Sportfiskarnas tävlingsmöte 19 Nov 2016
Ca 90 personer deltog på tävlingsmötet, som hålls vartannat år. Där alla förslag
till regeländringar gås igenom och demokrati råder. Alla klubbar har rätt att
skicka 1st ”röstberättigad”. Vi uppmanar alla klubbar att göra sig hörda och att
yttra sig.
Årets möte hölls på Scandic i Bromma och vi hälsades välkomna av
Sporfiskarna!
Sportfiskarna redogjorde för deras verksamhet och ekonomi. Intressanta frågor
och diskussioner uppstod framför allt kring tävlingsverksamhetens intäkter och
kostnader!

Delaktiga på mötet från Stockholmsklubbarna, Kommittén och Stockholmsdistriktet var:
Leif Andersson, Ordförnade Stockholmsdistriktet.
Michael Molander, Pimpelansvarig Stockholmsdistriktet.
Maj Pietilä, Trad-Mete ansvarig, Stockholmsdistriktet.
Andreas Wetterhall, Tävlingskommittén-Mormyska.
Erik Tikkanen, Tävlingskommittén-Pimpel.
Arne Hellman, Enskede SFK. Lars Rudman, Enskede SFK.
Jarmo Pietilä, FK Forellen. Thomas Pettersson, Norrtälje SFK.
Åke Bolander, Södertälje SFK. Ove Sandgren, Länna Gårds FVF
Calle Andersson, Stäkets SF Juha Saarinen, Jakobsbergs SFK
Björn Widerberg, Täby PF
Närvarande utan rösträtt:
Hans Eriksson, Länna Gårds FVF
Om jag har missat någon så får ni be om ursäkt för bristande minne.
Tänkte kort beskriva vad som sades på mötet och hur de olika Motionerna beviljades/avslogs.
Alla motioner nedan är avkortade och summering sker (OBS! Detta är vad jag har noterat, om
faktafel eller dylikt skulle äga rum, så vänta på Sportfiskarnas officiella protokoll)
Motion 3:
Förslag att höja startavgifterna i SM Pimpelfiske, där pengarna oavkortat skall gå till NM landslaget i
Pimpelfiske. Resa och kläder.
Avslag
Motion 4-5
Mormyska fiske. Avsätta pengar vid startavgift SM som skall gå till landslaget i Mormyska.
Beviljades med 50 eller 100 kr. Minns ej
Motion 6-7-8
Genomföra VM kvalet samma helg som SM kvalet i Mormyska. Alternativ på motion 7:
Beviljades: Köra VM kval samma helg och SM-arrangör arrangerar även VM kvalet.

Motion 9: Minns ej:
Gäller NM i Pimpelfiske och tävlingarna där.
Motion 10:
Ändring av klasserna. Ha färre klasser, Ändra åldersklasserna.
Avslogs
Motion 11:
Ändring på lag. Istället för 4st personer i lag, Skall alla klasser vara 3st.
Beviljades : Innebär att SM 2017 = fortfarande 4 personer:
Men DM2017 börjar 3 manna lag omgående. SM 2018 blir första SM med 3 manna lag.
Motion 12:
Samma åldersgränser i Pimpel som Mormyska.
Beviljades:
Motion 13.
Damklasserna skall ändras till endast 1 klass i lag tävling:
Avslag
Motion 14-15-16
Olika förslag på hur vi skall agera vid stor abborre vid tävling. Bör vi slopa att ta upp fiskar 35-45cm?
Avslag på alla 3 motioner
Motion 17-18-19-20: El borr
Alla 4 motioner handlar om fri tillgång till el borr i framtiden.
3 motioner avslogs 1 motion beviljades:
Från och med nu fritt med el borr för alla Äldre klasser ÄHV. ÄDV.
Motion 21-22-23-24-25
Alla motioner handlar om ökat antal % till SM genom de olika kvalen som distrikten arrangerar
15%, 25% eller 30%
Det som beviljades var motion: Där 25% går till SM i Pimpel och i Trad Mete
Detta betyder att allt fler får åka på SM individuellt och även lag.
Se till att skapa era lag redan nu. Kontakta er tävlingsledare i er klubb.
Motion 26:
Förslag på att GPS och Telefon skall förbjudas på Pimpeltävlingar. Dock användas i nödfall
Avslag
Motion 27:
Motion om att Sportfiskarna skall kräva mer av arrangör i form av priser till SM.
Avslag: Då kraven redan finns i avtal.

Av de motioner som inkommit till mötet så röstades följande förändringar igenom som på verkar
pimpel SM, DM och DM-serien.
Lag:
Att SM 2017 för juniorer och damklassen körs med 3 pers.
Att DM 2017 för alla klasser med 3 personer i varje klass.
Att vid SM och DM 2018 för alla klasser med 3 personer i varje klass.
SM uttagning höjs till 25% i alla vuxenklasser.
Regler:
Skruvdragare tillåts fritt i äldre veteranklass.
Man kan kortfattat kommentera:
Mest påverkan fick mötet på antal deltagare i lag. Alla tidigare bildade lag kommer behöva ”peta” en
kille eller tjej, det kan givetvis vara känsligt. Men tanken är att fler lag skall kunna bildas.
Det betyder som ni förstår fler lag till SM då nu hela 25 % får åka till SM.
Det vill säga skulle vi tex få 10 lag i en klass så får 3 lag åka. Tidigare bara 2st lag.
Vad gäller individuellt: Tex 36st i en klass ger 9st deltagare till SM. Tidigare bara 6st.
El borr för alla äldre klassar är även det en nyhet som säkert skapar intressanta diskussioner i
korvkön.
Övriga nyheter var att: Andreas Wetterhall, lämnar som tävlingsansvarig för Mormyska.
Ny vald tävlingsansvarig för: Marino Sanvincenti. Visade stort engagemang på mötet.
Nästa tävlingsmöte om 2 år: Vi ses då !

I väntan på isarna !
Med vänlig hälsning
Calle Andersson
Distriktet Stockholm- Hemsida och sekreterare

