Protokoll upprättat vid tävlingsledarträff för klubbar i Norrbotten.
Plats: Råneå Medborgarkontor
Tid: 13.00 den 16 november 2013
Närvarande: Jan Olof Anttila Tornedalens SFK, Stig Granström, Sven Åke Lööv Råneå
sportfiskeklubb, Folke Andersson Minkarna, Ove Mattsson, Hans Berg Boden SFF, Tomas
Johansson Kalix SFK samt Robert Åkerström och Pekka Ruonala SFK Luleå.
§ 1 Tävlingsledarfrågan rätades ut. Från och med nu och fram till hösten 2014 är Pekka
Ruonala tävlingsledare För Norrbottensdistriktet av Sportfiskarna. Den klubb som anordnar
Pimpel-DM 2015 tar över från nästa höst.
§ 2 En övergripande syn på motorisborr och borrflugor diskuterades. Det står klart att de
som har den typ av handikappkort som ger personen rätt att använda borrfluga, får göra det
på ALLA tävlingar som arrangeras med sportfiskarnas regler. Vilka regler som sedan finns ute
i länet är väldigt olika. För de stora tävlingarna som Råneå SFK och SFK Luleå arrangerar
tillåts inte motorborr. Minkarna har tagit ett övergripande beslut om att tillåta borrflugor
rakt av på deras tävlingar. Övriga klubbar hade inte resonerat färdigt om hur de ser på denna
fråga. Om utvecklingen går åt det hållet att se borrflugor på et annat sätt finns ett förslag att
åldergruppen Äldre herrar och damer kan få använda borrflugor. Fler och tydligare beslut i
frågan, kan komma att tas i framtiden.
§ 3 Pimpel DM 2012 utvärderades. Tornedalens SFK arrangerade tävlingen på Mettejärvi.
Ett bra fiskevatten ansåg de tävlande. Bra före på isen. Många deltagare. Parkeringen och
starten mitt i byn var bra för att ta sig ut till sin tävlingsplats på ett smidigt sätt. Det strulade
lite med hur lagkorten skulle fyllas i. Det är bra om de som står vid invägningen har klart vilka
regler som gäller för avlivning av fisk. Ett beslut togs om att det alltid finns någon från juryn
vid invägningen för att se till att allt går rätt till.
§ 4 Pimpel DM 2014 anordnas av SFK Luleå den 6 april. Tävlingsplats meddelas senare. 2015
och 2016 anordnas Pimpel-DM av Kalix SFK och Minkarna. 2017 är Råneå SFK värd för
tävlingen.
§ 5 SM pimpel går i Dalarna. Falun är utgångsort. Sjöarna Runn och Ösjön är tävlingsvatten
sista helgen i februari. Senast 21 januari ska anmälningarna vara inne hos arrangörerna. Till
Pekka ska de som tävlar för Norrbotten anmäla sitt intresse senast den 24 november (alltså
nästa söndag). Se Luleå hemsida (www.nya.sportfiskeklubben.nu) om aktuell adress till
Pekka. Luleå SFK har undersökt kostnader och preliminärbokat plats på Clarion i Falun. Pris
för hotellet är 1100 kronor per dubbelrum Då ingår en middagsbuffé varje kväll. Buss avgår
från Töre på fredagsmorgonen klockan 06.00. Pris för bussen är drygt 34 000 kronor som
delas på av de resande. Logi och mat för chauffören tillkommer. Om vi blir 35 personer blir
kostnaden ca 1000 kronor per person. Vi gick igenom vilka som har rätt att delta. Minkarna

ställer i stort sett alla sina platser till förfogande för andra. Därför måste klubbarna snabbt ta
reda på vilka som kommer att delta. OBS! Viktigt!!
§ 6 Övriga tävlingar föredrogs. Se Luleå och Minkarnas hemsida om aktuella tävlingar.
§ 7 Mormyshka DM anordnades av Boden SFF, ett bra arrangemang. 2014 anordnar
Minkarna DM.
§ 8 Mete DM anordnades av Kalix SFK på Mjöträsket. Mycket positivt att säga om denna
tävling. 2014 anordnar Minkarna DM.
§ 9 På övriga frågor kom en tanke som Tage initierat till. En sommartävling där man fiskar på
alla arter (Artfiske). Endast en fisk av varje sort tas till vara på. Ett poängsystem tar i fram
resultaten. Mer om detta kommer på Luleås hemsida.
Mötet avslutades klockan 15.20. Råneå Sportfiskeklubb bjöd på pizza, läsk, kaffe och kaka
vilket uppskattades av deltagarna.
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