
Protokoll fört vid tävlingsledarträff söndagen den 22/11 kl. 16.00 i Luleå SFK klubblokal. 
Närvarande: Ove Mattson Bodens SFF, Jerry Nilsson, Sven-Åke Lööv Råneå SFK, Kurt Hellman Kalix 
SFK. 
Andreas Antilla, Christer Holmgren Luleå SFK, Folke Andersson, Dennis Carlsson och Alf Israelsson SFK 
Minkarna. 
§1 Till ordförande för mötet valdes Folke Andersson och sekreterare Alf Israelsson. 

§2 Är årliga tävlingsledarmötet fortfarande berättigat? 
Mötet ansåg att det är viktigt att varje höst träffas och stämma av det kommande fiske året, i     
fråga om lokala tävlingar, DM och SM-arrangemang samt övrigt på kommande frågor.  
 

§3 DM pimpel 2016. 
Pimpel DM 2016 arrangeras av SFK Minkarna den 3 april kl. 11.00 – 15.00 vid Borgaruddens 
camping i Norrfjärden. 
Överskott av medaljer finns ev. hos Thomas Johansson Kalix SFK, han vet troligen var man trycker 
upp klistermärken till medaljerna.  
Folke fick i uppdrag att kontrollera om det finns något dataprogram som passar till DM. 
Mötet ansåg att det inte var något problem att starta invägningen 15 min efter tävlingens slut för 
att alla skall ha möjlighet att fiska hela tävlingen, dock gäller att tävlande som avslutar tidigare 
måste lämna skryllan i startfållan innan invägning. 
Det är även viktigt att hålla en fortsatt fast linje när det gäller sportfiskarnas regler och avlivning 
av fisk. 
 

§4 SM-2016 
      SM i pimpel 2016 genomförs den 10 april i Örträsk Bjurholm. 
      Mötet beslutade att ingen gemensam transport kommer att anordnas, utan varje förening ordnar   
      själv sitt boende och resa dit. 
      I dagsläget är det inte klart om det blir ett öppet eller traditionellt SM. Folke fick i uppdrag  
      att  kontrollera vad som gäller och där efter bestämma anmälnings datum. 
 
§5 Hur gör vi för att öka intresset för tävlingsfiske? 
      Under många år har rekryteringen av nya medlemmar varit mycket låg i alla klubbar, det medför  
      avsaknad av juniorer och dam seniorer.  
      Alf presenterade ett förslag till sportfiske kurs för att lära allmänheten att tävlingsfiska.  
      Se bilaga 1. Kursen består av både teori och praktik. 
      Tanken är att ta fram ett material som sedan kan användas av alla klubbar i länet,   
      dock är det ett drygt arbete att ta fram Powerpoint material och alla klubbar bör hjälps åt. 
      Mötet beslutade att ta upp förslaget på respektive styrelsemöten. 
 
§6 Övriga pimpeltävlingar. 
      Folke meddelade att minkarna planerar en tävling under SM-veckan den 31 januari om möjligt i  
      centrala Piteå. Sista söndagen i April håller Råneå sin traditionella pimpeltävling i Kängskön de  
      önskar om möjligt undvika kollisioner. 
 
§7 Övriga frågor. 
     Christer Holmgren presenterade sig som den nye webmastern i Luleå SFK. 
     Mötet beslutade att undvika betäckningen ”HERR” klass 0ch i stället använda ordet ”ÖPPEN” klass 
     för att klargöra klassindelningen. 
 
Svensbyn den 29/11-2015  ……………………………………………………………………   
            Alf Israelsson. sek för mötet. 


