
















Kommentar Röstberättigade ombud från klubbar
Namn Medlnummer
1 Per Lundgren 16035
2 Timo Jumisko 205050
3 P-O Nilsson 210477
4 Roger Andersson 20678
5 Marie Björklin 2045130
6 Leif Lind 1398601
7 Ove Pettersson
8 Percy Bristam 99111
9 Per-Olof Lindstrand / Pilo 1036409
10 Ove Westerholm 1415140
11 Marino Sanvincenti 1034263
12 Fredrich Prell 215726
13 Börje Jönsson 215684
14 Urban Edgren 220831
15 Janne Liif 13630
16 Mats-Arne Axelsson 11630
17 Susanna Karlsson 1035187
18 Harriet Jonsson 32814
19 Sören Börmark 1081009
20 Erik Tikkanen 158291
21 Sten-Åke Jungholm 16026
22 Kenneth Holmberg 242042
23 Kenneth Danielsson 15358
24 Karl-Olov Abresparr 142371
25 Arto Jumisko 205045
26 Olle Pettersson 105013
27 Magdalena Filipsson 151826
28 Folke Andersson 106686
29 Björn Carlström 15748
30 Jarmo Pietilä 28862
31 Michael Molander 224771
32 Kerstin Åsén 1029669

Röstberättigade ombud från distrikt
Namn Medlnummer

33 Anders Rotzén 209171
34 Mats Larsson 206092
35 Stig Enström 16834
36 Rolf Öberg 211052
37 Kristian Ekman 211903
38 Leif Hagström 225651
39 Bo Näsén 69704
40 Bo Nilsson 1031335
41 Pierre Welander 16304
42 Barbro Kjellgren 97431
43 Mats Aronsson 17652



44 Ulf Sandén 207478
45 Anders Paschen 10169
46 Leif Andersson 25874
47 Maj Pietilä 17024
48 Mika Matkaniemi 1584614
49 Jesper Dyberg 217707

Röstberättigade ledamöter tävlingskommittén
Namn Medlnummer

50 Lennart Jonsson 15942
51 Mia Hammarlund 19722
52 Kenneth Karlsson 44835
53 Andreas Wetterhall 116376
54 Mikael Flodman 182520
55 Thomas Larsson 204603
56 Torsten Gradin 83794
57 Christer Engvall 223082

Anmälda  utan rösträtt
Namn Medlnummer
Östen Jonsson 32814
Daniel Eriksson 110207
Martin Södergårds 232479
Erik Södergårds 1030857
Tony Söderblom 215403
Anders Karlsson Tjänsteman
Jesper Taube Tjänsteman
Henrik Helde Tjänsteman
Ullabritt Engberg Tjänsteman
Anssi Lehtevä Tjänsteman



     

   

 

   

 

  Föredragningslista Tävlingsmötet 2014 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tävlingsmötets öppnade 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om tävlingsmötets behöriga utlysande 
4. Val av ordförande för mötet 
5. Val av protokollsekreterare för mötet 
6. Val av två protokolljusterare 
7. Val av två rösträknare 
8. Fastställande av föredragningslista 
9. Behandling av verksamhetsberättelse 
10. Behandling av tävlingskommitténs förslag samt beslut i av kongressen 

hänskjutna motioner 
11. Behandling av verksamhetsplan 
12. Övriga frågor/ordet fritt 
13. Tävlingsmötets förslag på tävlingskommitté 
14. Tävlingsmötets förslag på valberedning för tävlingskommittén 
15. Tävlingsmötet avslutas 

 

 

 
 
Svartviksslingan 28│167 39 Bromma 
Telefon 08-410 80 600│Fax 08-795 96 73│E-post info@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. 

Sportfiskarnas verksamhet 

• Utbildning/information 
 - Svenskt Fiske, Sportfiskemässan, litteratur 

• Främjandeverksamhet 
 - Tävling, ungdom 

• Fiskevård/Intressepolitik 
 - Fiskevårdsprojekt, politikerkontakter 

• Medlem/Organisation 
 - Medlemsadmin, styrelse, kongress, bidrag 



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 (internationella 

tävlingar) 



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. 

Ekonomin 2013 tävling 

Kostnadsställen Intäkt Kostnad Resultat 
Administration 0 97 137 -97 137 
Sanktioneringar 95 850 0 95 850 
Summa 95 850 97 137 -1 287 
SM tävlingar 133 040 29 670 103 370 
Internationella 135 129 222 642 -87 513 
Nationella, ej SM 2 400 2 261 139 
Summa 270 569 254 573 15 996 
Totalt 366 419 351 710 14 709 



Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om 
allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. 

Ekonomin 2014 tävling 
(prognos) 

Kostnadsställen Intäkt Kostnad Resultat 
Administration 3 520 164 779 -161 259 
Sanktioneringar 65 000 0 65 000 
Summa 68 520 164 779 -96 259 
SM tävlingar 138 500 44 355 94 145 
Internationella 257 769 299 830 -42 061 
Nationella, ej SM 7 200 5 000 2 200 
Summa 403 469 349 185 54 284 
Totalt 471 989 513 964 -41 975 



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 
Belopp per år 

Intäkter Ca 400 000:- 
Kostnader Ca 400 000:- 
Därutöver: 
Tävlingskonsulent 50%, övrig 
personal - punktinsatser 

Ca 350 000:- 

OH – arbetsplats, 
ekonomi/personaladmin etc 

Ca   90 000:- 

Totalt per år Intäkter     400 000:-  
Kostnader 840 000:- 
Summa   -440 000:- 



     

   
 

   Anssi Lehtevä 
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Verksamhetsredovisning  
tävlingsverksamheten 2013-2014 

 
 

 

 

 

 

Tävlingsverksamheten 
 

• Tävlingsverksamheten har initierat ett antal aktiviteter med syfte att 
försöka förmå fler barn och ungdomar att prova på och börja intressera 
sig för tävlingsfisket. Nyrekryteringen behöver dock också ett ökat stöd 
ute i landet och distrikten där underlaget för verksamheten finns och i 
dagsläget även är på uppgång då fiske just nu är ”hett” ur ett 
aktivitetsperspektiv. 

 

• Tävlingskommittén har under perioden sen senaste mötet lagt till 
ytterligare 3 grenar  till de tidigare befintliga .Grenarna är feeder 
,flugfiske och abborre. Även grenen gädda har på SM nivå genomgått 
en stor förändring med lyckat resultat . 

 

• Delar av den fångst som kommer från tävlingsfisket går i vissa specifika 
fall till forskning, miljöövervakning eller som stödfoder till t.ex. 
trafikskadade djur.  Här önskar dock verksamheten även in fler förslag 
på aktörer som kan vara i behov av fisk fångad under tävling. 

 

• Sportfiskarna har under perioden tagit fram en ny tävlingslogga vilken 
lanserats under försommaren 2014. Loggan kan nu användas som 
officiell tävlingslogga. Det har även för tävlingsverksamheten tagits fram 
ett antal produkter som är tänkta att förstärka tävlingsprofilen vid 
tävlingsfisket. Det material som idag finns är del T-shirts , piké tröjor, 
banderoller och beach flaggor. 

Svartviksslingan 28│167 39 Bromma 
Telefon 08-410 80 600│Fax 08-795 96 73│E-post info@sportfiskarna.se 
www.sportfiskarna.se 
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• Kansliet har under perioden ökat rapporteringen från tävling och önskar 
fortsatt att mängden textmaterial och bilder fortsätter komma in i en icke 
sinande ström och öka för att ytterligare kunna skapa mer intressanta 
nyheter vilket kan väcka uppmärksamhet om tävlingsfisket i positiv 
bemärkelse. 

 

• Från tävlingskommittén har det på alla de genomförda SM tävlingarna 
under perioden funnits en legal företrädare för respektive gren i form av 
tjänsteman, grenansvarig eller projektansvarig för respektive tävling. 

 

• Tävlingsreglarna har under perioden sen senaste mötet kontinuerligt 
uppdaterats för att anpassa formaten till rådande samhällsklimat och 
eventuella förändringar som gjorts på t.ex. internationell nivå. 

 

• Som ett led i att från tävlingskommittén och kansliet öka kontakten med 
distrikten och distriktstävlingsledarna har antalet förfrågningar samt 
kontakter ökats med syfte att skapa dialog samt skaffa information 
gällande tävlingsverksamheten. 
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Grenspecifik information från perioden 2013-2014 
Pimpel 
Intresset för pimpelfisket är fortsatt starkt i stora delar av landet. Möjligen kan 

man se en viss förskjutning av verksamheten norröver. 

Pimpel SM som skulle genomförts i vintras i Falun blev med anledning av de 

rådande isförhållandena flyttat till 2015, det nya datumet är den 7-8 februari  

2015.  Antalet anmälda deltagare är 620st individuellt startande och 127st lag.  

 Vid nordiska mästerskapen i isfiske som gick i Norge lyckades det svenska 

landslaget ta ett antal bra placeringar. De guldmedaljer Sverige lyckades få 

med sig var följande. 

 Individuellt  

Damjunior: Matilda Lejon 

Damsenior: Lotta Engwall 

Lag -guldet   

Damjuniorer:  Matilda Lejon, Anna Matsson, Alexandra Höök Hansson. 

Herrjuniorer: David Öhman, Joakim Eriksson, Daniel Leek. 

Damseniorer: Lotta Engvall, Maud Eriksson, Britt Lindgren. 

Herrveteraner: Christer Hagström, Kurt-Arne Larsson, Krister Bergman. 

 

Deltagarantalen för grenen pimpel ser ut att i vissa regioner vara i en liten 

positiv trend, det har dykt upp många nya ansikten på tävlingar runt om i landet 

av yngre ålder.  

Att fler Juniorer börjar visa intresse för att börja tävla vilket är ett viktigt steg i 

rätt riktning för utvecklingen av pimpelfisket och tävlingsfisket i stort, men 

mycket engagemang av klubbar runt om i landet kommer behövas för att åter 

ha en florerande ungdomsverksamhet. Nu är det nog dock upp till alla att 

kraftsamla för att detta sker. Många eldssjälar och fiskeklubbar som brinner för 

att hjälpa unga och för fisket är vad som behövs. 

 

SM i Pimpel 2014 blev inställt med anledning av den is situation som rådde vid 

tidpunkten då SM skulle genomförts. Tävlingen har nu flyttats fram och kommer 

genomföras helgen den 7-8 februari 2015 på samma vatten 
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Mormyska 
Vid tävlingsmötet 2012 röstades referensgruppens förslag om separat VM kval 

igenom. Under perioden har 2st kval genomförts och bägge tävlingarna har 

gått i Bollnäs. 2014 flyttades tävlingarna från de vanskliga isförhållanden i 

Sörmland till Bollnäs.  

 

Vid de två genomförda landslagskvalen var deltagarantalet 2013 16personer 

och 2014 ca 30personer, d.v.s. starkt ökande. Tävlingarna har genomförts i 

sörmland 2013 och i dalarna 2014. Den sist nämnda blev flyttat pga. avhopp 

från fastställd arrangör i Norsjö. Vid SM var deltagarantalet 2013 147 personer 

och 2014 148 personer. 

2013 gick  VM i USA . Sverige placerade sig som sjätte bästa nation och bästa 

individuella placering var en femte plats. 2014 gick VM i Minsk, Vitryssland. 

Sverige placerade sig som 11:a och bästa individuella resultat var en 14:e 

plats. VM tävlingarna visar en klart trend till att bli mer och mer seriösa i sina 

upplägga och deltagandet från de olika länderna visar på en större 

internationell konkurens än tidigare. 

En diskussion gällande formatet för VM -kvalet har resulterat i en motion vilken 

skall hanteras på mötet för landslagets kval format under kommande tvåårs 

period.  
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Fluga 
 

Grenen är nygammal som gren och under perioden sen senaste tävlingsmötet 

så har grenen sakta vuxit till att idag engagera ett 30 tal aktiva. Grenen har ett 

procentuellt sett stort deltagande av kvinnor vilket är glädjande. Junior sidan 

har dock ännu inte tagit fart vilket det finns planer på att försöka få under 

nästkommande period. 2015-2016. Intresse för juniorarrangemang finns och 

skall konkritiseras framöver. 

Ett landslagskval för landslagen 2015 har genomförts med 14 st deltagare i 

jämtland under helgen den 9-10 aug. Arrangemanget var väl genomfört och 

några nya ansikten gjorde även sina debuter i grenen. Störst succé gjorde nog 

nykomlingen Alexander Larsson från Lund som med en sen anmäla och lång 

resa gick och vann hela tävlingen och genom detta har garanterat sig en plats i 

VM laget nästa år. 

 

Förutsättningarna för kvalen var att de tre första på kvalet går direkt in i VM 

laget och de nästkommande tre går direkt in i EM laget. De övriga platserna 

tillsätts av den grupp som arbetar med utvecklingen tävlingsflugfisket i landet 

med Benny Jonasson i täten efter dialog med tävlingskonsulenten. 

 

EM i flugfisket genomfördes planenligt under v.33 i Östersundsregionen. 

Arrangemanget var väldigt uppskattat av de 12 deltagande nationerna. 

Tjeckien gick segrande ur nationskampen. 

De svenska lagen slutade på en 12.e respektive en 14.e plats. Bäste svensk 

blev den tidigare styrelseledamoten Åsa Bertilsson med en 30:e plats 

individuellt. Tävlingsvattnen som användes visade sig vara mycket lämpliga för 

denna form av tävlingar och kommer säkerligen framöver att nyttjas oftare till 

just tävlingsflugfiske. 
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Traditionellt mete 
 

SM 2013 gick i Söderhamn med 380 tävlandes individuellt och 93 lag. Regnet 

och åskan kommer man aldrig att glömma, 66 mm regn på två timmar! 

Arrangemanget kring tävlingen fungerade bra. 

 

SM 2014 genomfördes enligt plan 2-3 augusti i Tranås med fina tävlingar. 

Antalet startande i den individuella tävlingen var 378 st var av 34 st juniorer. I 

lagtävlingen ställde 96 lag upp var av 6st var juniorlag. Viss kritik framfördes till 

tävlingsledningen under tävlingarna med anledning av ett mindre debackel som 

skedde med lottningen. Tävlingskommittén har med anledning av detta och 

övriga SM arrangemang beslutat ta fram en SM arrangörsmanual med syfte att 

underlätta för kommande arrangörer.  

 

 

I samband med arrangemanget så arrangerade även junior och seniorfisken 

under veckan innan tävlingarna med ett dryga 100 tal entusiastiska deltagare 

vilket får ses som ett mycket lyckat drag för att skapa intresse för grenen och 

juniorfiskets utveckling. Som extra temperaturhöjare för juniorerna så gjordes 

under lördagen en programinspelning av fiskeprogrammet Fiska med Anders 

till allas stora glädje och viss del skräckblandade förtjusning. Inspelningarna 

var lyckade och programserien kommer börja visas från och med v.2-2015 på 

SVT. 

 

Kust & sjö: 
Ett fåtal distrikt genomför fortfarande DM i grenen. I övrigt inget att 

avrapportera från grenen kust. 
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Trolling 
 
Då tävlingstrollingen drabbats hårt av nya regler vad det gäller ilandförandet av 

lax med fettfena ur östersjön så har intresset för trollingtävlingar i östersjön 

sjunkit markant. Eventuellt finns en möjlig lösning i sikte i form av C/R tävlingar 

medan det fortfarande är kallt i vattnet.  Detta är dock relativt oprövat i 

dagsläget vilket innebär att fler försök behöver göras för att säkerställa att det 

är möjligt att hantera fisken under de ibland relativt långa drillfaserna i fisket 

vilket i sin tur bidrar till att laxen kan bli svår att återutsätta. 

De senaste årens uppgång i fisktillgång i de två stora sjöarna Vänern och 

Vättern bör framöver återigen bra fiske på både Vänern och Vättern med 

resultat att fler också tar upp trollingfiske tävlingar så kanske det kan vara lite 

mera sug i att tävla också. 

På grund av detta så har det inte gått att genomföra några SM arrangemang 

under 2012 och 2013. 2012 blev det inställt samma vecka som tävlingen skulle 

genomföras och då fanns det ingen möjlighet att ändra tävlingsregler eller hitta 

på en lösning för att genomföra ett SM på dom två tävlingar som skulle ingå i 

cupen. 2013 fanns det ingen som ville arrangera ett SM. Men nu under hösten 

som kommer det arrangeras ett SM 2014 i Vänern i samband med 

Sunnanåträffen / Mellerud. Sunnanå träffen går 17-19 oktober 2014 och 17-18 

oktober är SM dagar. Sunnanåträffen räknas som Sveriges äldsta tävling som 

nu genomförs för 30 året.  
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Hav 
Under de gångna åren, har deltagarantalet legat på en konstant nivå men det 

positiva är att det ser ljusare ut på juniorsidan med ett ökande deltagrantal. Det 

senare åren har SM i Havsfiske genomförts i Öresund, Öresund erbjuder god 

fisktillgång och ofta fiskbart väder. 2013 arrangerades SM som ett 

samarrangemang mellan två klubbar, Lupus HFK och Råå HFK. SM genomförs 

av gammal hävd på hösten vilket är en bra tid för de många olika arterna som 

finns i god mängd i Öresund. 

 SM 2013 lockade 50 startande. 

  

SM 2014 genomförs 1-2 november med, Kinnarps HFK står som arrangör. 

Nytt för i år är att det inte finns några minimått på fisken för de tävlande då allt 

fiske sker som C/R. För de som vill behålla del av sin fångst så gäller så klart 

de lagstadgade minimum måtten. Om utfallet blir bra så har Kinnarps HFK 

lovat arrangera SM i Havsfiske de närmaste 3 åren. 

 

Gädda 
Under perioden 2013-2014 har sportfishmasters och föreningen 

predatorgruppen stått för arrangörskapet av de SM tävlingar som genomförts 

Totalt har det genomförts 32 kval tävlingar under perioden och de båda 

finalerna har lockat ett ökande antal lag i form av 88 lag i finalen 2013 och 94 

lag i finalen 2014. Grenen ser en mycket tydlig trend och positiva möjligeter i 

att ytterligare kunna utveckla gäddfisket som tävlingsform framöver. 

En ytterligare positiv synergi effekt av arrangemanget är att antalet 

tävlingsfiskare i landet ökar med anledning av att många av de som fiskar 

gädda inte tidigare varit i kontakt med tävlingsfisket. 
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Internationellt mete 
 
Antalet utövare verkar hålla sig relativt stabilt, kanske något ökande. 
Finns några platser det gror på så förhoppningsvis kan vi se frukten av detta 
inom några år. Speciellt kul om det skulle tillkomma fler juniorer. 
 
Utbudet av tävlingar är ok och det ordnas fler “kulor” runt om i landet än förut. 
Detta är också en bra inkörsport till grenen.  
I övrigt så rullar de klassiska tävlingarna på och några nya tillkommer medan 
någon försvinner.  
Det vi saknar är någon tävling där det är lite mer internationellt inslag även om 
vi har 
SM tävlingarna har lockat bra med deltagare, speciellt i lag. 
I Norrköping 2013 var det 25 senior och 2 juniorlag som gjorde upp med 
Balans respektive Team Z som Svenska mästare. Samma år gick det 
individuella SM:et i Växjö med 85 startande. 
Begränsad klass vanns av Niklas Gustavsson Nora Gyttorp, 
seniorklassen av Marcus Enström 
SFK Älvkroken, junior tog Alexander Jeansson FK Firren hem och i yngre 
juniorer stod Ola Carlström Team Z som mästare. 
 
2014 gick Lag SM i Tranås med otroliga 29 senior och 
3 juniorlag i startfältet. 
Splash tog hem guldet på seniorsidan och Team Z vann sitt andra raka guld i 
juniorkklassen. 
57 fiskare gjorde upp om de individuella gulden i Strömsnäsbruk 2014, lite färre 
deltagare än det som varit brukligt de senaste åren.  
 
Följande tävlande tog guldmedaljerna; Hans Balsbo Alingsås FF i begränsad, 
Fredrik Andersson Constellation i Senior och yngre junior Johan Kindlund 
Trosa, dessvärre inga startande i juniorklassen detta år. 
Arrangemangen har varit bra, dock är det svårt att få in ansökningar till dessa. 
Landslagskvalen som avgörs under 3 helger med 6 deltävlingar har lockat ca 
30 deltagare vilket får anses vara normalt. 
 
De fem bäst placerade kvalificerar sig till VM laget och 6-10 placerade 
går till EM laget.  
 
Här är det lite speciella regler vad gäller tillåtna metoder etc. 
Finns både positiva och negativa röster om nuvarande form, t.ex. testade vi att 
tillåta löja (på TP) under 2014. Utfallet blev kanske inte som väntat men vi 
testade i.a.f och reglerna vilka kan anpassa efter framtida behov. 
På VM 2013 i Polen slutade Sverige som 16:e nation av 36 och detta är bra 
med  tanke på de grundförutsättningar lagen har. 
EM 2013 gick i Serbien och Sverige kom på 16:e plats av 25 länder. 
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Övrigt 
 
En andra tävling i grenen abborre ska genomföras i Stockholm 9 november. Vi 

hoppas att grenen även framöver finner vägen ut i landet med ett ökande antal 

arrangemang. 

Tävlingsverksamheten har under försommaren sjösatt den nya profillinjen som 

tagits fram. 

I första skedet har lite piké tröjor, t-shirts, banderoller och så kallade beach 

flaggor tagits fram. Loggan och linjen har tagits emot med stor entusiasm från 

tävlingsleden. I nästa skede planeras för ytterligare lite kompletterande 

produkter i form av något för vinterfiskarna samt rollupps för inomhusbruk och 

som avslutande uppdatering i denna fas så planeras det för att ta fram  DM och 

SM medaljer med ny design. 
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Tävlingskommittén 
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Motioner 15-32 hänskjutna från Sportfiskarnas kongress 
2014-03-22  för beslut på tävlingsmötet 2014-11-15 .  
Åtföljt av tävlingskommitténs förslag till beslut. 
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Motion 15 
Insänd av medlem: Daniel Eriksson 110207 och Martin Södergårds 232479 från Svegs 
Sportfiskeklubb 

Arter som ska räknas i grenen pimpel 

Bakgrund 
I grenen pimpel räknas förnärvarande enbart arten abborre. I övriga grenar så som 
traditionellt och modernt mete och mormyska räknas alla arter. Många pimpeltävlingar 
runtom i Sverige räknar idag all fisk. 

Förslag 
Vi föreslår att all fisk oavsett art räknas i grenen pimpel, exklusive gädda. Undantag kan få 
göras för hotade arter. 

Argument till förslaget 
Pimpelfiske för gemeneman innebär inte bara abborrpimpel. Det är svårt att förklara för ej 
insatta varför bara abborre räknas.  

Tävlingsformen heter inte abborrpimpel utan rätt och slätt pimpel. I övriga grenar räknas all 
fisk. Där verkar det inte vara något problem med detta. 

Att enbart räkna abborre kan få till följd att uttaget av abborre i ett vatten blir för stort och att 
balansen rubbas. Exempel på detta finns på flera håll i landet där abborrbeståndet fått stryk 
av mycket tävlande. Att räkna all fisk skulle rimligtvis göra ett mer varierat artuttag i sjöarna. 
Det finns en debatt kring huruvida pimpeltävlingar sanktionerade av Sportfiskarna bedrivs i 
fiskevårdande syfte när endast abborre tas upp.  

Vissa fiskevårdsområden kräver redan nu att vi räknar all fisk för att hålla balans i 
fiskebestånden. 
Med fler arter får tävlingen också större dimensioner vad gäller val av utrustning och taktik.  

I många tävlingar/klubbar runtom i Sverige räknas all fisk utom gädda. Det fungerar alldeles 
utmärkt och innebär inte att deltagarantalet sjunker. Snarare borde detta innebära att en 
bredare krets fiskare kan vilja delta. 

Argumentet att det alltid varit så att enbart abborre räknas är inte sant. När pimpel blev en 
SM-gren räknades nämligen all fisk. 

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

15: Tävlingskommittén föreslår mötet att avslå motionen med motiveringen att det 
redan finns ”pimpeltävlingar” där alla arter räknas. För de som vill och önskar så går det 
utmärkt att arrangera sådana. Vad det gäller eventuell framtida SM status så får man väl 
längre fram se på om det kan föreligga själ att instifta även ett sådant SM. Men innan det så 
måste den här andra formen av tävlingspimpel i så fall nå ut till en betydligt bredare massa 
än det gör idag. 
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Motion 16 
Insänd av medlem: Daniel Eriksson 110207 och Martin Södergårds 232479 från Svegs 
Sportfiskeklubb 

Bakgrund 
Nuvarande regler innebär att ett lag i pimpel och traditionellt mete består av fyra personer.  

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. 

Förslag 
Vi föreslår att antalet lagmedlemmar ska minskas från fyra till 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. 

 

16: Tävlingskommittén föreslår mötet att avslå motionen med motiveringen att antalet 
lag troligen ökar men antalet deltagare sannolikt skulle minska och framförallt på sikt. Mycket 
bättre i så fall att man ser till att hitta en ny person till laget. Kanske en person som är 
nybörjare inom tävlingsfisket.  
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Motion 17 
Insänd av klubb: Svegs Sportfiskeklubb 

 

Motion till tävlingsmötet 2014 om ändring av klassindelning i grenarna pimpel och traditionellt 
mete 

Bakgrund 
I dagsläget finns 11 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 
Arrangör 

I övriga grenar finns betydligt färre klasser. 

Vid nordiska mästerskapen i pimpel används klassindelningen: 
Herrjunior  Damjunior 
Herrsenior  Damsenior 
Herrveteran  Damveteran 

Förslag 
Vårt förslag är att det i grenarna pimpel och traditionellt mete ska finnas följande klasser: 
Herrjunior  Damjunior 
Herrsenior  Damsenior 
Herrveteran  Damveteran 

Nedre åldersgräns för veteranklasserna föreslår vi sätts till 60 år. Övre åldersgräns för 
juniorklasserna föreslår vi sätts till 19 år.  

%-talen för kvalificering till SM-tävlingar föreslår vi enligt följande: 

Individuellt 
• Herrjunior 50% 
• Damjunior 100% 
• Övriga klasser 15% 

Lag 
• Herrjunior 50% 
• Damjunior 100% 
• Övriga klasser 10% 
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Förslaget innebär att arrangörsklassen tas bort. De klubbar som arrangerar DM och SM får 
som tidigare ett antal friplatser till SM. Istället för att tävla i en arrangörsklass så får dessa 
tävla i den klass de normalt tillhör.  

  

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 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. 

Att ge DM-arrangörer möjlighet att få tävla i sin ordinarie klass i SM bör göra det enklare för 
DM- och SM-arrangörer att hitta personer som är beredda att arrangera tävlingar på ett bra 
sätt. Det kan också handla om att hjälpa juniorer eller ordna sidoaktiviteter. De som 
arrangerat DM-tävlingar vet att ansvaret för ett sådant arrangemang påverkar det egna 
tävlandet negativt. 

Denna typ av klassindelning användes i båda grenarna tidigare och fungerade alldeles 
utmärkt då. 

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

 

17: A. Tävlingskommittén föreslår mötet att avslå motionen med motiveringen att det 

blir mycket stora spann i åldersklasserna inte minst i juniorklasserna. B. 
Tävlingskommittén föreslår mötet att avslå motionen med motiveringen att 
arrangörsklassen är mycket uppskattad som just arrangörsklass med aningen mindre 
prestige samt att de ordinarie klasserna bör vara rena kvalificeringsbaserade klasser. 
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Motion 18 
Insänd av medlem: Pierre Welander 16304 

 

Motion angående regelförtydligande i pimpel 

Nuvarande text i Särskilda tävlingsbestämmelser för pimpel. 

Tävlingsplats 
Avståndet mellan de fiskande får ej vara mindre än 5 meter, vilket även gäller 
lagmedlemmar. 

Ändringsförslag 
Förtydligande: Avståndet mellan de fiskande får ej vara mindre än 5 meter, vilket även gäller 
lagmedlemmar. Det är avståndet mellan borrhålen som räknas. (således kan avståndet 
mellan fysiska personer vara mindre än 5 meter) 

18: Tävlingskommittén föreslår mötet att bifalla motionen med motiveringen att det är 
hålens placering som avgör fiskeplatsen och inte avståndet mellan de fiskande. Tillägg, 
avståndet mäts från närmaste kant till närmaste kant av hålen. 

Motion 19 
Insänd av medlem: Pierre Welander 16304 

Motion angående traditionellt mete (och kanske ev. andra grenar) 

Ändring 1: att förbjuda Gös som fångst i traditionellt mete (och kanske ev. andra grenar). 
Gösen är liksom gäddan en rovfisk och tar gärna betesfisk. 
Dessutom är det ju på de festa håll minimått på Gös, för att slippa hamna i en diskussion så 
är det bättre att inte Gös räknas i tävlingen. 

Ändring 2: att förbjuda Ål som fångst i traditionellt mete (och kanske ev. andra grenar). Som 
det är nu är det förbjudet att fiske Ål nedanför ett visst antal vandringshunder. För att slippa 
hamna i en diskussion så är det bättre att inte Ål räknas i tävlingar överhuvudtaget. 

Ändring 3: att förbjuda Asp som fångst i traditionellt mete (och kanske ev. andra grenar). 
Idag räknas Aspen som en hotad fiskart, det byggs fiskevägar på fler håll så Aspen skall 
kunna vandra och fortplanta sig. 
På flera håll är det fiskeförbud på Asp mellan 1 april och 31 maj. 

 

19: Tävlingskommittén föreslår mötet att bifalla motionen i del 1 och 2 men avslå del 3 
med anledning av att Aspen inte är en hotad art och förväxlingar med annan vitfisk kan 
förekomma framförallt under de år då aspen är liten. Aspen har i de flesta vatten skyddstider 
vilka självklart skall respekteras fullt ut där sådana finns. 
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Motion 20 
Insänd av medlem: Pierre Welander 16304 

Kvalificering av klubblag från DM till SM gällande Pimpel och Trad. Mete  

Alternativ 1 
1-6 startande lag = 1 lag till SM 
7-12 startande lag = 2 lag till SM 
13-18 startande lag = 3 lag till SM 

Alternativ 2 
1-5 startande lag = 1 lag till SM 
6-10 startande lag = 2 lag till SM 
11-15 startande lag = 3 lag till SM 
16-20 startande lag = 4 lag till SM 

Motivering: 
Kan bara ta Västmanland som ett exempel där har antalet lag minskat från ett 10 tal till idag 
5-6st i HS klassen, en förklaring är ett man tycker det är meningslöst att starta för man har ju 
ändå minimal chans att kvalificera sig till MS då bara ett lag får åka. 

Hur många fler lag det blir som kvalificerar sig till SM har jag ingen aning om, kanske ett 
10tal, för det är väl främst i herrklasserna som ökningen sker. 

20: Tävlingskommittén föreslår mötet att bifalla motionen med motiveringen att 
alternativ ett (1) är ett enkelt system att se antalet kvalificerade lag. 

Motion 21 
Insänd av medlem: Pierre Welander 16304 

Motion angående kvalificering till SM Tävlingar 

Förslag: 
Att 1-3:an på Individuella Distriktsmästerskaps tävlingarna alltid skall vara kvalificerade till 
SM. 

Motiv. 
Det finns ett antal varianter på hur man kvalificerar sig till SM. DM serie, eller en kombination 
av dessa. 
Distrikt där det bara arrangeras ett DM eller en Serie är det ju inga konstigheter, det är när 
det är en kombination av DM och serie där det kvelificerar sig deltagare från båda 
tävlingarna som vill vill värna om DM:ets status, DM:et bör ju anses som distriktets högst 
rankade tävling, därför tycker vi att 1-3:an på ett DM skall vara kvalificerade till SM, övriga 
kvalificerade kan plockas från serie etc. Enligt den procentsats som finns. 

21: Tävlingskommittén föreslår mötet att avslå motionen med motiveringen att de olika 
systemen som finns ute i landet är anpassade att passa de lokala förutsättningarna gällande 
SM kvalificeringarna. 
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Motion 22 
Insänd av medlem: Pierre Welander 16304 

 

Motion angående handikappkort 

Av någon outgrundlig anledning har en del av de tidigare lättnaderna man kunna sökt 
handikappkort för tagits bort utan att det behandlats på något Tävlingsmöte. 

Vi kräver att de återinförs i regelboken. 

Nedan föreslagna lättnader bör finnas med i regelhäftet 

HCP 
1: Förlängd gångtid, 15 minuter både på ut och ingångstid. 
2: Sark eller skidor 
3: Borr som drivs med borrmaskin. 
4: Håvhjälp 
5: Hjälp att avliva fisk. 

Förtydliganden skall finnas på var och en av punkterna så att den som sökt och beviljats 
handikapp kort skall delges vad som gäller för just den personens lättnader. 
T.ex. att spark är ett stöd och skall framföras i normal gångtakt (inte som fortskaffningsmedel 
på sjön) 

22 : 4 : Tävlingskommittén föreslår mötet att bifalla motionen  med samma motivering 
som motion 29, motiveringen är att tävlingsverksamheten inte bör försvåra för de med 
speciella behov att delta i tävlingsfiske. Med tillägg om att den hjälpande håvaren skall 
befinna sig i direkt närhet av den tävlande vid håvtillfället. 

22.5 : Tävlingskommittén föreslår mötet att bifalla motionen med motiveringen att 
tävlingsverksamheten inte bör försvåra för de med speciella behov att delta i tävlingsfiske. 
Med tillägg om att den hjälpande personen måsta ha avlivat fisken innan den tävlande 
återupptar fisket igen. 
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Motion 23 
Insänd av medlem: Mia Hammarlund 19722 och Ove Wennström 

Återinförande av Nordiskt Mästerskap i havsfiske 

Det har kommit en  hel del förfrågningar av både Svenska ,Danska och Norska havsfiskare, 
om att återinföra Nordiska Mästerskapen i Havsfiske igen. 

Eftersom Nordiska Havsfiskeunionen upplöster i mitten på 2000  talet, så har vi inget utbyte 
mellan länderna idag. 

Tanken är att öka intresset för havsfisket igen, framför allt för våra juniorer. 

Det vi talat om är att ett antal personer från varje land , åtar  sig att hitta lämpliga 
arrangörsklubbar, som redan idag arrangerar lämpliga tävlingar. 

Vad vi önskar är att Sportfiskarna skulle kunna bidraga med medaljer m.m. vart 3:e år, då 
Sverige är arrangörsland. 

23: Tävlingskommittén föreslår mötet att bifalla motionen med motivering att ett 
nordiskt mästerskap i havsfiske kan hjälpa verksamheten att lyfta med bland annat de i 
motionen nämnda argumenten. 

Motion 24 
Insänd av klubb: SWEA 

Sanktionering 

Sanktioneringskostnaderna för SM -tävlingarna skall vara fastställda och utlysta på hemsida. 

24: Tävlingskommittén föreslår mötet att avslå motionen med motiveringen att dessa 
avtal är avtal förbundet upprättar med arrangören gällande ett specifikt arrangemang. Men 
med tillägget om att det på hemsidan skall förtydligas att det för SM arrangörer är en annan 
sanktioneringssumma än den som gäller för ”vanliga” sanktionerade tävlingar. 

Motion 25 
Insänd av klubb: SWEA 

Sektionsdelning för Lag-SM 

Delning av sektioner skall då antalet startande lag är fler än 15. Ex. Vid 16 lag så blir varje 
sektion indelad i två delar där deltagare 1-8 är en minisektion och slåss om platssiffra 1-8. 
Likaså för tävlande 9-16. Detta innebär att det finns 2 lag per sektion som kan få platssiffran 
1 osv. Vid ojämnt antal deltagande lag skall den 1:a hälften av minisektionen vara den med 
fler deltagare. 

25: Tävlingskommittén föreslår mötet att bifalla motionen med motiveringen att det är 
en anpassning till rådande internationella regler samt att det underlättar för arrangören att 
skapa bra jämna tävlingar. 
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Motion 26 
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Jämtland 

Motion angående VM kvalmormyska 

Vi protesterar och motsätter oss med all kraft beslutet om att ha ett separat VM kval i 
mormyska. Inga remisser har skickats ut till distrikten. Sveriges mormyskafiskare känner sig 
förda bakom ryggen och den stora majoriteten har varit totalt ovetande. 
Väldigt få tycker att detta är ett bra förslag. Förslaget att ha ett VM kval gagnar ej 
mormyskafisket i Sverige, utan tvärt om tar det död på det som finns kvar. Vi borde i stället 
tänka över vad vi ska göra från grunden. Som det ser ut idag är den enbart en liten 
kamratgrupp av inbördes beundrare som deltager i VK kvalet. Resten av Sveriges mycket 
duktiga mormyskafiskare bojkottar detta. Kostnaden är hög och alla har ej råd att vara med. 
Tex en fiskare från Norrbotten har en extra kostnad på 4-5.000 kr och då blir bara dom med 
tjock plånbok som kan vara med inte resultatet  DM och SM tävlingarna blir urvattnade när 
inte en landslagsplats räknas. För att få bättre landslag i framtiden ska vi rikta in oss på 
ungdoms verksamheten. Referensgruppen tillsammans med Sportfiskarna och organiserar 
och leder ungdomsläger för ungdomarna. Här får Sveriges ungdomar lära sig fiska 
mormyska för självkostnadspris. VM laget tas ut som tidigare på SM. Skillnaden ska vara att 
man före start har anmält sitt intresse för landslaget. Man betalar ev. en högre startavgift. 
Positiva med detta är att man får med ett större urval av de bästa i Sverige. 
 
Vi kräver att de tas ett nytt beslut som grundat på de stadgar och paragrafer som finns. 
Självklart ska det nya förslaget ut på remiss före beslut. 

26: Tävlingskommittén föreslår mötet att avslå motionen med motiveringen att ett VM 
kval gynnar nivån på mormyska fisket i landet samt tar tillvara de personers intresse vilka 
just har ambitionen att tävla på högsta internationella VM nivå. Tävlingsformen VM kval är 
dessutom anpassad efter de former under vilka VM fiskas vilket också är en anpassning för 
att i förlängningen generera starkare svenska insatser på VM. SM är tänkt att vara en 
inkörsport till de tävlande i mormyska och landslagskvalen för de som ytterligare önskar 
fördjupa sig i sitt mormyska tävlande. 
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Motion 27 
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Värmland 

 

Bakgrund: 
I tävlingsbestämmelserna gällande från och med 2002 fanns det möjlighet för handikappade 
att mot styrkande läkarintyg söka handikappkort för följande lättnader: 

1. Befrielse att avliva fisk. 2. Förlängd gångtid. 3. Hjälpmedel (på ansökningsblanketten 
fanns följande alternativ spark, skidor, borrhjälp, bärhjälp, håvhjälp, gaffningshjälp samt 
placering på båt vid havsfiske). 

Lättnad 1 formulerades 2005 om till lydelsen, Assistans med att avliva fisken, att gälla från 
och med 2006-01-01. 

Senare ändrades lättnaderna till att vara följande: 
1. Förlängd gångtid. 2. Spark. 3. El-borr, de övriga lättnaderna som var uppräknade på 
ansökningsblanketten blev av någon anledning borttagna, därmed försvann för ett flertal 
personer möjligheten att ansöka om handikappkort för de på blanketten uppräknade 
lättnaderna förutom spark. 

Motion: För att tävlande med styrkt handikapp att vederbörande inte kan borra själv, 
motionerar Värmlandsdistriktet att borrhjälp skall införas som en sökbar lättnad. 

27: Tävlingskommittén föreslår mötet att bifalla motionen med motiveringen att 
tävlingsverksamheten inte bör försvåra för de med speciella behov att delta i tävlingsfiske. 
Tillägg till bifallet bör vara att medföljaren enbart får borra hål till den fiskande under den 
tiden som den fiskande inte själv fiskar samt att medföljaren skall befinna sig i direkt närhet 
till fiskaren hela tiden. 
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Motion 28 
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Värmland 

 

Bakgrund: 
I tävlingsbestämmelserna gällande från och med 2002 fanns det möjlighet för handikappade 
att mot styrkande läkarintyg söka handikappkort för följande lättnader: 

1. Befrielse att avliva fisk. 2. Förlängd gångtid. 3. Hjälpmedel (på ansökningsblanketten 
fanns följande alternativ spark, skidor, borrhjälp, bärhjälp, håvhjälp, gaffningshjälp samt 
placering på båt vid havsfiske). 

Lättnad 1 formulerades 2005 om till lydelsen, Assistans med att avliva fisken, att gälla från 
och med 2006-01-01. 

Senare ändrades lättnaderna till att vara följande: 
1. Förlängd gångtid. 2. Spark. 3. Elborr, de övriga lättnaderna som var uppräknade på 
ansökningsblanketten blev av någon anledning borttagna, därmed försvann för ett flertal 
personer möjligheten att ansöka om handikappkort för de på blanketten uppräknade 
lättnaderna förutom spark. 

Motion: För att tävlande med styrkt handikapp att vederbörande inte kan bära sina 
fiskeutrustning själv, motionerar Värmlands-distriktet att bärhjälp skall införas som 
ansökningsbar lättnad. 

 

28: Tävlingskommittén föreslår mötet att bifalla motionen med motiveringen att 
tävlingsverksamheten inte bör försvåra för de med speciella behov att delta i tävlingsfiske. 
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Motion 29 
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Värmland 

 

Bakgrund: 
I tävlingsbestämmelserna gällande från och med 2002 fanns det möjlighet för handikappade 
att mot styrkande läkarintyg söka handikappkort för följande lättnader: 

1. Befrielse att avliva fisk. 2. Förlängd gångtid. 3. Hjälpmedel (på ansökningsblanketten 
fanns följande alternativ spark, skidor, borrhjälp, bärhjälp, håvhjälp, gaffningshjälp samt 
placering på båt vid havsfiske). 

Lättnad 1 formulerades 2005 om till lydelsen, Assistans med att avliva fisken, att gälla från 
och med 2006-01-01. 

Senare ändrades lättnaderna till att vara följande: 
1. Förlängd gångtid. 2. Spark. 3. Elborr, de övriga lättnaderna som var uppräknade på 
ansökningsblanketten blev av någon anledning borttagna, därmed försvann för ett flertal 
personer möjligheten att ansöka om handikappkort för de på blanketten uppräknade 
lättnaderna förutom spark. 

Motion: För att tävlande med styrkt handikapp att vederbörande inte kan håva fisken själv, 
motionerar Värmlandsdistriktet att håvhjälp skall införas som ansökningsbar lättnad. 

 

29: Tävlingskommittén föreslår mötet att bifalla motionen med samma motivering som 
motion 22:4, motiveringen att tävlingsverksamheten inte bör försvåra för de med speciella 
behov att delta i tävlingsfiske. Med tillägg om att den hjälpande håvaren skall befinna sig i 
direkt närhet av den tävlande. 
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Motion 30 
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Södermanland 

 

Förändrade åldersgränser tradmete / pimpel på herr – damsidan 

Senior 20 – 50 år spann på 30 år 
Alt2 20 – 55 år spann på 35 år 
 
Veteran 51 – 70 år spann på 19 år 
alt 2 56 – 70 år spann på 15 år 

Ä Veteran 71 – och uppåt 

Motiveringar 
1 Många tävlingsfiskare börjar befinna sig i åldern 75 – 90 + och det är naturligt 
handikappade mot yngre i nuvarande klassindelning. 

2 Veteranklasserna är väldigt små. I vissa fall borde nästan borta.  
Ett större spann skulle även gynna klassen. 

3 20 – 25-åringar är naturligt starkare / uthålligare än 50 – 55 – årigare motståndare. 

 

30: Alternativ 2. Tävlingskommittén föreslår mötet att bifalla motionen med 
motiveringen att klassen Veteran kan anses vara aningen kort i sitt ålderspann. 56-70 är ett 
bättre balanserat ålderspann då det efter det kommer äldre veteraner från 71 år och uppåt. 
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Motion 31 
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Jämtland 

Det nya upplägget för SM-tävlingar och uttagningar till VM i Mormyska 

Anslutna föreningar och medlemmar till Sportfiskarna i Norrbotten vill härmed protestera mot 
det nya tävlingsupplägget och rekommendera Sportfiskarna att återgå till tidigare upplägg för 
SM-tävlingar där uttagning till VM sker på SM. 

För detta ställningstagande finns många skäl att anföra. För oss som bor längst upp i landet 
är det för de allra flesta ekonomiskt helt uteslutet att delta i 2 tävlingar med anledning av rese 
och boendekostnader. Dessutom tillkommer en hög startavgift på VM-uttagningen.  

Inriktningen att tävlingarna skall hållas i Mellansverige ser vi som diskriminerande och ger 
oss inte samma möjligheter som boende i Syd och Mellansverige. Vi har en relativt aktiv 
verksamhet i förhållande till många andra delar av landet vilket belyses av att vi på det 
senaste DM:et hade 41 startande. Med det nya systemet kommer intresset för 
Mormyskatävlingar med stor säkerhet att svalna. Vi kan, redan nu, konstatera att vi har 
väldigt få anmälda till årets SM. De signaler som kommit från klubbarna är entydiga och vi 
befarar att inga anmälningar kommer att ske till VM-uttagningarna. 

Vi vågar påstå att detta beror på det nya upplägget av SM-tävlingarna. På sikt kommer det 
uteslutande att representeras av representanter från Syd- och Mellansverige som kvalar och 
tävlar på VM 

Det finns klubbar inom Norrbottensdistriktet som kan tänka sig att ställa upp som arrangörer 
för Mormyska-SM men i den uppkomna situationen faller givetvis sådana tankegångar. Vi 
befarar att intresset för SM-tävlingar kommer att svalna betydligt i och med att vikten av 
framgångar i SM saknar betydelse, eftersom de inte är kvalificerande till VM. 

Vi kan ha viss förståelse att anledningen till förändringen är att höja nivån på kvalificeringar 
men då får man anpassa nivåhöjande åtgärder till lokala tävlingar, DM och SM.  

Finansieringen för deltagande på VM kan inte lösas genom höjda startavgifter, utan måste 
ske på annat sätt. Konsekvensen av det nya regelverket blir att blir att VM-uttagningar i 
realiteten endast anpassas till tävlingsintresserade inom ett begränsat geografiskt område. 

Vi anser att det är viktigare, och borde också vara i Sportfiskarnas riksintresse, att 
Mormyskafiske är en breddverksamhet som inte styrs mot en elitverksamhet där endast ett 
fåtal kan delta och få ges chansen att tävla om SM-medaljer och deltagande på VM.   

Föreningar med aktiva medlemmar i Sportfiskarna som står bakom denna skrivelse 

Greger Lindblom - SFK Minkarna, Tage Nyberg - SFK Luleå, Conny Svingdahl - Nilivaara 
SFK, Stig Granström - Råneå SFK, Rolf Drugge - Haparanda SFK, Jerry Lindblom - 
Storforsens SFK, Hasse Berg - Bodens SFK, J-O Anttila - Tornedalens SFK, Torbjörn 
Sandelid - Överkalix Spinn & Flugfiskeklubb, Tommy Svanberg - SFK Kalix 
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31: Tävlingskommittén föreslår mötet att avslå motionen med samma motivering som 
till motion 26. 

Motion 32 
Insänd av medlem: Johan Tikkanen 170779 

 

Förslag på ändring av regel 

Gren: Internationellt mete 

Åtgärd: Slopa feederfiske (med spö och rulle) på Lag DM och Lag SM 

Påverkar: Lag DM och Lag SM 

Motivering: Justering i enlighet med det internationella regelverket. 

Idags läget är det helt i sin ordning att fiske feeder (bottenmete) på Lag SM och Lag DM. 

Lagen som sen kvalar till ett Klubblags VM får inte använda denna metod eftersom den ej 
godkänns eller är tillåten. 

Feederfiske (bottenmete) är en egen gren idagsläget med DM och kvalifikationer till VM. 

 

32: Tävlingskommittén föreslår mötet att bifalla motionen med motiveringen att 
feederfiske inte är tillåtet på VM i internationellt mete och då SM tillika är ett landslagskval så 
bör feeder som metod inte finnas med i metodutbudet för SM. Tillägg är att feeder i dag är en 
egen gren inom Int metet med sitt eget landslagskval och VM. 
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   Anssi Lehtevä 
 

1 

 

Verksamhetsplanering 
tävlingsverksamheten  
2015-2016 
 
 

 

 
 
Tävlingskommittén: 

• Stötta den befintliga tävlingsverksamheten. 

• Upprätthålla kvalitén på tävlingsfisket.  

• Verksamheten önskar knyta kontakter med aktörer som kan vara 

behjälpta av att få tag på fisk från alla de vatten där tävlingar genomförs 

för bland annat forskning. 

• Uppdatera regler och hantera frågor enligt § 11 i förbundsstadgarna. 

• Se över, förtydliga och ta fram ett arrangörsunderlag för SM och DM. 

• Aktivt arbeta för utvecklingen av nya grenar. 

• Aktivt arbeta för att hitta nya former av samarbeten med 

barn/ungdomsverksamheter. 

• Se över möjligheterna till arrangerande av fler internationella tävlingar i 

landet. 

 

Grenspecifik planering från tävlingskommittén 
Pimpel 

• Grenen behöver ta ett aktivt grepp om nyrekryteringen framförallt på 

juniorsidan. 

• Grenen behöver förmodligen delvis anpassa vissa tävlingar för att bättre 

ta tillvara de yngre pimpelfiskarna till ett fortsatt tävlande. 

• Grenen önskar knyta kontakter med verksamheter som kan dra nytta av 

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

forskning kring bland annat abborren.  

• Grenen skall fortsätta att exponera sin verksamhet via olika medier för 

att skapa ytterligare intresse framöver. 
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Mormyska 
 

• Efter att omröstningen av motionen gällande formatet för SM och 

landslagskvalen den kommande perioden genomförts och beslut fattats 

om VM kvalificeringsformen blir grenens mål att skapa ett upplägg 

anpassat efter motionsbeslutet vilket gynnar utvecklingen för 

arrangörerna och de tävlande. 

• Att aktivt arbeta för att offentliggöra och förtydliga grenen för ett större 

antal sportfiskare För att i förlängningen ge grenen ett ökat 

deltagareantal samt fler tävlingar vilket i sin tur ger grenen en större 

möjlighet att även utöka grenens internationella engagemang. 

• Se över möjligheterna framöver gällande ett internationellt mästerskap i 

Isfiske. 

 
Fluga 

• Att under den kommande perioden arbeta aktivt för att utöka antalet 

deltagare. 

• Att under kommande period arbeta aktivt för att utöka antalet 

flugfisketävlingar och formerna för dessa. 

• Att under kommande period fortsätta arbeta för främjandet och 

exponeringen av tävlingsflugfisket som gren. 

• Att under kommande period se över möjligheterna till någon form av 

barn/ ungdomsverksamhet som kan kopplas direkt till grenen. 

 

Traditionellt mete 

• Att under den kommande perioden dra nytta av att grenen är en mycket 

bra inkörsport för alla som önskar börja tävlingsfiska. Gammal som ung. 

• Att i god tid kunna redogöra för vilka de kommande SM arrangörerna är. 

• Att 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. 

 



  
 

 sid 3 (4) 

 
 
 
Kust & sjö: 

• Ingen generell verksamhetsplan med anledning av grenens status i 

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

distrikt som har den verksamheten. Vid eventuell ansökan om SM 

arrangemang så kommer dialogen att lyftas i tävlingskommittén. 
 
Trolling 

• Att genomföra SM den kommande perioden som antingen en tävling 

alternativt återuppta den tidigare SM serien som genomfördes under en 

period av år. 

• Att arbeta för att öka intresset och deltagarantalen på de befintliga 

tävlingarna. 

• Att se över möjligheterna att utveckla tävlingskonceptet till att delvis 

vara C/R vilket i så fall återigen skulle kunna öppna upp för 

tävlingsformen i Östersjön. 

 
 
Hav 

• Att fortsätta arbetet med att skapa en Havsfiskeunion mellan Norge, 

Danmark och Sverige. Intresset är positivt från övriga länder. 

• Att arbeta för att finna någon form av samarbete för att öka 

deltagareintresset samt antalet juniorer. 

• Att säkerställa SM arrangemangen framöver med SM kontrakt som 

skrivs på treårs basis. 

• Att via tävlingsgrenen värna de känsliga bestånden av fisk på bästa 

sett. 

 

 
 
 
 
 
 



  
 

 sid 4 (4) 

 
 
Gädda 

• Att under perioden aktivt arbeta för att fortsätta den positiva 

utvecklingen och att sprida grenen gädda ytterligare i landet. 

• Att se över möjligheten att arrangera någon form av internationell 

tävling i grenen. 

• Att under perioden arbeta för att ytterligare höja statusen på gäddfiske 

tävlingarna. 

• Att under perioden se över möjligheterna till att ge vissa gäddtävlingar 

DM status.  

 
Internationellt mete 

• Att under nästkommande period fokusera på nyrekrytering för att stärka 

basen av utövare i grenen Internationellt mete. 

• Att framöver se över möjligheten till att exponera grenen medialt via ett 

utökat antal kanaler. 

• Att kommande period se över möjligheterna att utöka 

juniorverksamheten med stöd från förbundet i form av närmare 

samarbete mellan klubbarna och de aktiva samt via t.ex. 

aktivitetsbidrag. 

• Att utveckla grenen feeder framöver som ett komplement och 

förhoppningsvis inkörsport till det Internationella metet. 

• Att framöver om utvecklingen och intresset för grenen feeder fortsätter 

att öka se över möjligheterna till att tillsätta en grenansvarig för feeder. 

• Att se över befintligt regelverk för grenen med anledning av de 

internationella reglerna vilka kontinuerligt förändras. 

• Att under kommande period se över möjligheterna att ge grenen feeder 

SM status. 

 

Tävlingskommittén genom tävlingskonsulent Anssi Lehtevä 
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