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Nytt år, nya utmaningar!
2016 var ett händelserikt år med 10 000–tals barn
som, genom förbundets och ert lokala arbete, fick prova
på att fiska och ta del av friluftslivet genom Klassdraget,
ungdomsläger och andra evenemang. Vi hoppas att
2017 blir ett minst lika fartfyllt år med massor av
verksamhet runtom i landet.

Integrationsmedel för 2017
Förbundet har i år tilldelats extra medel för lokal
integrationsverksamhet. Pengarna kommer att vigas för
aktiviteter i föreningar och distrikt. Totalt finns 75 000 kr
till förfogande.
Av allt att döma finns en stor lokal och kommunal
efterfrågan för anordnande av aktiviteter för nyanlända
och i många föreningar finns viljan att själva ta
initiativet. Medlen är ämnade att täcka de kostnader
som skulle bli aktuella för föreningen vid anordnande av
aktiviteter av detta slag.
Är ni en förening eller ett distrikt med konkreta
planer på aktiviteter med integrationsfokus?
Kontakta nationellt ungdomsansvarige Oscar Trowald
via mejl så får ni en enkel blankett att fylla i.
oscar.trowald@sportfiskarna.se



Sportlovet
Medlemsaktivering för 2017
Medlemsklubbarnas medlemmar
Sedan 10 januari 2017 kan alla föreningar som är
anslutna till förbundet som medlemsklubb, och därför
hanterar sina medlemmar via Sportfiskarnas
medlemsregister aktivera medlemmar för medlemsåret
2017. Se till att registrera era medlemmar senast 31
mars inför det nya medlemsåret som börjar 1 april.
För frågor om medlemsaktivering eller andra registeroch medlemsfrågor är ni välkomna att kontakta
Sportfiskarnas medlemsenhet.
medlem@sportfiskarna.se
08-410 806 00.

Glädjande nog har intresset varit stort för vår nya satsning
med aktivitetsbidragspengar vigda för sportlovsaktiviteter.
Många ansökningar har inkommit. Ansökande föreningar
skickas besked i närtid. Medföljer gör då också en
redovisningsblankett. Hela bidraget betalas ut efter
genomförd och redovisad aktivitet.

Aktivitetsbidraget 2017
Sportfiskarnas förbundsstyrelse har även i år anslagit 400 000
kr i aktivitetsbidrag för föreningar och distrikt. Av dessa har
50 000 kr vigts till aktiviteter under sportlovet och 50 000 kr till
aktiviteter under höstlovet. Därmed finns det 300 000 kr
tillgängligt att söka för övriga aktiviteter under året.
Pengar finns att söka för kategorierna ungdom, kvinnors fiske
och funktionshinder. Ansökningar för integration har lyfts ut till
en särskild post i år (se separat rubrik i klubbutskicket).
Förbundet vill slå ett extra slag för den tillgängliga prova-påverksamheten och den kontinuerliga ungdomsverksamheten.
Precis som tidigare år premieras aktiviteter som spänner över
fler dagar och som ger ungdomar återkommande chanser att få
uppleva och fördjupa sina kunskaper om fiske. Aktiviteter för
barn under sommarlovet välkomnas extra!

Torbjörn Åslunds
minnesstipendium
Glöm inte att nominera er förenings eldsjäl i
ungdomsverksamheten till Torbjörn Åslunds
minnesstipendium!
Prissumman på 20 000 har delats ut sedan
2009 i syfte att ge extra uppmärksamhet och
uppmuntran till den viktiga lokala
ungdomsverksamheten.
Skicka er nominering till
oscar.trowald@sportfiskarna.se.
Sista datum för nominering är 31/3 2017.

Se bifogad ansökningsblankett i utskicket. Sista
ansökningsdatum är 31/3.

Klassdraget går vidare!
Vår storsatsning på Klassdraget har kommit igång och går med
hög fart. Redan har mer än 50 anmälningar för pimpelfiske
inkommit. Totalt har vi möjlighet att göra hela 140 pimpelaktiviteter
under 2017!
Målet för året är 13 500 fiskande barn och 540 aktiviteter. Och nytt
för i år – efterfrågade 4-meters-spön! I mitten på mars hoppas vi
kunna börja skicka ut metspön.
Årets nya ansökningsblanketter finns bifogade i utskicket. Denna
skickas fr.o.m. 2017 återigen till huvudkontoret i Bromma.
Redovisningsblanketten återfinns på vår webbsida.

Fiskemärken för barn
Den stora nya medlemsförmånen är även i
år våra uppskattade Fiskemärken. Via
Svenskt Fiske kommer det under året att
presenteras fyra nya märken.
Det enda barnen behöver göra är att skicka
in en bild på sig själv och någon av de
arterna som nämndes ovan (gällande
pimpelmärket går det bra med vilken
pimpelfiskad art som helst). Skicka till:
fiskemarken@sportfiskarna.se
Barnen måste även skicka med sitt
medlemsnummer i förbundet!
OBS! Förmånen gäller endast juniorer!

Ungdomsledarutbildning i Forshaga 13–14 maj
Årets nationella ungdomsledarutbildning går av stapeln vid Sportfiskarnas regionkontor i Forshaga helgen 13–14 maj. Det
blir boende i stugorna på den tillhörande campen med utsikt över Forshagaforsen. Som vanligt utlovas ett varierat program
med duktiga utbildare och intressanta gäster. Bland annat kommer det att bli fokus på modern ”deadbaiting” efter gädda,
det senaste inom spinnfiske och kul idéer kring betesbyggnad. OBS! Endast 20 platser.
Förbundet står för mat, boende och bidrar till reseersättning. Ett komplett schema kommer att följa på hemsidan under
Förening/Ungdomsledare.
Skicka intresseanmälan till zabina.lundstedt@sportfiskarna.se

Ansökan om Aktivitetsbidrag 2017
Bidrag kan sökas för aktiviteter inom de prioriterade kategorierna: Barn/Ungdom Kvinnors/tjejers fiske – Funktionshinder.
Bidrag ges i form av fasta belopp på 2000, 4000 och 6000 kr utifrån aktiviteternas behov,
omfattning, grad av öppenhet och dess matchning gentemot de prioriterade kategorierna.
Tänk på att i ansökan ge en utförlig beskrivning av den tänkta aktiviteteten!
Ansökan måste skrivas på denna blankett, men bifoga gärna mer information.
Sista ansökningsdag är 31 mars 2017.
Information om arrangören (förening eller distrikt) Texta tydligt.
Föreningen/distriktets namn:

Adress
c/o:

___________________________________________________

Postadress:

___________________________________________________

Postnummer:

___________________________________________________

Postort:

___________________________________________________

Kontaktperson/projektledare:

Tel:

Bankgiro

E-post:

Plusgiro

Bankkonto
Clearingnr.

Kontonummer

Beskrivning av verksamheten
Förväntat antal unika deltagare under
hela verksamheten (ca):

Planerat antal dagar som verksamheten pågår:

Projektnamn: _______________________________________________
Berätta om verksamheten. Skriv också var och när verksamheten ska bedrivas samt vilka
som ska vara ledare/arrangörer.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Hur skall verksamhet kommuniceras lokalt – hur gör ni för att få besökare till aktiviteten?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Planerade datum för genomförande: ______________________________________________
Budget
Skriv översiktligt ner vilka utgifter och inkomster ni beräknas ha (behöver inte vara
detaljerat).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ansökt summa (Välj endast en)
Kryssa för den summa ni söker från Sportfiskarna:

2000 kr

4000 kr

6000 kr

Projektet söker medel för verksamhet inom kategori (Välj endast en)

Kryssa för den/de verksamhetskategori/er som ni söker medel för:
Ungdom

Funktionshinder

Kvinnors fiske

Villkor för bidraget













Verksamheten ska vara utåtriktad och inte kräva att deltagarna sedan tidigare är medlem i en
förening eller i Sportfiskarna – se Aktivitetsbidraget som en möjlighet att finna en ny
målgrupp!
Verksamheten ska genomföras senast oktober 2017 och redovisas till förbundet senast 1/12.
Ansökan ska vara inlämnad (poststämplad) senast 31 mars 2017 och måste skrivas på vår
ansökningsblankett.
Halva bidraget betalas ut i förväg och andra halvan betalas ut när verksamheten har
redovisats.
En förening/distrikt kan få medel för max 2 ansökningar.
Aktivitetsbidraget får inte användas som ”lön” till ledare!
Aktivitetsbidraget får inte användas till fiskutsättningar i den egna klubbsjön.
Lämnar arrangören inte in någon redovisning eller inte genomför verksamheten är arrangören
återbetalningsskyldig.
Arrangören ska lämna ut informationsmaterial, medlemsinformation osv. från Sportfiskarna.
Endast EN aktivitet per blankett.
Verksamhet som under 2017 fått ekonomisk stöd från Sportfiskarna t.ex. Klassdraget kan
inte beviljas medel från Aktivitetsbidraget 2017.

Sökandes underskrift
Jag försäkrar att vi tagit del av villkoren ovan och förbinder oss att följa dem.
Ort och datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Skicka ansökan till:
Sportfiskarna Region Väst │Sjölyckan 6│416 55 Göteborg │Märk kuvertet med ”Aktivitetsbidrag”
Frågor om bidraget besvaras av Oscar Trowald 073-324 13 41 │ oscar.trowald@sportfiskarna.se

Ansökan till Klassdraget 2017
Fyll i blanketten för att ansöka om att delta i Klassdraget. Läs mer på www.sportfiskarna.se/klassdraget
Sportfiskarna erbjuder skolor och föreningar följande:

•
•
•
•

Kompletta fiskeutrustningar i klassuppsättningar
Ett pedagogiskt inspirationsmaterial
Sportfiskarnas ungdoms-DVD
Handböckerna Fiskehandboken och Följ med på Fiske!

Skicka blanketten till:
Sportfiskarna
Klassdraget
Svartviksslingan 28
167 39 BROMMA

Villkor:

•
•
•
•
•
•
•

Projektet riktar sig främst till elever i årskurs 1–6.
OBS - Ett spöset beräknas på 25 elever! 3 st klasser med totalt 24 elever innebär alltså 1 set!
Föreningen förpliktar sig att genomföra en fiskedag med skolan. Besök gärna klassen innan!
Under fiskedagen har skolans personal allt säkerhetsansvar.
Efter fiskedagen behåller eleverna fiskespöna.
Efter fiskedagen ska föreningen lämna en redovisning till Sportfiskarna, senast 1 dec 2017.
Om fiskedagen inte genomförs ska allt material skickas tillbaka och ev. utbetalat bidrag betalas tillbaka.

Vi ansöker om Klassdraget:

Prel. datum:

Årskurs:

Fyll i rutan/rutorna nedan
(25 elever = 1 set)
Utrustning och infomaterial skickas till:

Antal set metspö:

Antal set pimpelspö:

Antal elever (ca):

Förening

Skola

Antal set infomaterial:

Kontaktuppgifter
..........................................................................
Föreningens namn

..........................................................................
Skolans namn

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
Föreningens adress

..........................................................................
Skolans leveransadress

.............................................................................
E-post till föreningens kontaktperson

.............................................................................
E-post till skolans kontaktperson

...........................................................................
Telefon till föreningens kontaktperson

...........................................................................
Mobilnr. till skolans kontaktperson (för lev.avisering)

Underskrifter och datum:
..........................................................................
För föreningen

..........................................................................
För skolan

..........................................................................
Namnförtydligande

..........................................................................
Namnförtydligande

Projektet genomförs med
stöd från:

Beställning av material för lokal verksamhet
Sportfiskarna vill bidra till att göra det ännu enklare för föreningar att ta ut barn och
ungdomar på fiske. Nu kan vi tillsammans med några av Sveriges ledande företag inom
sportfiske och sjösäkerhet erbjuda spön, flytvästar och isdubbar till förmånliga priser. Detta
erbjudande gäller endast för Sportfiskarnas föreningar och inte för privata inköp. Produkterna
ska användas till att skapa förutsättning för en bra lokal sportfiskeverksamhet för barn och
ungdomar och får inte säljas vidare.

Fakturaadress
Föreningsnamn

_____________________________________________

C/O

_____________________________________________

Adress

_____________________________________________

Postnummer

_________ Postort _____________________________

Leveransadress
Föreningsnamn

_____________________________________________

C/O

_____________________________________________

Adress

_____________________________________________

Postnummer

_________ Postort _____________________________

Kontaktperson
Namn

_____________________________________________

Mobilnummer

_____________________________________________

E-post

_____________________________________________

Föreningen som beställer ska vara ansluten till Sportfiskarna 2017.
Produkterna får inte säljas vidare utan är avsedda föreningsverksamhet.
Fakturan skickas ut inom två veckor.

Beställning
Fyll i ovanstående uppgifter och välj produkter på baksidan.
Skicka in blanketten till:
Sportfiskarna
Medlemsenheten
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma

Baltic Aqua seglarväst
Antal
Pris/st
10 västar
120 kr
15 västar
120 kr
20 västar
120 kr
25 västar
120 kr

Pris
Storlek
1 200 kr S-XL
1 800 kr S-XL
2 400 kr S-XL
3 000 kr S-XL

Fördelning storlekar
30-50 50-70 70-90 90+
S
M
L
XL

Smidig seglarväst med bra passform. Kraftigt midjeband med snabblås, resår i
sidstyckena, knytband upptill och nertill samt D-ring för nödstoppskontakt.
Fördelning storlekar
Baltic räddningsväst 1240
15-30 kg
30-50 kg
Antal
Pris/st
Pris
Storlek
Child
Jr
5 västar
265 kr
1 325 kr Child & Jr
10 västar
265 kr
2 650 kr Child & Jr
15 västar
265 kr
3 975 kr Child & Jr
Klassisk räddningsväst i tåligt high visibility-tyg. Kraftigt midjeband och
grenband. Kraftig dragkedja. Övre och undre knytband samt reflexer på kragen.
Bra för icke simkunniga.
Wiggler isdubbar
Antal
Pris/st
Pris
Välj antal med X
20 st
47,50 kr
950 kr Onesize
20 st
30 st
44 kr
1 325 kr Onesize
30 st
40 st
42,50 kr
1 700 kr Onesize
40 st
Isdubbarna har greppvänligt utformade handtag, flyter och är lätta att få fram
utan trassel. Spetsar i rostfritt stål, plastdetaljer i högvärdigt, köldtålig HDpolyten. Visselpipa med inbyggd kompass.
Abu Siesta 4 m
Antal
25 st
50 st

Pris/st
56 kr
53 kr

Pris
1 400 kr 4 meter
2 650 kr 4 meter

Välj antal med X
25 st
50 st

Ett tåligt och mycket prisvärt glasfiberspö som håller för klubbsjöns regnbågar.
Toppöglan tillsluts med en skjutbar gummihylsa vilket gör det riktigt smidigt att
snabbt sätta på metrevarna.
Abu Garcia Impact hespelset 7 fot
Antal
Pris/st
Pris
Välj antal med X
8 st
294 kr
2 350 kr
7 fot
8 st
12 st
288 kr
3 450 kr
7 fot
12 st
16 st
278 kr
4 550 kr
7 fot
16 st
20 st
275 kr
5 500 kr
7 fot
20 st
Ett bra startkit med rulle och spö av god kvalité i förhållande till det låga priset.
Samma set som ingår i Börja Fiska-projektet. Rullen levereras med påspolad lina
i diameter 0,25 mm.

Försäkring för föreningsaktiva 2017
- Köp ett extra skydd åt föreningens eldsjälar

OBS! Denna försäkring gäller ett år och måste nytecknas inför varje medlemsår! Så även ni
hade denna försäkring 2016 så måste ni skicka in en anmälan för 2017.
Alla föreningar anslutna till Sportfiskarna kan köpa en olycksfallsförsäkring för de personer som arbetar på
uppdrag av föreningen. Detta gör att förenigarna kan skydda sina tillsynsmän, ungdomsledare, fiskevårdare
och styrelseledamöter, när de utför sina uppdrag åt föreningen.
Försäkringen, som går att teckna via Sportfiskarna hos SVEDEA, gör att ni som förening får ett mycket förmånligt pris
på olycksfallsförsäkring som kan tecknas av distrikt, medlemsklubbar och förbundsklubbar anslutna till Sportfiskarna
för personer som arbetar ideellt på uppdrag av föreningen.
För att kunna hålla kostnaderna nere har vi förenklat administrationen och säljer försäkringen med fem
försäkringstagare åt gången. Ju fler försäkringar föreningen tecknar, desto billigare blir det per försäkring!
Vilka kan vi försäkra?
Tillsynsmän, fiskevårdare, ungdomsledare, styrelseledamöter och övriga personer som arbetar ideellt på uppdrag av
föreningen.
Vad omfattar försäkringen?
Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under ideellt arbete på uppdrag av förening som är ansluten till
Sportfiskarna, samt direkt resa till och från sådant arbete.
För fler frågor om försäkringens omfattning, kontakta SVEDEA.
För övriga frågor kontakta Sportfiskarna, 08-410 80 600, info@sportfiskarna.se

Försäkringsinformation försäkringsperiod 2017-04-01 – 2018-03-31
Försäkrade
Ideellt arbetande*
Invaliditetskapital
9 Prisbasbelopp**
Medicinsk invaliditet
Beräknas utifrån ovanstående belopp vid invaliditetsgrader under 50 %
Beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp vid invaliditetsgrader om minst 50 %
Ärr
Enligt tabell
Läke- & resekostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
Tandskadekostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
Merkostnader
Under akut läkningstid intill 120 000 kr
För personliga tillhörigheter intill 25 000 kr
Dödsfallsersättning
50 000 kr
Krisförsäkring
Max 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog
Sveda och värk
Enligt tabell
Avtrappning:
Invaliditetsbeloppen nedsätts från 46 års ålder med 5 procentenheter per år, till lägst 200 000 kr.
* Försäkringen omfattar de personer som arbetar ideellt på uppdrag av förening eller distrikt. Försäkringen kräver ej
att dessa personer är medlem i förbundet. Försäkringen omfattar olycksfall som den försäkrade drabbas av genom en
oförutsedd, plötslig, yttre händelse under ideellt arbete på uppdrag av förening som är ansluten till Sportfiskarna, samt
under resa till och från sådant arbete.
** 9 Pbb vid invaliditetsgrad under 50 % och 18 Pbb vid invaliditetsgrad på 50 % eller mer. Från det att den försäkrade
fyller 46 år sänks invaliditetsbeloppen med 5 procentenheter per år. Lägsta ersättningsnivå är 200 KSEK vid 100 %
invaliditet.

Förutsättningar för olycksfallsförsäkring för föreningsaktiva


Föreningen som tecknar försäkringen är medlem i Sportfiskarna



Föreningen skall tydligt i protokoll tilldelat uppdrag till de personer som omfattas av försäkringen



Föreningen skall i minst tre år hålla erforderligt register över vilka personer som är försäkrade

För att teckna försäkringen, fyll i blanketten nedan och skicka in till Sportfiskarna.
Observera att detta är en personlig olycksfallsförsäkring som INTE omfattar t.ex. fordon eller fastigheter
såsom båtar, bilar eller föreningslokaler.
Försäkringen gäller för medlemsår 2017 (2017-04-01 – 2018-03-31). Försäkringen måste tecknas på nytt varje år då
det administrativt har varit svårt att förnya med avi varje år eftersom antal försäkrade i föreningarna ofta förändras.

Vi önskar härmed beställa
Försäkringspaketets storlek

Pris totalt/år

Jämförelsepris/medlem

o

Försäkringspaket för 5 medlemmar

250 kr

50 kr

o

Försäkringspaket för 10 medlemmar

450 kr

45 kr

o

Försäkringspaket för 15 medlemmar

600 kr

40 kr

o

Försäkringspaket för 20 medlemmar

600 kr

30 kr

Obs! Nytt lägre pris

o

Fler än 20 - ange antal __________

30 kr

Obs! Nytt lägre pris

Föreningens namn

_____________________________________________________

Kontaktperson

_____________________________________________________

Telefon

_____________________________________________________

E-post

_____________________________________________________

Fakturaadress (Fakturan skickas ut inom två veckor)
Namn

_____________________________________________________

C/O

_____________________________________________________

Adress

_____________________________________________________

Postnummer

_______________ Postort ________________________________

Skicka blanketten till:
Sportfiskarna
Medlemsenheten
Svartviksslingan 28
167 39 BROMMA

Pengar att söka för fiskevård 2017
Sportfiskarnas fiskevårdsfond
Sportfiskarna delar årligen ut pengar ur Sportfiskarnas fiskevårdsfond.
Syftet är att stödja projekt och insatser som långsiktigt gynnar sportfisket och fiskevården.
Pengar ur fiskevårdsfonden kan sökas av föreningar och distrikt anslutna till Sportfiskarna.
De senaste åren har cirka 200 000 kr delats ut årligen till olika fiskevårdsinsatser runt om i landet.
– Det ideella arbete som läggs ner runt om i landet på olika fiskevårdsprojekt är oerhört värdefullt.
Genom Sportfiskarnas fiskevårdsfond, kan vi vara med och stötta med pengar till utgifter för till
exempelvis material, redskap, och resor, säger Anders Karlsson, generalsekreterare Sportfiskarna.
Bland sponsorerna till fonden märks bland annat Sportfiskemässan som satsar en del av varje
inträdesavgift. Bidragen ur Fiskevårdsfonden har främst använts till praktiska fiskevårdsinsatser som
till exempel biotopvård i vattendrag och längs kusten samt bygge av fiskvägar. Bidrag har även
lämnats till inventering, märkningsförsök, utbildning och information.
– Vi hoppas på många bra projekt. Ansökan behöver inte vara komplicerad och Sportfiskarna hjälper
gärna till med tips och råd, säger Anders Karlsson.
Abu Garcia Fiskevårdsfond och Göte Borgströms stiftelse.
ABU:s fond syftar till att värna och främja möjligheterna till sportfiske i friska och rena vatten, genom
exempelvis skapandet av fria vandringsvägar, restaurering av vattendrag och skydd och bevarande av
fiskbestånd, eller fiskebiologisk forskning.
Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård har till ändamål att främja vetenskaplig forskning i
Sveriges vatten och fiskbestånd med hänsyn till natur, fiskevård och sportfiske.

Ansökan för 2017 ska vara inlämnad senast 1 mars

Information om Fiskevårdsfonden och övriga fonder samt ansökningsformulär finns på
www.sportfiskarna.se under Miljö.

Frågor besvaras av

Per Göran Jönsson
pergoran.jonsson@sportfiskarna.se
040-78721

Ansökan skickas till

Sportfiskarna
Fiskevårdbidrag
Skruvgatan 5
211 24 Malmö
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Information från tävlingsverksamheten
Vänligen hjälp oss vidarebefordra detta till tävlingsansvarig. Tack på förhand!

Tävlingsmötet 2016
Nu finns det justerade protokollet från Tävlingsmötet med samtliga bilagor på Sportfiskarnas tävlingssidor.
www.sportfiskarna.se/Tavling
Regelförändringar beslutade av tävlingsmötet 2016

Traditionellt mete och pimpel
Vid lagtävlingar i traditionellt mete och pimpel är det från och med DM 2017 för kval till SM 2018 endast tre
fiskande i varje lag till skillnad från tidigare då det varit fyra lagmedlemmar. Undantaget är juniorklasserna
och damseniorklassen vilka redan på SM 2017 fiskas med enbart tre fiskande i varje lag efter beslut om
testperiod från tävlingsmötet 2014.
En ny kvalificeringskvot till SM på DM individuellt och i lag har trätt i kraft. Den nya kvoten är 25 %
kvalificerade i alla de klasser som inte har en högre procentsats idag. Regeln har tillägget att kvoten
omfattar 25 % eller mist tre kvalificerade individuellt och lag.
Pimpel
Äldre herr- och damveteranklasserna tar bort kravet på lättnadskort vid användande av el-borr. Från och
med 2017-01-01 finns möjligheten att använda el-borr för de som önskar utan behovet av att ha ett så
kallat lättnadskort på DM och SM. I övriga klasser kvarstår kravet på lättandskort vid användande av elborr.
Mormyska
Mormyskan har från och med 2017-01-01 fått en korrigering av ålderklassificeringen av veteranklassen.
2017 blir regeln densamma som gäller för traditionellt mete och pimpel. Man blir veteran från och med det
året man fyller 56 år.
En större förändring sker även för grenen mormyska gällande kvalificeringen till landslaget från och med
DM 2017 i mormyska. För DM gäller som vanligt att det är kval till SM vilket i sin tur från 2018 även är kval
till landslaget 2019. SM och landslagskval genomförs under samma helg från och med SM 2018. SM fiskas
som två tretimmarstävlingar under lördagen och härifrån koras den svenska mästaren i respektive klasser.
De 30 högsta vikterna oavsett klass kvalificerar sig sedan till landslagskvalet vilket genomförs på söndagen
med två gånger tre timmars tävlande. De fem bästa på detta landslagskval kvalificerar sig till landslaget
2019.
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Tävlingskommittén
Tävlingskommittén har efter beslut från förbundsstyrelsen fått tre nya grenansvariga för den kommande
tvåårsperioden. De tre nytillträdda är:
Daniel Gerber, Gädda
Marino Sanvincenti, Mormyska
Fredrik Andersson, Trolling.

Mer information och kontaktuppgifter till respektive grenansvarig hittar ni nedan och på Sportfiskarnas
tävlingssidor.

Till SM i internationellt mete den individuella tävlingen söker vi arrangörer för 2017? Vid förfrågningar och
intresseanmälan kontakta Tävlingsansvarig Anssi Lehtevä, anssi@sportfiskarna.se.

Pimpel - Erik Tikkanen
073-738 73 90
eriktikkanen@gmail.com
Hav - Mia Hammarlund
0340-333 52, 070-259 03 37
mia.hammarlund@live.se
Traditionellt mete - Lennart Jonsson
0693-300 87, 070-345 72 82
lennart.tavling@sportfiskarna.se
Mormyska - Marino Sanvincenti
070-325 12 15
marino@asff.nu
Trolling - Fredrik Andersson
070-6235240
Kkt@gsfk.net
Gädda - Daniel Gerber
danielgerber82@hotmail.com
073-9411374
Flugfiske - Torbjörn Eriksson
0340-650295
torbjorn.eriksson@vattenfall.com
Internationellt mete - Vakant

Löpande uppdateringar och information sker allteftersom för all tävlingsverksamhet på Sportfiskarnas
webbsida www.sportfiskarna.se. För frågor om tävlingsverksamheten kontakta tävlingsansvarig Anssi
Lehtevä, anssi.lehteva@sportfiskarna.se, 08-410 80 605

Hoppas vi ses på tävlingarna framöver!
/Anssi och tävlingskommittén

