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 KM-Pimpel 2023 
(ingår i Lulenappet) 

 

Tävlingsdag är lördag den 4 mars 2023 
Obs. Tävlingsvatten avlyst för tävlande from 27/2 kl.0001 

 
 

Tävlingsområde; 
✓ Södra hamnen, Gråsjälsfjärden, en del i Luleå Fiskevårdsområde  
✓ Tävlingstid mellan kl.1000 och kl.1400 
✓ Utgångstid kl.0930 (30 minuter) 

✓ Ingångstid kl.1400 (45 minuter) 
✓ Endast abborre räknas 
✓ Tag med egen påse/påsar för fisken 

✓ Tävlande ombesörjer omhändertagande av egen fångad fisk 
✓ Mer om tävlingen och regler se sid 2  
✓ Karta samling hittar du https://www.hitta.se/kartan?s=5b6a60ef   

 
 
Klasser och Priser; 
✓ Tävlingen är en insatstävling indelad i Herr, Dam och Junior klass. (Junior 

upp till 19 år),  
✓ KM Vandringspris delas ut till vinnare i varje klass. 
✓ Resultatet redovisas då hela Lulenappet sammanräknats. 

 

 
Krav för att starta; 
✓ Medlem i Sportfiskeklubben i Luleå. Vid anmälan uppmärksamma 

tävlingsledare att ni endast deltar i KM så skrivs ett speciellt startkort. 
✓ För medlem endast i KM kostar det inget att delta. 

 

 
Säkerhetsbestämmelser 
✓ Inget borrande närmare än 10meter från isvägen. 
✓ Var uppmärksam då isvägar passeras. 

✓ Vid ut- och ingång ska batteriet kopplas bort från skruvdragare. 
✓ Eggskydd skall vara påsatt vid in- och utgång. 
✓ Isborr ska vara borrad i isen under tävling mellan borrningar. 

 
 

 

Köldgräns är -15C för inställd tävling. Hamburgare och dricka kommer att finnas att 

köpa på plats. 

 

ÖVRIGA TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR PIMPEL 
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Start, gångtid och förflyttning 
- Särskild gångtid före och efter tävlingen finns. 
- Isvägen får användas vid ut o ingång 
- Tävlingen börjar vid startsignal, de tävlande skall dessförinnan ha haft möjlighet att inta sina platser. 
- All förflyttning inom tävlingsområdet skall ske till fots.  

- Det är tillåtet att använda pulka för transport av utrustning och fångst. 
- De riktigt unga som vill delta får gärna ta någon vuxen med sig till hjälp för att borra, agna, avkroka och bära. 

 
Tävlingsplats 
- Avståndet mellan de fiskande får inte vara mindre än fem meter. 

 
Fiskemetoder - Redskap och beten 
- Tävlande får endast använda ett redskap åt gången.  
- Isborrar med skruvdragare är tillåtet. Vid ut- och ingång ska batteriet kopplas bort från skruvdragare.  
- Hel fisk eller del av fisk får inte användas som bete (undantag för fisköga).  
- Mormyska eller liknande räknas som krok. 

- Upphängare samt pirk/bete med mer än en fast enkelkrok är förbjudet att använda.  
- Mäskning är förbjuden. 

 
 
Avlivning av Fisk 
- Fångad fisk skall avlivas omedelbart efter upptagandet eller föras tillbaka i hålet. 
 

 
Invägning 
- Fisket skall genast avbrytas vid slutsignal. Fisk som krokats vid slutsignal får räknas i tävlingen. 
- All fisk skall lämnas in för invägning inom tävlingsarrangörens fastställda tid. 
- Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in fri från is och snö.  
- Fisk som fångats olagligt får ej vägas in.  
- Ingen fisk får lämnas kvar på isen. 

- Kontroll av fisk sker vid invägning 
- Efter invägning ombesörjer de tävlande omhändertagande av egen fångad fisk. 
 
Resultat 
- Vid tävlingen gäller högst sammanlagd vikt.  
- Vid lika vikt vinner den som har mest antal fiskar. 

 

Övrigt bestämmelser 

- Deltagare får under tävlingen inte vistas utanför tävlingsområdet utom vid uträttandet av naturbehov och då skall redskapen lämnas kvar inom 
tävlingsområdet. Kasta inte skräp, fimpar och annat på isen, ta med hem. 
 

 

 

En del i Luleå Fiskevårdsområde 
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