
§portfiskeklubben § La:leå

Tävlinesledarmöte Norrbotten 2021-10-20 Luleå kl. 18.30

Närvarande: 6 deltagare. Folke Andersson, Christina Miiller Jonsson, Stig Granström, Kent
Enbuske, Sven-Åke Lööv, Christer Holmgren.

1. Öppning av mötet
Stig Granström förklarar mötet öppnat

2.Yal av ordfiirande fiir mötet
Mötet beslutar välja Stig Granström till ordftiranden

3. Val av sekreterare fiir mötet
Mötet beslutar välja Christina Miiller Jonsson till sekreterare

4. Övergripande frågor. Regler.
Inga aktuella frågor.

5. Genomgång av senaste DM i pimpelfiske. Vad går att ltira av det.
Luleås tävling, se tidigare protokoll.

6. Genomgång av framtida DM i pimpel. Arrangörer. Avgifter.
Avgifter på DM; mötet beslutar att rekommendationen blir att ingen höjning av
anmälningsavgifterna till DM görs denna säsong.

7. Genomgång av mormyska. Senaste DM och framtida DM.
Råneå arrangerade mormyska2020. Stort antal deltagare. Fin tävling.
Vi hör i första hand med Tornedalen om de kan arrangera tävlingen annars kan Luleå ta
på sig uppdraget för 2022. Minkarna kan enligt listan affangera D}y'r2023. Mötet beslutar
att ej höja anmälningsavgiften till DM denna säsong. Anmälningsavgifter frän2020
bibehålls denna säsong.

8. Genomgång av DM i Mete. Framtida DM
Ålvsbyn skulle ha arrangerat DM i Mete 2021. Då Älvsbyn ej kunde affangera, så tog
Råneå över arrangemanget och genomförde tävlingen på Västmarkträsk2021. Relativt fa
deltagare och dåligt väder.
Luleå kan åta sig att arrangera DM i mete 2022.

9. Genomgång av SM i pimpel och mormyska.
SM år 2021blev inställt pga corona. Öppet SM i Norsjö planerat till den 9-10 april 2022.När
anmälan görs, meddela detta till Stig Granström så fort som möjligt. I lag får man endast tävla
i en klubb. Klubbarna inom Nor:rbotten bör försöka hjälpa varann med att forsöka få ihop lag
till DM/SM. Förslag attman i försöka bygga lag inom sarnma åldersgrupper med hjälp av alla
norrbottensklubbarna. Om man far ihop ettlag inom klubben så prioriteras naturligtvis detta.

Öppet SM i mormyska helgen preliminärt efter påsk 2214-2314-22. Jämtland.
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10. Tävlingsledarmötet i Stockholm. Genomgång av förslagen till förändringar
Två motioner (4 och 5) om att levande bete ska förbjudas vid pimpeltävlingar.
Mötet beslutar att rösta nej till att levande beten ska förbjudas.

Motion 6 for att tillåta att mört fiskas vid pimpeltävling.
Mötet beslutar att röstaia till ftirslaget att tillåta mörtfiske vid pimpeltävling

Motion 7. Alla i åldern 20-23 är direktkvalade till nästa års SM. Denna friplats till SM kallas
därJ23. Mötet beslutar att rösta ja till detta förslag.

Motion 16. Borrhjäip utan lättnadskort ftir yngre herr- och dam-juniorer. Upp till 16 års

ålder. Man får endast borra t hål i taget. Mötet beslutar godkänna motionen

Motion 8. Möjlighet att ansöka om temporärt lättnadskort vid sjukdom eller skada.

Mötet beslutar godkänna motionen.

Motion 9. Användande av ekolod vid DM/SM i pimpel bör förbjudas from DM 2021 och SM
2022. Mötet beslutar rösta for att förbjuda ekolod vid DM/SM

Motion 10 Användande av ekolod vid DM/SM i mete bör förbjudas from DM202l och SM
2022. Mötet beslutar rösta ft)r att förbjuda ekolod vid DN4/SM i mete.

Motion 1 1. Förslag att nordiska mästerskap i pimpelfiske blir öppet. Krav blir att man deltagit
i SM året tidigare. Mötet beslutar avslå motionen.

Motion 12,13 och 14. Angående mormyskatävlingar
Mötet beslutar överlämna frägan för vidare utredning och svar till familjen Lindblom. Svar
angående motionen åter till Stig Granström. Folke Andersson kontaktar Greger. Er,tl skicka
någon ytterligare representant till Tävlingsledarmötet i Stockholm.

Motion 15. Tävlande i sin åldersklass i DN4/SM. Äldre åldersklasser kan i nuläget tävla i de

yngre klasserna individuellt. Det blir f;ine och fiirre som tävlar i seniorklassen. Motionen
önskar förbjuda deltagare i äldre klasser att byta till yngre klasser vid DM/SM individuellt.
Mötet beslutar bifalla motionen.

Motion 17. Klassindelning vid flugflske.
Mötet beslutar bifalla motionen.

11. Övriga frågor:
Tävlingar i norr:
DM i pimpel214-22
SM pimpel Norsjö 9-1014
DM Mormyska inget klart datum
SM Mormy ska 22-23 I 3 prel
Lulenappet 513-22

Rånenappet 26 eller 27 13

Pitenappet 15/4
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Kängsönappet23 el2414
Järvträsk 16/4
Norrdon 17l4
Ursviken 20i3

Olika små förslag på tävlingsformer:
Man tävlar i en klass, men Juniorer får multiplicera vikten med 1,5 och damerna får
multiplicera sin vikt med 1,2.

Äldre juniorer får delta i vuxenklass men premieras separat liknande forslaget för U23.

Påsar: I de flesta tävlingar fär man ta med egen påse denna säsong.

I vissa tävlingar tillhandahålls påsar.

Justering av protokollet görs digitalt och godkänns via meddelande från respektive klubb


