Motioner insända till Sportfiskarnas kongress 2016
Åtföljda av förbundsstyreslens svar och förslag till behandling
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Motion 1
Namn på motionär: Andreas Wetterhall
Medlemsnummer: 116376
Förening: Enskede Sportfiskeklubb
Rubrik: Gällande tävlingsfiske mormyska
Bakgrund
Idag subventionerar förbundet kaptenskostnad för landslaget i mormyska med 5000kr. Det täcker inte
kostnaderna för kapten och bidrar inte till att kunna skicka manager eller tränare. På vm deltar ca 15
länder i genomsnitt och varje land har med sig i genomsnitt 10personer. 6 tävlande, 1 kapten, 1
manager, 1 tränare och 1 fotograf.
Idag står deltagarna själva för dessa kostnader. Det är ett av våra ansikten utåt internationellt och
publicitetsvärdet är stort.
Förslag till beslut
Förbundet utökar sitt stöd för tävlingsverksamheten med ytterligare 20 000kr, att användas till
kostnader för kapten och/eller representant inför varje års världsmästerskap i isfiske (mormyska)

Motion 2
Namn på motionär: Andreas Wetterhall
Medlemsnummer: 116376
Förening: Enskede Sportfiskeklubb
Rubrik: Gällande tävlingsfiske mormyska
Bakgrund
Idag subventionerar förbundet kaptenskostnad för landslaget i mormyska med 5000kr. Det täcker inte
kostnaderna för kapten och bidrar inte till att kunna skicka manager eller tränare. På vm deltar ca 15
länder i genomsnitt och varje land har med sig i genomsnitt 10personer. 6 tävlande, 1 kapten, 1
manager, 1 tränare och 1 fotograf.
Idag står deltagarna själva för dessa kostnader. Det är ett av våra ansikten utåt internationellt och
publicitetsvärdet är stort.
Förslag till beslut
Förbundet utökar sitt stöd med ytterligare 15000kr. Totalt 20000kr inför varje års världsmästerskap i
isfiske (mormyska) Dessa pengar ska i första hand täcka kostnader för kapten och/eller
förbundsrepresentant I enighet med tävlingskommitténs uppdrag och direktiv.

Förbundsstyrelsens svar på motion 1 och 2
Enligt förbundsstadgarna (§20, punkt13) ska kongressen besluta om riktlinjer för verksamhetsplan och
budget för nästkommande 2 verksamhetsår. Att detaljstyra enskilda budgetposter ingår inte i
kongressens uppdrag. Det åligger kansliet att årligen tar fram förslag till budget, som styrelsen
beslutar, för alla verksamhetsgrenar. Styrelsen tar beslut om budgeten för varje verksamhetsår.

Förbundsstyrelsens förslag till behandling av motion 1 och 2
Förbundsstyrelsen kommer beakta behovet av ökade resurser till de olika tävlingsgrenarna.
Förbundsstyrelsen anser därmed motionerna 1 och 2 besvarade och föreslår kongressen att avslå
motionerna.
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Förbundsstyrelsens svar på motion 3 – 27
Motionerna 3 – 27 rör tävlingsregler och tävlingsbestämmelser och förbundsstyrelsen anser att
beslut ska tas av de som har den bästa sakkunskapen, det vill säga de aktiva i tävlingsverksamheten.
Enligt förbundets stadgar § 19 kan kongressen hänskjuta motioner av denna karaktär till
tävlingsmötet för beslut.

Förbundsstyrelsens förslag till behandling av motion 3 – 27
Förbundsstyrelsen anser därmed motionerna besvarade och föreslår kongressen att hänskjuta
motionerna till tävlingsmötet för beslut.

Motion 3
Namn på motionär: Erik Tikkanen
Medlemsnummer: 158291
Förening: Enskede SFK
Rubrik: Höjning av startavgifterna på pimpel-SM
Bakgrund
Varje landslag som tävlar för Sverige har landslagskläder och de bekostas inte av dem själva.
Förslag till beslut
Att f.r.o.m 2017 höja startavgifterna i pimpel SM med följande.
Individuella: 10 % höjning i alla klasser förutom juniorklasserna.
Lag: 5 % i alla klasser förutom juniorklasserna.
Dessa pengar som höjningen ger skall öronmärkas till Svenska landslaget i pimpelfiske och användas
till landslagskläder etc.

Motion 4
Namn på motionär: Mats Arne Axelsson
Medlemsnummer: 11630
Förening: Svegs Sportfiskeklubb
Rubrik: Gällande tävlingsfiske mormyska
Bakgrund
Det är dags för ytterligare ett steg för att få dom bästa mormyskafiskarna i Sverige att delta i
landslagskvalet, För att öka status på sm samt även status för det vinnande landslaget föreslås enligt
följande angivna förslag.
Förslag till beslut
100kr/ deltagare i sm mormyska exklusive juniorer i utökad startavgift som oavkortat tillfaller
landslaget.
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Motion 5
Namn på motionär: Mats Arne Axelsson
Medlemsnummer: 11630
Förening: Svegs Sportfiskeklubb
Rubrik: Gällande tävlingsfiske mormyska
Bakgrund
Det är dags för ytterligare ett steg för att få dom bästa mormyskafiskarna i Sverige att delta i
landslagskvalet, För att öka status på sm samt även status för det vinnande landslaget föreslås enligt
följande angivna förslag.
Förslag till beslut
50kr/ deltagare i sm mormyska exklusive juniorer i utökad startavgift som oavkortat tillfaller landslaget.

Motion 6
Namn på motionär: Mats Arne Axelsson
Medlemsnummer: 11630
Förening: Svegs Sportfiskeklubb
Rubrik: Gällande tävlingsfiske mormyska
Bakgrund
Det är dags för ytterligare ett steg för att få dom bästa mormyskafiskarna i Sverige att delta i
landslagskvalet, För att öka status på sm samt även status för det vinnande landslaget föreslås enligt
följande angivna förslag.
Förslag till beslut
Genomför vm-kvalet i 2 deltävlingar samma helg som Sm, under söndagen. Kvalificering sker via topp
30 sammanslaget exklusive juniorer på Sm. 2 deltävlingar á 3h i kvalet tar fram topp 5 samt 6:e plats
till reserven. Kvalet sker i enighet med dom internationella reglerna, Startavgift landslagskval 400kr.

Motion 7
Namn på motionär: Mats Arne Axelsson
Medlemsnummer: 11630
Förening: Svegs Sportfiskeklubb
Rubrik: Gällande tävlingsfiske mormyska
Bakgrund
Det är dags för ytterligare ett steg för att få dom bästa mormyskafiskarna i Sverige att delta i
landslagskvalet, För att öka status på sm samt även status för det vinnande landslaget föreslås enligt
följande angivna förslag.
Förslag till beslut
Genomför Sm mormyska i 2 deltävlingar 2x3h på lördagen. Samma upplägg som nuvarande sm men
med en 4-h tävling mindre. Topp 30 sammanslaget, exklusive juniorer kvalificerar sig till vm-kvalet
samma år som avser kvalificering för nästkommande år.
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Motion 8
Namn på motionär: Mats Arne Axelsson
Medlemsnummer: 11630
Förening: Svegs Sportfiskeklubb
Rubrik: Gällande tävlingsfiske mormyska
Bakgrund
Det är dags för ytterligare ett steg för att få dom bästa mormyskafiskarna i Sverige att delta i
landslagskvalet, För att öka status på sm samt även status för det vinnande landslaget föreslås enligt
följande angivna förslag.
Förslag till beslut
Sm-mormyska arrangör ansvarar för vm-kvalet under söndagen aktuell helg för sm mormyska.

Motion 9
Namn på motionär: Lars Gullstrand
Medlemsnummer: 12926
Förening:
Rubrik: Motion ang utformningen av program vid Nordiska Mästerskapen i pimpelfiske
Bakgrund
Anledningen till förslaget är ar 2st.
1: Många tävlande har svårt att kombinera det individuella tävlandet med tävlande i lag.
2: De tävlande( särskilt de yngre) upplever ett misslyckande i lagtävlingen som mycket svårt då alla
ser även de individuella vikterna för varje deltagare i prislistan.
Förslag till beslut
Jag föreslår att:
Nordiska mästerskapet i pimpelfiske bör ske under 2 dagar med individuellt tävlande en dag och
lagtävlingen nästa dag. Vid lagtävlingen skall varje lags fångst slås samman innan invägningen för att
undvika problemet som beskrivs vid punkt 2 ovan. Nationstävlingen bör uträknas under lagtävlingen
eller under båda dagarnas sammanlagda fångst.
Eventuell träningstävling kan hållas under eftermiddagen dagen innan NM eller slopas helt.

Motion 10
Namn på motionär: Daniel Eriksson och Martin Södergårds
Medlemsnummer: 110207 och 232479
Förening: Svegs Sportfiskeklubb
Rubrik: Motion till tävlingsmötet 2016 om ändring av klassindelning i grenarna pimpel och traditionellt
mete
Bakgrund
I dagsläget finns 10 klasser i grenarna pimpel och traditionellt mete:
Yngre herrjunior
Äldre herrjunior
Herrsenior
Yngre herrveteran
Äldre herrveteran

Yngre damjunior
Äldre damjunior
Damsenior
Yngre damveteran
Äldre damveteran
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I övriga grenar finns betydligt färre klasser.
Vid nordiska mästerskapen i pimpel används klassindelningen:
Herrjunior
Herrsenior
Herrveteran

Damjunior
Damsenior
Damveteran

Argument för förslagen
Färre klasser innebär ett enklare arrangemang, snabbare prisutdelning och fler deltagare i respektive
klass. Statusen för att vinna ett SM borde därför också bli högre.
Många tävlingar runt om i Sverige använder denna typ av klassindelning idag. Det innebär inte att
deltagarantalet blir lägre.
Att slå ihop veteranklasserna och höja åldern för seniorer ser vi inte som något större problem. Många
yngre veteraner är konkurrenskraftiga gentemot seniorerna. I en hel del tävlingar har veteraner högsta
vikt. Pimpel och mete har alltså inte bara med fysik att göra utan erfarenhet spelar också en stor roll.
Att slå ihop juniorklasserna känns som nödvändigt då deltagarantalet i klasserna är för lågt i dag, inte
minst så i lagtävlingen. Detsamma gäller för damveteranklasserna. Juniorklasserna diskuterades vid
2014 års tävlingsmöte. Där var åsikten att det var en bra idé att slå ihop pojk- och flickklasserna. Ålder
ansågs vara en viktigare parameter än kön.
En liknande klassindelning för veteraner användes i båda grenarna tidigare och fungerade alldeles
utmärkt då.
Intresset för tävlingsfiske minskar. Därför måste vi våga tänka i nya banor.
Förslag till beslut
Vårt förslag är följande förändringar i grenarna pimpel och traditionellt mete:
A. Yngre junior (killar och tjejer slås ihop och fiskar i samma klass)
B. Äldre junior (killar och tjejer slås ihop och fiskar i samma klass)
C. Damveteran (yngre och äldre damveteran slås ihop till en klass)
D. Herrveteran (yngre och äldre herrveteran slås ihop till en klass)
E. Åldersgränsen för klassen yngre junior: Upp till 12 år
F. Åldersgränsen för klassen äldre junior: 13-17 år
G. Åldersgräns för klassen damveteran (två alternativ):
A. 61 år och äldre
B. 65 år och äldre
H. Åldersgränsför klassen herrveteran (två alternativ):
A. 61 år och äldre
B. 65 år och äldre
Klasserna damsenior och herrsenior får förändrade åldersgränser beroende på vilken vilka av ovan
nämnda förändringar som går igenom.
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Motion 11
Namn på motionär: Daniel Eriksson och Martin Södergårds
Medlemsnummer: 110207 och 232479
Förening: Svegs Sportfiskeklubb
Rubrik: Motion till tävlingsmötet 2016 om antalet lagmedlemmar i lagtävling grenarna pimpel och
traditionellt mete
Bakgrund
Sedan lagtävling infördes i grenarna pimpel och traditionellt mete har lagen bestått av fyra personer.
Vid det senaste tävlingsmötet 2014 beslutades att införa tremannalag i herrjunior, damjunior och
damseniorklasserna.
Antalet tävlande i grenarna minskar och för många klubbar kan det vara svårt att få ihop lag i varje
klass.
I Nordiska mästerskapen i pimpel består lagen av tre personer.
Argument till förslaget
Förslaget skulle innebära att det blev fler lag som deltar i DM- och SM-tävlingar.
Det blir enklare att få ihop ett komplett lag. Framför allt kommer det vara betydelsefullt för de klasser
som har få tävlande.
Förslaget innebär inte att lagkänslan försvinner.
Intresset för tävlingsfiske minskar. Därför måste vi våga tänka i nya banor.
Förslag till beslut
Vi föreslår att antalet lagmedlemmar ska minskas från fyra till tre personer i samtliga klasser.

Motion 12
Namn på motionär: Marie Björklin
Medlemsnummer: 2045130
Förening: AFK Flugan Hälsingland
Rubrik: Motion angående klassindelningar pimpel, mete och mormyska
Bakgrund
I pimpel och mete finns en gällande ålder för deltagande i veteranklassen, fr.o.m. 56 år, och i
mormyska en annan åldersangivelse (fr.o.m. 55 år).
För att underlätta för tävlande och arrangörer bör samma ålder för deltagande i veteranklassen gälla i
dessa tre discipliner.
Förslag till beslut
Jag föreslår att tävlingsmötet beslutar:
att åldergränsen för deltagande i veteranklassen i disciplinen mormyska korrigeras till att gälla fr.o.m.
56 år. Detta för att överensstämma med gällande åldersgräns för deltagande i veteranklass i pimpel
och mete.
att denna regeländring gäller fr.o.m. år 2017.
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Motion 13
Namn på motionär: Magdalena Filipsson och Gunilla Öberg
Medlemsnummer: 151826 och 139425
Förening: Mälardalens Tävlingsfiskare och Sportfiskarna Västmanland
Rubrik: Lag damklasser
Bakgrund
För närvaranade har vi 3 damklasser, DS, DV och ÄDV.
Från 1/1 2016 så gäller 3 manna lag i damseniorklassen.
Som vi upplever det hela så är det lika svårt att få ihop lag i de andra damklasserna också i många
distrikt. Idag blandas lagen av olika åldrar för att få ihop lag och då måste deltagarna fiska i den klass
yngste lagmedlemmen tillhör.
Förslag till beslut
Vårt förslag till ändring.
Förslag 1:
Vårt förslag är att ha endast en (1) damklass i lag tävlingarna på DM och SM i pimpel och traditionellt
mete, då kan lagen blandas fritt utan att lagmedlemmarna behöver tänka på ålder eller klasser.
Om det då skall vara 3 eller 4mannalag får bli en fråga för tävlingsmötet att diskutera.
Förslag 2:
Procentsatsen bör ändras så att 50% av startande lagen på DM i damklassen kvalificerar sig till SM.
Detta under förutsättning att förslag 1 går igenom, annars faller förslag 2 per automatik.

Motion 14
Namn på motionär: Erik Tikkanen
Medlemsnummer: 158291
Förening: Enskede SFK
Rubrik: Maxmått på abborre.
Bakgrund
Förslag till beslut
Att arrangören för en pimpeltävling skall kunna besluta om ett maxmått på abborre i en tävling.
Tex. att inga abborrar över 38 cm räknas med i tävlingen och bör släppas tillbaka.
På detta sätt släpps de större exemplaren tillbaka vilket gör att tävlingsfisket blir mer fiskevårdsvänligt.
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Motion 15
Namn på motionär: Björn Widerberg
Medlemsnummer: 1103324
Förening:
Rubrik: Förslag på införande av maximimått på abborre i tävlingssammanhang
Bakgrund
Vi vet alla mycket väl värdet av en stor gammal Abborre med bra gener för kommande generationer
(överlevt länge) samt för avel generellt. De små abborrarna är inte på långa vägar så känsligt att
decimera som den stora. Personligen mår jag dåligt av att behöva döda en abborre på närmare kilot.
Förslag till beslut
Jag föreslår:
1. Abborre över 40 cm får inte vägas in.
2. Försöker man väga in en över 40 cm, innebär det diskning.
Helst vill jag givetvis att abborren återutsätts, men vill den tävlande döda fiske för att äta, är det upp
till den tävlande. Men med denna regel sänder vi ändå en sund signal på hur man bör agera för
abborrbeståndets bästa.

Motion 16
Namn på motionär: Björn Widerberg
Medlemsnummer: 1103324
Förening:
Rubrik: Förslag på införande av maximimått på abborre i tävlingssammanhang
Bakgrund
Vi vet alla mycket väl värdet av en stor gammal Abborre med bra gener för kommande generationer
(överlevt länge) samt för avel generellt. De små abborrarna är inte på långa vägar så känsligt att
decimera som den stora. Personligen mår jag dåligt av att behöva döda en abborre på närmare kilot.
Förslag till beslut
Jag föreslår:
1. Abborre över 45 cm får inte vägas in.
2. Försöker man väga in en över 45 cm, innebär det diskning.
Helst vill jag givetvis att abborren återutsätts, men vill den tävlande döda fiske för att äta, är det upp
till den tävlande. Men med denna regel sänder vi ändå en sund signal på hur man bör agera för
abborrbeståndets bästa.
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Motion 17
Namn på motionär: Pentti Harmaala
Medlemsnummer: 82782
Förening:
Rubrik: Motion till Sportfiskarnas Tävlings kommitté
Bakgrund
Nu när åldersgränsen till äldre veterander är 70 år är det motiverat att äldre veteraner får använda
isborr med elmotor.
Vi alla +70-åringar har mer eller mindre krämpor i våra leder oavsett vad vi har jobbat med. Artros kan
man få till sina axlar och handleder även vid sittande kontorsarbete. Kroppsarbetet har slitit ner andra
och borrande är inte heller lämpligt för de som har hjärtbesvär.
Jag själv har ett läkarintyg som kan ge mig dispens för att använda elborr men det känns inte bra att
ha en fördel som de andra i min klass inte har.
Förslag till beslut
Jag föreslår att alla i äldre veteranklasser får använda eldriven borr i pimpeltävlingar sanktionerade av
Sportfiskarna.

Motion 18
Namn på motionär: Daniel Eriksson och Martin Södergårds
Medlemsnummer: 110207 och 232479
Förening: Svegs Sportfiskeklubb
Rubrik: Motion till tävlingsmötet 2016 om användandet av skruvdragare vid borrning i grenen Pimpel
Bakgrund
Moderna isborrar och skruvdragare gör det möjligt att använda en skruvdragare till hjälp vid håltagning
på ett tyst och miljömässigt sätt. Allt fler fiskare använder sådana.
Argument till förslaget
Borrningen gör att många inte åker på tävling för att det är jobbigt och man inte tävlar på samma
villkor. Det är inte bara äldre som har problem med håltagning.
Kan man få fler som är med och fiskar så måste det vara ok att använda tekniska hjälpmedel.
Skruvdragaren stör inte med ljud eller avgaser som motorisborrar gör.
I herrseniorklasserna tjänar man inte på att använda skruvdragare. Därför är det ok att använda
sådana även i den klassen.
Det blir betydligt enklare om alla får använda skruvdragare. Då slipper man krångliga
ansökningsförfaranden och bedömningar om handikapkort eller ej ska godkännas.
Förslag till beslut
Vi föreslår att skruvdragare får användas vid håltagning av alla tävlande, oavsett klass och handicap.
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Motion 19
Namn på motionär: Leif Andersson
Medlemsnummer: 25874
Förening: Stäkets Sport och Fiskevårdsförening
Rubrik:
Bakgrund
Med anledning av de senaste årens väderlek där det ser ut som om ingen arrangör söder om Dalälven
kan eller vågar arrangera ett Pimpel SM och att det ser ut att bli i Norrland man kan och vågar
arrangera dessa tävlingar med påföljd att isarna blir tjockare ju högre upp i landet man kommer
Så tycker vi att ELborr borde släppas fritt så att alla som vill får använda en sådan.En deltagare med
elborr kan borra 2-3 gånger så många hål som en deltagare med vanlig isborr. Det finns ju redan idag
distrikt som tillåter att Elborr användes av alla.
Förslag till beslut
Vi yrkar därför att kongressen bifaller våra förslag enligt nedan:
Användande av ELborr släpps fritt även på DM och SM tävlingar

Motion 20
Namn på motionär: Erik Södergårds
Medlemsnummer: 1030857
Förening: Falubygdens SFK
Rubrik: Hjälpmedel vid borrning
Bakgrund
Vi vill att alla oavsett åldrar skall ha möjlighet att vara med och pimpla. Idag finns det enkla lösningar
som förbättrar möjligheten för många.
Skruvdragare till isborren har börjat godkännas på många klubbtävlingar och tävlingsfiskare kan få det
när de ansöker om handikappkort hos sportfiskarna.
Förslag till beslut
För att underlätta för arrangören och slippa regeldispyter så skall borrning med skruvdragare släppas
fritt för alla oavsett deltagare oavsett klass på DM och SM.

Motion 21
Namn på motionär: Kenneth Danielsson
Medlemsnummer: 15358
Förening: Sportfiskarna Värmland
Rubrik: Motion till förbundsstyrelsen
Bakgrund
En vikande trend av deltagare på Dm och Dm cuper gör att antal personer från varje distrikt som
kvalificerar sig till SM blir färre.
Förslag till beslut
Att ändra procentsatsen kvalande till SM från idag 15% till 20%.
Detta skulle innebära att ett större antal personer skulle kvala in till SM och att det bli en stor sporre för
tävlande i varje distrikt.
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Motion 22
Namn på motionär: Daniel Eriksson och Martin Södergårds
Medlemsnummer: 110207 och 232479
Förening: Svegs Sportfiskeklubb
Rubrik: Motion till tävlingsmötet 2016 om Öppet-SM i pimpel
Bakgrund
De alltmer förekommande milda vintrarna har medfört att många distrikt har svårt att genomföra
sitt/sina DM-kval. Detta har medfört att det i stort sett varje år blir diskussioner och oklarheter om
kommande SM ska vara öppet eller ej.
På grund av minskat deltagande i distriktens kval till SM blir det färre och färre deltagare i de SM som
det kvalas till.
Argument till förslaget
Det blir tydligare för de som ska ansöka om och arrangera SM. De vet att de ansöker om ett öppet
SM.
Många distrikt kan allt oftare inte arrangera SM-kval.
Ett öppet SM medför att status på SM ökar då tävlingen kommer samla det bästa startfältet varje år.
Ett ökat deltagande medför att arrangerande klubb också har chansen att tjäna mer pengar på
arrangemanget.
Ett öppet SM medför att alla fiskare och klubbar varje år vet att vad som gäller.
Ett argument mot ett öppet SM är att det blir för många deltagare och att det då blir svårt för
arrangörer att ta på sig en så stor tävling. Med det minskade intresset så tror inte vi att antalet
startande kommer bli så väldigt stort att det ska bli en stor skillnad mot ett ”kvalat” SM.
Intresset för tävlingsfiske minskar. Därför måste vi våga tänka i nya banor.
Förslag till beslut
A. Vi föreslår att SM i pimpel blir en öppen tävling som det inte behöver kvalas till. Det enda
kravet för deltagande ska vara ett medlemskap i Sportfiskarna.
B. Anmälan ska ske distriktsvis i förväg, innan ett av arrangören fastslaget senaste datum.
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Motion 23
Namn på motionär: Erik Södergårds
Medlemsnummer: 1030857
Förening: Falubygdens SFK
Rubrik: Ökad antagningsprocent
Bakgrund
Idag är det olika förutsättningar från distrikt till distrikt och klass till klass pga av regeln som säger att
alla medaljörer(minste tre i varje klass) på DM är kvalificerade till SM. Det innebär att i alla
seniorklasser som är förre än 20 så kvalificerar sig fler än dagens 15%.
Ett exempel: I ett distrikt där det är 10 som ställer upp i herrveteran kontra ett distrikt där det är 20
herrveteraner så är kvalificeringsprocenten i det första distriktet 30% mot för 15% i det andra distriktet
då det är 3 som kvalificerar sig ifrån dem båda.
I vissa distrikt och klasser är kvalificeringsprocenten så hög som 100%.
Argument till förslag
För att jämna ut rättvisan så bör man höja antagningsprocenten. Det skall inte vara så olika
förutsättningar från distrikt till distrikt.
För några år sedan så höjdes kvalifikationsprocenten ifrån 10 till 15% och sedan dess har även regeln
med alla medaljörer lagts till. Detta för att deltagarantal på DM har dalat och man vill upprätthålla
deltagarantalet på SM.
Nu är det dags att höja procenten igen då de största klasserna börjar tappa i deltagarantal.

Förslag till beslut
A. Kvalifikationsprocenten skall höjas från dagens 15% till 30% i alla seniorklassen(HS, DS, HV,
DV, ÄHV och ÄDV)
B. I alla juniorklasser (YHJ, YDJ, ÄHJ och ÄDJ) så skall alla deltagande på DM gå till SM.
C. Regeln där alla medaljörer på DM kvalificerar sig till SM utgår och ny kvalificeringsprocent
införs. I klasserna HS, HV och ÄHV skall 30% få kvalificera sig. I klasserna DS, DV och ÄDV
skall 40% få kvalificera sig.
I juniorklasserna (YHJ, YDJ, ÄHJ och ÄDJ) skall alla startande på DM kvalificera sig.

Motion 24
Namn på motionär: Leif Andersson och Michael Molander
Medlemsnummer: 25874 och 224771
Förening: Sportfiskarna Stockholm
Rubrik: Kvalificeringsregler till SM i Pimpel
Bakgrund
Vi i distriktet ser framför oss ett sjunkande antal deltagare på SM i pimpel. Vi vill därför höja
procentsatserna för kvalificering till SM så att vi i framtiden kan behålla deltagarnivån på en som vi
anser bra nivå
Förslag till beslut
Vi yrkar därför att kongressen bifaller våra förslag enligt nedan:
A. Höjning av procentsatsen individuellt i klasserna, HS, HV,ÄHV, DS, DV och ÄDV
till 25% från nuvarande 15%
B. Höjning av procentsatsen för lag i klasserna HS, HV, ÄHV, DS, DV och ÄDV
till 25% från nuvarande regler
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Motion 25
Namn på motionär: Leif Andersson och Maj Pietilä
Medlemsnummer: 25874 och 17024
Förening: Sportfiskarna Stockholm
Rubrik: Motion angående kvalificeringsregler till SM i Traditionellt Mete
Bakgrund
Vi i distriktet ser framför oss ett sjunkande antal deltagare på SM i traditionellt mete. Vi vill därför höja
procentsatserna för kvalificering till SM så att vi i framtiden kan behålla deltagarnivån på en som vi
anser bra nivå
Förslag till beslut
Vi yrkar därför att kongressen bifaller våra förslag enligt nedan:
A. Höjning av procentsatsen individuellt i klasserna, HS, HV,ÄHV, DS, DV och ÄDV till
25% från nuvarande 15%
B. Höjning av procentsatsen för lag i klasserna HS, HV, ÄHV, DS, DV och ÄDV
till 25% från nuvarande regler

Motion 26
Namn på motionär: Daniel Eriksson och Martin Södergårds
Medlemsnummer: 110207 och 232479
Förening: Svegs Sportfiskeklubb
Rubrik: Motion till tävlingsmötet 2016 om elektroniska hjälpmedel i grenen pimpel
Bakgrund
För ett antal år sedan blev användandet av gps och mobiltelefon tillåtna i grenen pimpel.
I Nordiska Mästerskapen är inte gps och mobiltelefon tillåten för tävlingssyften.
Argument till förslaget
Regeländringen att tillåta gps och mobiltelefon har inte tillfört något positivt till tävlingspimpeln. Istället
har det tagit bort delar av charmen med tävlingsfisket. Användandet av mobiltelefon i
tävlingssammanhang förstör framför allt de taktiska valmöjligheterna i lagtävlingar.
Användandet av gps medför att slumpfaktorn i fisket minskar då de som tidigare fiskat på ett vatten
och lagt in gps-positioner har en klar fördel kontra de som inte fiskat på tävlingsvattnet tidigare. Att
slumpfaktorn ska finnas kvar inom fisket är viktigt för att även nya oerfarna tävlingsfiskare ska ha en
chans till bra resultat, något som kan sporra dem att fortsätta med tävlingsfisket.
Förslag till beslut
Vi föreslår att:
A. Gps återigen förbjuds under tävling.
B. Mobiltelefon återigen förbjuds i tävlingssyfte. Mobiltelefon får användas för andra syften än att
kommunicera kring tävlandet. Till exempel för att påkalla hjälp om det inträffat en olycka.
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Motion 27
Namn på motionär: Kenneth Danielsson
Medlemsnummer: 15358
Förening: Sportfiskarna Värmland
Rubrik: Ansvar i samband med SM tävlingar
Bakgrund
Inför SM i Traditionellt mete 2014 togs startprissumma ut enligt följande: individuellt 260:-/Senior samt
150:-/junior. Lag: 890:- /seniorlag samt 450:-/ juniorlag. Av dessa startpriser skall viss mängd återgå till
de startande i form av priser och minnespriser. Dessa minnespriser delades aldrig ut på detta SM och
därmed har arrangören inte fullföljt sina åtaganden.
Förslag till beslut
Att Förbundet vid avtalsskrivningen skall uppmärksamma de arrangerande klubbarna på vad som
gäller och vilka åtaganden arrangören har att rätta sig efter.
Om det mot förmodan skulle uppstå tvistefrågor skall Förbundet driva dessa frågor så att respektive
tävlande inte blir drabbad.

