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Ansökan om sponsring för Svenska mästerskapet i Pimpel 2019 i Luleå 
 

Aktiviteten är ett nationellt arrangemang inom Luleå kommun, Innefattar kategorin Sport/Kultur – 

Ungdom och Senior, Arrangemanget berör åldersgrupperna mellan 10-100 år, män och kvinnor. 

Ansökan om sponsring avser stöd i form av Ekonomiskt stöd 

 

Belopp som ansökan avser: 

De olika nivåerna finns att läsa i bifogat sponsoravtal.  

 

Beskrivning av föreningarna/Organisationen/Projektet 

Sportfiskeklubben i Luleå bildades 1954, har i dagsläget ca 60 medlemmar från 10 års ålder upp till 80 

år. Klubben har en klubblokal i närheten av SSAB där aktiviteter genomförs under vinterhalvåret.  

Råneå Sportfiskeklubb är egentligen en utstickare av Luleå Sportfiskeklubb. Fram till 1980 var 

medlemmarna från Råneå medlemmar i Sportfiskeklubben i Luleå. Vi såg då att vi hade tillräckligt 

många medlemmar för att skapa en egen klubb. Att engagera ungdomarna är det viktigaste i 

klubben. 

Förutom den tävlingsverksamhet som båda föreningarna bedriver och är duktiga på så anordnas en 

hel del aktiviteter för att engagera barn och skolelever med bland annat kurser i pimpelfiske, mete, 

bygga spön, flugbindning mm. Mycket av detta sker i ett nära samarbete med skolan. På sommaren 

genomförs prova på metetävling under Skärgårdsdagen samt under Hamnfestivalen, ett samarbete 

med Luleå Kommun. Vi genomför varje år också något som kallas Klassdraget där barn får prova på 

att meta och det är fantastiskt roligt att få ge detta till dessa barn, för det är jättemånga som aldrig 

provat på att fiska fast man vet att fritidsfiske är en av det största friluftsaktiviteterna som finns i 

landet. För egna medlemmar anordnas varje år olika aktiviteter som fiskeresor och klubbmästerskap. 

 

Sponsoransökan avser följande aktivitet/arrangemang. 

Sportfiskeklubbarna i Luleå och Råneå har ansökt hos Sportfiskarna Sverige, att få arrangera Svenska 

mästerskapet den 16-17 mars 2019 i Luleå. Sportfiskarna har beviljat ansökan. Från hela Sverige 

kommer ca 500-800 sportfiskare som ska göra upp om vem som är bäst i pimpelfiske i landet i de 

olika klasserna. Av dessa 500-800 är ca 100 st ungdomar från 12-19 år vilket är bra men skulle kunna 

vara flera. Tävlingen är indelad i klasser från yngre juniorer till äldre veteraner. Tävlingen kommer att 

genomföras på ett av Sveriges bästa fiskevatten, mitt i en stor stad. Individuella tävlingen på lördag 

genomförs i södra hamn i Luleå och lagtävlingen på söndag avgörs i Notviken/norra hamn också i 

Luleå.  

De tävlande som representerar olika klubbar och föreningar har kvalificerat sig genom att delta vid 

respektive distriktsmästerskap, där 25 % av antalet deltagare i varje klass får delta vid SM. Placering 

1-3 i varje klass representerar sedan Sverige när det Nordiska mästerskapet genomförs i Sverige, 

Finland eller Norge. 
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Klubbarnas strävan och mål med tävlingarna 

Vi strävar efter att göra denna stund i Luleå till den mest minnesvärda fiskeresan för de tävlande. De 

ska när de kommer hem till sin egen stad prata gott om Luleå som stad och arrangör. 

Exponering/Marknadsplats 

På vilket sätt kommer då ni som företag att synas? Dels kommer vi att trycka upp ett tävlingsprogram 

där ni får exponering. Sportfiskeklubben i Luleå har en egen hemsida www.nya.sportfiskeklubben.nu 

där vi erbjuder er plats med möjlighet att sprida information om er verksamhet. En speciell länk på 

hemsidan kommer vi samla allt som handlar om mästerskapet och där många kommer att klicka sig 

in till http://nya.sportfiskeklubben.nu/enkel-sida/sm-i-pimpelfiske-2019. Att ställa upp egna 

beachflaggor inom tävlingsområdet är ytterligare en exponering som ingår. Banderoll över och på 

sidan om prispodiet. Att lägga ut reklam via högtalaranläggningar är också en möjlighet.  

Möjligheter är otaliga, bara fantasin sätter gränser. De olika exponeringarna som går att genomföra 

får man sitta ner och diskutera vidare. 

Övrigt 

Har man inte varit med och sett sådana här stora pimpeltävlingar tidigare så blir man fascinerad när 

man ser 500-700 pimplare springa ut till sina platser för att fiska i 4 timmar. Att tillägga så har vi 

hårda regler då det gäller omhändertagandet av den fångade fisken, alla fisk ska avlivas omgående då 

den kommit upp ur hålet samt att all fisk kommer att tillvaratas och användas och blir livsmedel. 

Den 14 april 2018 anordnade Luleå och Råneå Sportfiskeklubbar Nordiska mästerskapet i Luleå. De 

54 bästa pimpelfiskarna från de tre nordiska länderna Luleå och gjorde upp om titeln, Bäst i Norden. 

Ett mycket lyckat arrangemang som du kan läsa mera om i denna länk.  

 

Senaste framgångarna för våra duktiga Juniorer 

                                                            
LAG GULD 2018 Junior.                          LAG GULD 2018 Junior.                   SM SILVER & GULD Junior   

Elin Seger, Anja Larsson.                        Daniel Bergman, Johnny.                Sebastian Dagman, Elin 

Luleå SFK                                          Storelv, Axel Larsson                        Seger, Luleå SFK 

                                                                   SFK Råneå/Överkalix 

 

Organisationsnummer Sportfiskeklubben i Luleå 897000-9349, Råneå Sportfiskeklubb 802492-1341 

Kontakt e-post: smpimpel2019@gmail.com  
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