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Stig Granström
Tävlingsansvarig NM 2018

“NM 2018 är en riktig teaminsats”

Vintern 2017 träffades vi i Råneå sportfiskeklubb och Sportfiskeklubben i Luleå för 
att undersöka möjligheten att genomföra NM i pimpelfiske i Luleå. Båda klubbarna 
hade de senaste åren haft deltagare på NM i Finland och Norge och vi insåg att vi 

gemensamt kunde genomföra NM härpå hemmaplan. Eftersom vi dessutom har ett 
fantastiskt tävlingsvatten inpå knutarna blev det lätt för oss att ta beslutet. 

Vi ansökte till Sportfiskarna Sverige att vi var intresserad att genomföra det bästa 
Nordiska mästerskapen som någonsin anordnats. Några veckor senare kom svaret 

från Sportfiskarna att vi fått förtroendet att genomföra tävlingen.

Våra båda klubbar utsåg omgående ett team som skulle se till att genomförandet 
skulle bli femstjärnigt. Robert Åkerström som sekreterare, Stig Granström som  

tävlingsledare samt Kent Enbuske tog på sig att dra det tunga lasset.  
Övriga medlemmar i klubbarna lovade att vara med i hela processen.  

Och så har det också utvecklat sig. 

Ett riktigt teamjobb har fört oss hit där vi är i dag och nu är det upp till bevis!

NORDISKA MÄSTERSKAPEN 2018 ÄR  
ETT SAMARRANGEMANG AV:

Sportfiskarna Sverige
Sportfiskeklubben i Luleå
Råneå Sportfiskeklubb
TÄVLINGSLEDARE

Stig Granström
VICE TÄVLINGSLEDARE 

David Granström 
TÄVLINGSSEKRETERARE

Robert Åkerström

TÄVLINGSJURY 

Lagkaptenerna, tävlingsledare och  
Sportfiskarna Sveriges representant

KONTAKT

Stig Granström: 0706-807 807 
Robert Åkerström: 070-233 52 83 
David Granström: 070-664 05 65 
Erik Tikkanen (Sportfiskarna): 073-738 73 90
nordiskamasterskapet2018@gmail.com  
http://nya.sportfiskeklubben.nu

HÅLLBARA TEKNISKA LÖSNINGAR  
FÖR FRAMTIDENS SAMHÄLLEN.

Tack vare vår djupa förståelse för lokalsamhället, talanger i 
världsklass och ett proaktivt ledarskap kan vi planera, utforma, 
hantera och konstruera långvariga och effektiva lösningar på 
unika, komplexa problem. Läs mer på www.wsp.se 

EMERGENCY PHONE: +46 (0)706-807 807
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1.  NM i pimpelfiske sker på följande sätt: 
   a. i klasserna dam- och herrsenior, dam- och 
herrveteraner (fr.o.m. 55 år) samt dam- och 
herrjuniorer. 
b. om lagmästerskapen klassvis i de 
ovannämnda klasserna samt om mästerskapet 
länderna emellan med klassernas 
sammanlagda fångst.  
c. deltagarna är tre (3) till antalet i varje klass. 
d. i juniorklasserna får deltagarna tävla till och 
med det år de fyller 19 år. 
e. i veteranklasserna skall deltagarna ha fyllt 
minst 55 år under ifrågavarande tävlingsår.

2.   De tävlande skall tillhöra sitt lands 
sportfiskeorganisation och den organisationen 
skall i sin tur tillhöra Nordiska Sportfiskeunionen 
(NSU).

3.   Tävlingsarrangören svarar för alla behövliga 
tillstånd.

4.   Tävlingsområdet skall vara klart utmärkt och 
avgränsat, så att inte tävlingsdeltagarna i 
misstag gör gränsöverträdelser. Vistelse utanför 
tävlingsområdet medför diskvalifikation. Under 
tävlingens gång får man inte beträda land 
(fiskeredskapen skall i så fall lämnas kvar på 
isen). Arrangören skall distribuera en karta över 
tävlingsområdet, där alla gränser är utmärkta, 
till alla deltagare.

5.   Tävlingstiden är fyra (4) timmar i alla klasser. 
Tävlingen börjar och slutar med ett signalskott. 
Tiden för förflyttning till och från tävlingsvattnet 
är 30 minuter. 

6.   Det är förbjudet att borra hål och att pimpelfiska 
närmare än fem (5) meter från en medtävlare.

7.   De tävlande får inte använda sig av radio-telefon 
eller annan elektronisk utrustning.

8.  De tävlande skall förflytta sig till fots på 
tävlingsområdet.

9.  En tävlande får fiska med endast ett redskap åt 
gången.

10.  Så kallad elborr får användas av deltagare 
som fyllt 70 år samt deltagare med 
handikappkort/lättnadskort/läkarintyg. De 
respektive ländernas kapten/lagledare skall 
informera arrangören på förhand om vem/
vilka i laget detta gäller. Arrangören skall 
bekräfta att han/hon har fått dokumenten. 
Med elborr är det bara tillåtet att borra ett hål 
åt gången, dvs. det hålet man fiskar i.

11.  Pirkar med fler än en krok är förbjudna, 
förutom balanspirkar, som får ha två fasta 
enkelkrokar och en lös krok omedelbart 
under kroppen. Huggpirkar med fasta krokar 
är förbjudna. Mormyska jämställs med krok. 
Alla beten förutom levande fisk är tillåtna, 
men skall vara fästade på kroken. Det är 
förbjudet att släppa ner lockbete bestående 
av t.ex. gryn, mask eller larver i vaken. 

12.  Som tävlingsfisk räknas endast abborre och 
den skall avlivas genast.

13.  Fångstens vikt avgör placeringen. Om två 
eller flera har lika stor fångstvikt avgör 
antalet fångade abborrar. Om antalet är lika 
delas placeringen.

14.  Eggskydd får avtagas vid framkomsten till 
fiskeplatsen, före startsignalen, men skall 
vara påsatt vid ut- och ingång. 

15.  Juryn utnämnes så att varje land har 
en representant. Ordförande är från 
arrangörslandet.

16.  Alla tävlande skall vara utrustade med 
isdubbar.

17.  Isborren får inte lämnas liggande på isen 
medan man fiskar, utan skall borras fast i 
isen efter varje hålslagning och lämnas i 
stående läge. 

18.  Tävlingsstället kan hållas hemligt för alla 
deltagare ända till informationstillfället, men 
kan likväl informeras öppet om, i god tid före 
tävlingen. Informationstillfället hålls kvällen 
före tävlingen. 

Luleå skärgård är en egen värld. 1312 skiftande öar, präglade av väder 
och vind, midvinterns kyla och sommarens magiska midnattssol. 

Det exakta tävlingsområdet för Nordiska Mästerskapen 2018 är okänt 
för samtliga deltagare fram till kvällen innan arrangemanget, då 

respektive lagkapten får information om detta från tävlingsledningen. 

Luleås stadskärna är placerat på en halvö där älven möter havet. Alla 
deltagare bor centralt på Quality Hotel Luleå med närhet till både Södra 

Hamn och Norra Hamn och tävlingsområdet.

Läs mer om Luleå på www.visitlulea.se

TÄVLINGSREGLER

TÄVLINGSOMRÅDET
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”Det känns oerhört inspire-
rande att vara med i svenska 
landslaget och samtidigt veta 
att Nordiska mästerskapen 
2018 går av stapeln i min fö-
delse och hemmastad Luleå. 

Även om jag idag givetvis inte 
vet vilket vatten tävling ska gå 
på så känner jag fisket och vet 
jag att abborrarna här uppe 
beter sig likartat från vatten 
till vatten. Det är ett tag sen 
jag sett fram emot en tävling 
lika mycket som jag ser fram-
emot NM nu till vår.

Eftersom vi blev bortfintade 
av de finska damjunior laget i 
Viitasaari 2016 (sist jag deltog 
i NM) så känner jag att hung-
ern efter revansch brinner 
inom mig. 

Då jag vet att konkurrensen 
från våra grannländer är hård 
gäller det att göra sitt yttersta 
för att lyckas, vilket är precis det jag ska. En del av mig önskar en enkel tävling 
på ett vatten jag känner igen medan den andra delen önskar ett hårt NM med 
mycket spänning, adrenalin och nervositet. Förhoppningsvis hamnar man på 
prispallen och med stolthet tilldelas en medalj för Sverige.”

“Hungern efter revansch 
brinner inom mig”
ELIN SEGER, DUBBEL GULDMEDALJÖR I SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2017, 
DELAR MED SIG AV SINA TANKAR INFÖR NM 2018.

Finland
Lagkaptener: Mika Jaako,  

Mika Issakainen

Herrseniorer: Vesa 
Rahikkala, Olli Saarela, Toni 
Neuvonen

Damseniorer: Elisa Juurikka, 
Marianne Viinikainen, Tiina 
Kaaarhunen

Veteraner herr: Ahti Kekki, 
Raimo Tuominen, Heiki 
Matikainen

Veteraner dam: Asta 
Hoonkonen, Vuokko 
Tuominen, Aila Rääsänen

Damjuniorer: Salla Hovatov, 
Iida Issakainen, Helmi Sarpola

Herrjuniorer: Oskari 
Rahikkala, Niko Kinnunen, 
Jesse Lehtosaari

Sverige
Lagkaptener: Erik Tikkanen, 

Kent Enbuske 

Herrseniorer: Anders 
Bergman, Ulf Keinström, 
Kari Ohtonen

Damseniorer: Marie 
Björklin, Marga Källman, 
Maria Bergman

Veteraner herr: Rolf 
Andersson, Björn Inge, Lars 
Sundberg

Veteraner dam: Yvonne 
Wallin, Saga Gustafsson, 
Gun-Britt Magnusson

Damjuniorer: Josefin 
Andersson, Julia Hägg, Elin 
Seger

Herrjuniorer: Lukas 
Strömberg, Felix Einarsson, 
Axel Larsson

Norge
Lagkaptener:Niklas Stengelsrud, 

Odd Henning Hansen

Herrseniorer: Christer 
Fossen, Dag Even 
Nygårdseter, Kenneth 
Ottosen

Damseniorer: Kjersti Solli, 
Tonje Hauger, Birgit E. 
Høgbrenna

Veteraner herr: Bent Fjeld, 
Jan Morten Fossen, Harald 
Hovde

Veteraner dam: May 
Leikåsen, Ruth M Ramstad, 
Kirsti O. Eriksson

Damjuniorer: Therese 
Larsson Jernberg, Birgit 
Brøderud, Thea Emilie 
Rudshaug

Herrjuniorer: Fredrik Alvim, 
Lars-Magnus Bjørnstad, 
Andreas Nygårdsseter

Porträttet

DELTAGARFÖRTECKNING
Nordiska mästerskapen i pimpelfiske är en fyra timmar lång pimpeltävling med 

deltagare från landslagen i Sverige, Finland och Norge. Deltagarna har kvalificerat 
sig genom nationella mästerskap i respektive land. Tävlingen hålls samtidigt 

individuellt och i lag om upp till tre personer.

Foto: Jonas Seger
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Stort intresse 
för sportfiske
I Sverige är vi 2 miljoner som sportfiskar 
någon gång årligen. Sportfiske är i dag en av 
Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två 
miljoner utövare som varje år lägger mer än 
fem miljarder kronor på sitt fiske.
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en 
demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Ända sedan 
1919 har Sportfiskarna arbetat för att det ska finnas ett bra 
fiske i rena vatten med friska fiskbestånd.

Sportfiskarna har fullt fokus på livet under vattenytan. 
Deras viktigaste uppgifter är att:
• värna och vårda vattnen
• verka för livskraftiga bestånd i friska vatten
• sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all 

verksamhet
• värna och vårda fiskbestånden och motverka alla 

former av överexploatering
• skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård
• genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och 

naturintresse
• initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och 

miljövård

Sportfiskarna organiserar fler än 60 000 sportfiskare.  
Läs mer och bli medlem på sportfiskarna.se!
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Vill du veta mer om Luleå, hålla koll 
på vad som händer och se stadens 
utbud? 

Kolla in våra kanaler:

visitlulea.se 
facebook.com/visitlulea.se 
instagram/visitlulea
youtube.com/luleamedia
www.lulea.se

 Vad händer  
i Luleå?

Vi tog ett snack med Lukas Strömberg från Yxskaftkälen 
utanför Strömsund i Jämtland. Lukas har nyss fyllt 15 år 
och har fiskat sedan han var två år gammal.

Tjena Lukas, vad är dina tankar inför Nordiska mästerskapen? 
– Jag tror och hoppas att det kommer gå bra för mig och det svenska landslaget. Jag 
tror inte att jag har så stor chans att få medalj i individuella men i lag hoppas jag iaf.

Vilka är dina förväntningar på fisket? 
– Jag tror det kommer bli roligt och att det kommer tas upp en hel del fisk! Man har 
ju hört att det ska finnas stor fisk där men det återstår ju att se!

– Det ska bli kul att få testa nya vatten och att få fiska med så många duktiga 
pimpelfiskare!

Slutligen, hur laddar man upp inför ett nordiskt mästerskap? 
– Eftersom NM går så pass sent på våren så hoppas jag att jag har kunnat fiska 
mycket innan jag ska dit för det är alltid bra med träning inför tävlingar! Och det blir 
också en fin avslutning på säsongen med en sån tävling!

 “Det ska bli kul att   

 testa nya vatten” 
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Prisbordet 
består av mer 
än äran.

Under Nordiska mästerskapen 2018 är det 
naturligtvis äran och medaljerna som är 

det viktigaste priset. Men i samarbete med 
lokala och nationella sponsorer erbjuds 

även en del priser till deltagarna.

1. Nordiska Mästaren - 
deltagaren med högst 

vikt oavsett klass - får en 
specialdesignad kniv av 
Stefan Broström i pris.

2. Luleå-baserade 
världsrenommerade 

Headbanger Lures 
sponsrar med produkter 

till alla deltagare.

3. Den vinnande 
nationen får fina 

produkter från anrika 
Morakniv till alla 

lagdeltagare.

1 2

3

Guldhaven Pelagiska brinner för det lokala fisket. Vi levererar 
både färsk och beredd fisk till matbutiker, restauranger och 
storkök i Sverige och i Finland. Våra produkter hittas såväl i 
Norrbotten som på Stureplan i Stockholm.

Fakta: Luleå fiskevårdsområde
– Ett av Sveriges bästa fiskevatten –

 Samtliga tävlingar som genomförs i centrala Luleå sker inom 
Luleå Fiskevårdsområde. Sträckan mellan Boden och Luleå är ett 
av Sveriges bästa lax- och öringsvatten och därutöver finns sik, 

harr, gädda och abborre. 

Luleå Fiskevårdsområde ligger nära centrala Luleå och erbjuder 
fina möjligheter till bra fiske. Fiskevårdsområdet sträcker sig 

från Gammelstad till Tjuvholmssundet och Klubbviken.



15

TÄVLINGSPROGRAM • NORDISKA MÄSTERSKAPEN I PIMPELFISKE 2018

Fredag 13 april  

Öppen tävling och After fish
 
09.30  Tävlingsgenomgång.  

Plats: Norra Hamn
10.00 Tävlingsstart
14.00 Avslut, invägning
15.00 Prisutdelning
17.00 After Fish, Quality hotel
19.00 Genomgång med  
 lagen inför NM 
 Plats: Quality hotel

Lördag 14 april   

Nordiska mästerskapen avgörs!
 
08.30 Avgång från Quality hotel
09.00  Invigningstal, Niklas Nordström, 

kommunalråd Luleå
09.30 Utsläpp på isen
10.00 Tävlingsstart
14.00 Avslut, invägning
18.00  Föredrag: fiskeikonen  

Gunnar Westrin
19.30  Bankett med prisutdelning

verkstadsklubben
luleåverken

www.ifmetall.se/norrbotten/

Vi bor på Quality Hotel Luleå, centralt placerat på Storgatan i Luleå. Där har vi också 
After Fish efter fredagens tävling och den officiella tävlingsbanketten på lördag kväll.

Adress: Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, 972 32 Luleå 
Tel: 0920-20 10 00 | E-post: q.lulea@choice.se

PROGRAM OCH BOENDE
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