är ingen anställd, Benny Lindgren är redaktör.  

                      

                        

 
Därutöver anlitas olika skribenter till div. olika arbeten. 

                      



  

 

 2013-05-15  sid 7 (9) 

                        

                        

 
Kenneth: Hur ser finansieringen ut för t.ex. VM - EM - NM? 

                      

 
Svar: Pimpel finansierar 100% utanför Sveriges gränser. 

                      

 
( Anssi reflekterar på att regler ev. ska ses över.) 

                      

                        

 
Fråga: Hur kvalar man till NM? 

                      

 
Rolf svarar: Kvalklasser är: Seniorer    Herr/Dam 

                      

 
                                       Veteraner  Herr/Dam 

                      

 
                                       Juniorer     Herr/Dam 

                      

 
Förslaget väcktes, att publicera klara regler gällande kval till NM på  

                      

 
Sportfiskarnas hemsida. 

                      

                        

 
Fråga: Hur stor procent av tävlingarna sanktioneras? 

                      

 
Svar: Detta varierar, beroende på var i landet tävlingen går, tyvärr! 

                      

 
Borde vara en självklarhet att sanktionera tävlingar, bl.a. med tanke på den  

                      

 
försäkring, som försäkrar arrangören av tävling gent emot tredje man, ingår i  

                      

 
just sanktioneringsavgiften. 

                      

                        

 
VM - EM 

                      

 
"Kaptenskostnader" betalas av förbundet 

                      

                        

 
Landslags kval i mete, där går från startav. till EM 40% och VM 60% 

                      

                        

 
Anssi förklarar: 

                      

 
Fips: 

                      

 
Fips ed är den internationella organisationen vilken handhar och står för  

                      

 

huvudansvaret i de olika tävlingsgrenarna vilka finns i organisationen 
gällande  

                      

 
arrangemangen av VM och EM . I dagsläget är det 7st huvuddiscipliner där  

                      

 

vi i Sverige har representation i två. Det finns även en ytterligare gren av 
Fips  

                      

 
vilken är Fips Mouche. Fips Mouche administrerar flugfisket där vi även har  

                      

 

representation på vissa VM och EM. 
 
 Bilaga 12:2 

                     

 

 
Frågan ställdes: Till mötet för beslut från grenansvarig mormyska Andreas    
Wetterhall angående införandet av landslagskval i mormyska enligt bilaga 
12:2. Mötet biföll begäran med ett enhälligt beslut. Införande av 
landslagkval i grenen mormyska sker från 2013. 

                      

                        

 
Frågan ställdes från Norsjö, om ev. "Spinnfiske SM" utan bottenmete. 

                      

 
(Kust/Sjö) 

                      

 
Anssi lovar ta med frågan/förslaget till tävlingskommittén. 

                      

                        

 
Frågan ställdes: Vad finns det för material, "Flaggor m.m." för att  

                      

 
marknadsföra Sportfiskarna ute på tävlingarna, ute i distrikten? 

                      

 
Stefan svarar: Det kommer finnas under nästkommande år, finns med i  

                      

 
budget för det året. 

                      

                        

 
Fråga: Finns det t.ex. "Marknadsföringströjor" exempelvis till ungdomsläger   

                      

 
/ eller motsvarande aktivitet? 

                      

 
Stefan svarar: Just marknadsföringsmaterial jobbas det på! För det är bra  
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med bra, relevant marknadsföring. Frågan är bara i vilken omfattning, och 
hur  

                      

 
detta ska se ut! 

                      

                        

 
Kenneth: Lyfter frågan om SM-arrangemang, menar att det är för hög avgift 

                      

 
till Sportfiskarna, som det är i dagsläget. Efterlyser även ett kit, s.k. RAM för 

                      

 
att underlätta för arrangörer av just SM-tävlingar. 

                      

                        

 
Diskuteras av mötet, bl.a. Ekonomi, med mycket mer….. 

                      

                        

 
Harriet: Efterlyser bl.a. hjälp med sponsorkontakter från förbundet. 

                      

 
Kalle: Menar att den hjälpen finns redan i dag, om man ställer frågan till  

                      

 
förbundet. 

                      

                        

 
Vidare diskusioner leder till frågan om ev. Hjärtstartare! 

                      

 
Almänna meningen är att det borde finnas en sådan i varje distrikt. 

                      

 
Kostnaden för en sådan ligger i dag på ca. 9000:- 

                      

                        

 
Sportfiskarna lovar att undersöka om det går att få fram ett bra pris på  

                      

 
hjärtstartare. 

                      

                        13 Förslag till tävlingskommitté Bilaga: 13:1 
                     

 
Omval är föreslaget på följande: 

                      

 
Trad Mete: Lennart Jonsson. 

                      

 
Hav: Mia Hammarlund 

                      

 
Gädda: Kenneth Karlsson. 

                      

 
Mormyska: Andreas Wetterhall. 

                      

 
Trolling: Mikael Flodman. 

                      

 
Mötet beslutade att ge Förbundsstyrelsen detta förslag på nämnda inför  

                      

 
nästkommande period. 

                      

                        

 
Nyval är föreslaget för följande grenar: 

                      

 
Pimpel, Internationellt Mete/Feeder, Kust/Sjö, Fluga: samtliga vakanta. 

                      

 

Mötet beslutade ge valberedningen uppdraget att föreslå personer för 
förbundsstyrelsen  

                      

 
under löpande period. 

                      

                        14 Val av valnämnd 
                      

 
Till valnämnd, att sitta två år framåt, är föreslaget: 

                      

 
Björn Carlström, sammankallande 

                      

 
Pierre Welander 

                      

 
Stig Enström 

                      

 
Kalle Abresparr 

                      

 
Torsten Gradin 

                      

                        

 
Mötet beslutade enl. förslag. 

                      

                        15 Tävlingsmötet avslutas 
                      

 
Mötesordförande Anssi Lehtevä tackade avgående ur tävlingskommittén,  

                      

 
Rolf Öberg och Fredrik Andersson, för ovärderliga insatser under respektive 

                      

 
ansvarsområde. 

                      

 
Därefter påtalade Anssi att det här mötet varit det bästa mötet på många år, 

                      

 
varpå han tackade mötesdeltagarna för ett mycket givande och trevligt möte, 

                      

 
samt förklarade tävlingsmötet 2012 för avslutat. 

                      




