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MINNESANTECKNINGAR 
 
 
Dorotea den 4 november 2010 
 
 
Deltagare:  
Jörgen Sikström, Dorotea kommun 
Mats Grönlund, Vilhelmina kommun 
Jan Teblin, Åsele kommun 
Håkan Grönlund, Volgsjö FVO 
Urban Andersson, Dorotea Flugfiskeklubb 
Leif Persson, Ulrikforsarnas fiskeklubb 
Urban Söderberg, Sundsvall (Han som berättade om internationellt mete samt visade 
fiskegrejer) 
Harriet Englund, Ulrikforsarnas fiskeklubb 
Lars Norberg, Åsele Sportfiskeklubb 
Clas – Göran Larsson, Dorotea flugfiskeklubb 
Arne Lif, Dorotea flugfiskeklubb 
 
Projekt: Fiske i Södra Lappland 
 
 
Projektägare: Dorotea kommun, Dorotea, orgnr: 21200-2809 
 
 
LAGs Dnr: 2010-001 Jnr: 2010-785 
 
 
Beskrivning: Utveckla fisketurismen av nya ännu inte exploaterade fiskarter som t.ex. brax, id, lake 
och gädda. Utveckla speciella fiskemetoder som t ex trolling, internationellt mete och lakpimpling. 

 
 
§1. Genomgång 
Jörgen hälsar de närvarande välkomna och går igenom förutsättningarna för projektet. Första 
halvåret har mest handlat om inventeringar, marknadsföring (hemsida, notis i VK), utdelning 
av broschyr (blänkare, bilaga 4) gällande kommande tävling etc. Projektet har även börjat 
inventera lämpliga ställen i området som passar som båtramp, se bilaga 1 och 2. En båtramp 
har dessutom iordningsställts invid sjön StorRajan i Dorotea kommun under hösten. 
 
§2. Deltagare 
Deltagarna presenterar sig och ger en kort beskrivning av sin bakgrund. 
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§3. Inventering 
Jörgen och Leif går igenom de inventeringar som utförts gällande internationellt mete under 
2010, se bilaga 3. 
 
Slutsatsen är att det finns goda förutsättningar att arrangera ett större arrangemang i södra 
Lappland. Arrangemanget dvs. en fisketävling i internationellt mete kommer att hållas i minst 
tre sjöar under fyra dagar i slutet av juli. Marknadsföring av detta arrangemang har utförts av 
Ulrikforsarnas fiskeklubb i samband med att de deltagit i tävlingar runt om i Sverige. En 
blänkare har tagit fram som delats ut och kommer att delas ut på mässor och på turistbyråerna, 
se bilaga 4. Gruppen beslöt att delta på Vildmarkmässan under 2011 för marknadsföring av 
kommande tävling. 
 
Intressanta arter vid mete 
De arter som är aktuella är: 
 
Braxen; Common bream, (Abramis brama). Tillhör familjen karpfiskar. 
 

  
Leker i maj – juni ovanför gräsbevuxna grundbottnar. Svenskt sportfiskerekord är 7,04 kg. 
Arten kan bli minst 30 år. Sötvattensfisk. Braxen är Södermanlands landskapsfisk.  
Populär sportfisk för mete 
 
 
Mört : (Rutilus rutilus) är en sötvattens- och bräckvattenfisk och tillhör familjen karpfiskar.  
 

 
 
Mörten finns över hela landet med vikt upp till 1,4 kg och uppskattas numera icke som föda 
av människor i Sverige men däremot av ekonomiskt viktiga fiskar (särskilt gädda), varför den 
är av betydelse för fisket. Den används i stor utsträckning som agn, höns- och fiskfoder och  
fångas med nät, not och mjärdar. Många människor sysslar med mörtfiske och i vissa länder 
utövas sportfiske på mört. 
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Id: (Leucisus idus) är en art i familjen karpfiskar.  
 

 
 
Id är en mycket tålig fisk som lever i såväl sötvatten som bräckt vatten. Iden når en längd över 
60 cm och en vikt mellan 2 till 6 kg. I Sverige har den fångats upp till 4 kg. På Gotland gör 
man fiskbullar av den och iden är Hälsinglands landskapsfisk. Under vårtiden, i slutet av april 
eller början av maj, uppstiger iden stimvis uti åar och bäckar, till och med i diken, för att söka 
sina lekplatser på gräsbotten med sakta rinnande vatten. 
 
 
§4. Internationellt mete 
Urban beskrev hur internationellt mete går till och visar den utrustning som används. 

Internationellt mete är den form av tävlingsmete i sötvatten mest spridd i Europa. 
Internationellt mete anses ofta vara mer rättvist än tradionellt mete eftersom man kan påverka 
fisket mer.  

Fisken förvaras levande i en så kallad keepnet (en sorts sump) och släpps tillbaka igen efter 
tävlingen. 

Strax innan tävlingsstart blandar de deltagande mäsk och cirka fem minuter innan, på given 
signal, grundmäskar man. Vid grundmäskningen finns inga begränsningar av hur stora 
mäskbollar man får använda. Under själva tävlingen brukar storleken vara begränsad, ofta till 
att mäskbollen skall rymmas i en sluten hand. Att mäska i lagom mängd är en av 
svårigheterna som de tävlande skall bemästra. 

Tävlingen avgörs genom vägning av den fångade fisken.  

Se bilagor :  Allmänna bestämmelser och tävlingsbestämmelser. 
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§4. Tävling och festival ”Lappland Bream master 2011” 
Gruppen diskuterar den festival som planeras mellan den 27 – 30 juli i Dorotea i sjöarna 
Nordflätiken, Sallsjön och Lavsjön och beslutar att 100% av startavgiften (800 kr) går tillbaka 
till deltagarna och i denna ingår även bankett med middag. Vinnaren får runt 15 000 kr. Priser 
för 1:an, 2:an och 3:an per sektion: 500kr, 400 kr och 200 kr. Högsta vikter varje dag: 800, 
500 och 300 kr. Ingen vadning.  

Inbjudan skall göras klar och skrivas och skickas till föreningar, tidningar och läggas ut på 
olika hemsidor. Harriet skall göra klar inbjudan. 

Boende : Jörgen får i uppdrag att sammanställa vilket boende som finns och möjlighet med 
frukost och middag.  

Bete: Detta beställs och levereras till tävlingen. 

Tider: Exempel på tävlingsdag är:  09:00 Lottning 

   11:55 Mäskning 

   12:00 Fiske 

   18:00 Slut 

Tävlingplatser:  4 st platser med 10 st deltagare på varje 

Vågar: 4 st vågar och 4 st vågpåsar skall köpas in 

Personal: Behovet av personal skall tas fram av Urban och Leif och skickas till Jörgen. 

 

§4. Nästa möte 
Nästa möte sker till våren. Kontakt mellan deltagarna hålls med telefon och e-post. 

Jörgen bjuder på kaffe och bulle och avslutar mötet. 

 

Vid pennan 

Mats Grönlund 
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    Bilaga allmänna bestämmelser 

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser 
 
MÅLSÄTTNING 
Fisketävlingar utgör en viktig del i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds verksamhet. 
Förbundets målsättning med denna verksamhet är att genom seriösa och välarrangerade 
tävlingar inom olika fiskegrenar främja gemenskap, skapa möjligheter till sund avkoppling och 
rekreation samt stimulera utvecklingen av olika sportfiskemetoder. 
Rätt bedrivet fyller tävlingsfisket en stor social funktion och främjar motivationen att gå med i en 
fiskeklubb vilket bidrar till att stärka klubbkänslan. Tävlingsfisket har också ett stort friskvårdande 
värde samt medverkar till att man får ett ökat intresse för sportfiske i stort. 
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
Rätt att deltaga 
Alla som har ett giltigt individuellt medlemskap i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 
(Sportfiskarna) äger rätt att deltaga i samtliga arrangemang som arrangeras av Sportfiskarna. 
Deltagare/klubb på DM-, GP- och SM-tävlingar skall kunna styrka sitt medlemskap i 
Sportfiskarna. 
I medlemskapet ingår en personlig olycksfallsförsäkring som gäller för olycksfall vid fisketävlingar 
och gemensamma arrangemang som anordnats direkt av förbundet eller av organisation som 
tillhör förbundet, samt direkt färd till och från sådana arrangemang. 
För att deltaga i ett svenskt landslag krävs medlemskap i Sportfiskarna samt svenskt 
medborgarskap. 
Tävlande får ställa upp i DM som individuell medlem i det distrikt han/hon har sin postadress eller 
tävla för klubben i det distrikt den har sitt säte. 
Om DM i någon disciplin inte genomförs i den tävlandes distrikt får han/hon deltaga på ett annat 
distrikts DM. Tävlande får under löpande kalenderår endast representera en klubb per disciplin 
vid lagtävlingar. Individuellt saknar klubbrepresentation betydelse eftersom alla är individuella 
medlemmar. 
Tävlande får endast anmäla sig till en klass per tävling/serie. 
Medlem som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i ett annat distrikt än det distrikt där 
han/hon har sin postadress, kan ansöka hos förbundsstyrelsen om att bli överförd till det 
distriktet. 
Det är tillåtet att ställa upp på ett annat distrikts DM, om detta är en öppen tävling. Tävlande från 
annat distrikt får inte ingå i resultatredovisningen för DM-tävlingen. 
Ingen får ställa upp och tävla på DM i mer än ett distrikt per disciplin. 
sid 2 (6) 
Tävlingsdeltagare är skyldiga att känna till och följa förbundets tävlingsbestämmelser. 
 
Vid sanktionerade tävlingar gäller för arrangören: 
Att förbundets bestämmelser för tävlingsarrangörer följs. 
Att förbundets säkerhetsbestämmelser tillämpas. 
Att sanktioneringsavgift betalas. 
Tävlingsarrangören har rätt att göra förändringar i gällande regler (undantaget 
säkerhetsbestämmelser) med avseende på klassindelning, spölängd, vadning etc. 
Förändringarna måste klart framgå i inbjudan samt vid genomgång innan tävlingen. 
Vid DM-, SM- och GP-tävlingar samt landslagsuttagningar krävs dispens från tävlingskommittén. 
 
Vid sanktionerade tävlingar åtager sig förbundet 
Att försäkra arrangören mot skada på tredje part. 
Att publicera tävlingsdata i förbundets officiella organ 
Att erbjuda tävlingsservice i den utsträckning som fastställts av tävlingskommittén. 
(Exempelvis påsar och startkort.) 
Att kunna ge dispens från gällande bestämmelser (dock ej säkerhetsbestämmelser). 
Ansökan om handikappkort görs hos respektive distrikts tävlingsledare som till- eller avstyrker 
ansökan. Därefter skickas samtliga handlingar rörande ansökan till förbundskansliet för utskrift 
och arkivering. Distriktstävlingsledarens beslut kan överklagas till tävlingskommittén. 
Kortet gäller för samtliga sanktionerade tävlingar inom landet. 
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De lättnader som medges är: 
1. Förlängd gångtid 
2. Hjälpmedel 
Handikappkortet skall visas upp för tävlingsledaren. 
 
Kvalificering till SM 
Kvalificering till SM sker i samtliga tävlingsgrenar genom en DM-tävling eller DM-serie, alternativt 
en kombination av en DM-tävling och kvalserie. 
Antalet tävlingar i en eventuell serie får respektive distrikt avgöra. 
Tävlingstiden skall vara minst 4 timmar för DM- och SM-tävlingar. 
Kvalificeringen till SM sker året före och den tävlande skall ha den ålder som står under rubriken 
Klassindelning vid kvalificeringen. Samma regler gäller för både individuella och 
klubblagstävlingar. 
Resultatet från DM eller DM-serie skall vara kansliet tillhanda senast den 31/12 under det 
kalenderår tävlingen genomförts. 
SM-medaljörerna individuellt och SM segrarna klubblag är direkt kvalificerade till nästa års SM. 
För individuell junior som blivit för gammal för sin klass gäller att han/hon får ställa upp i närmast 
högre klass. Distrikt, i vilket den direktkvalificerade tävlar, får från den klassen skicka ytterligare 
en deltagare/lag till SM. 
 
Bestämmelser för tävlingsarrangörer 
För varje tävling skall tävlingsarrangören utse en ansvarig tävlingsledare samt en tävlingsjury 
bestående av en representant från tävlingsledningen, en från de tävlande samt ytterligare en 
person. Före start skall tävlingsarrangören meddela exakt tid, enligt tävlingsklockan, så att deltagarna har 
möjlighet att ställa sina klockor efter denna. De tävlande skall bli informerade om lokala fiskebestämmelser före start. 
Vid åskväder skall tävling omedelbart avbrytas. (Tävlingsledningen avgör uppehållets längd). 
De tävlande skall ges tillfälle vid invägningen att kontrollera så att rätt vikt noteras på startkortet. 
Fångstpåse med samma nummer som startkortet skall användas vid invägningen. Minst två 
deltagare måste starta i klassen för att tävling i denna klass skall genomföras. Då två deltagare startar ska en (1) guldmedalj 
delas ut. Vid tre deltagare ska en (1) guld- och en (1) silvermedalj delas ut. Startar fyra deltagare ska en (1) guld-, en (1) 
silver- och en (1) bronsmedalj delas ut. Vid SM-tävling ska samtliga medaljuppsättningar delas ut. 
Vid SM-tävlingar ska bara de 10 första placeringarna särskiljas genom att man räknar fisk eller 
tar fram den största fisken. Övriga placeringar delas och eventuella priser lottas. Fiskeförbud på tävlingsvattnet skall råda för 
de tävlande 10 dagar före SM-tävling. (Gäller ej för SM-tävlingar i trolling och havsfiske.) 
Tävlingsarrangören ansvarar för att sanitära anordningar finns inom tävlingsområdet, att området 
städas efter tävlingen samt att fångad fisk tillvaratas och i möjligaste mån kommer till användning. 
 
Protest 
Protest ska vara skriftlig och undertecknad samt vara inlämnad till tävlingsledningen senast 15 
minuter efter invägningstidens slut. 
 
Diskvalificering och avstängning 
Det är arrangörens plikt, om man finner skäl för detta - t ex vid brott mot tävlingsreglerna – att diskvalificera tävlande från 
tävlingen. Vid diskvalificering av lagmedlem gäller diskvalificeringen hela laget. För individuellt uteblivande, sen ankomst 
till tävlingen, skada eller liknande ska endast individen drabbas. Beslut om diskvalificering fattas av tävlingsledningen. Den 
tävlande skall omedelbart underrättas om sin rätt att skriftligen överklaga tävlingsledningens beslut till tävlingsjuryn. 
Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas. Tolkningstvist angående reglerna avgörs av tävlingsstyrelsen. 
Står tävlingsledningens beslut fast skall arrangören meddela beslutet till den klubb och det distrikt den tävlande tillhör. 
Motivet till diskvalificeringen skall beskrivas utförligt i skrivelsen. Distrikt som får rapport om att en medlem i distriktet 
diskvalificerats från en tävling skall ta ställning till om personen ifråga skall avstängas från all tävlingsverksamhet under en 
viss tid. Ett eventuellt beslut om avstängning skall meddelas till vederbörande och förbundets tävlingsstyrelse senast sju 
dagar efter att beslutet har tagits. Kopior på alla handlingar i fallet skall sändas till tävlingsstyrelsen. 
Distriktet skall informera vederbörande om hans/hennes rätt att överklaga distriktets beslut till tävlingsstyrelsen, dock senast 
14 dagar efter det att personen ifråga fått beslutet. Vid överklagande gäller avstängningen till dess att tävlingsstyrelsen fattat 
annat beslut. Om distriktets beslut står fast meddelar förbundskansliet samtliga distrikt om detta. 
 
Uppträdande 
Tävlande får inte uppträda störande eller på annat sätt olämpligt inom start-, mål- eller 
tävlingsområdet. Det är förbjudet att med avsikt störa annans fiske. 
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Säkerhetsbestämmelser 
Vid varje tävling inom förbundet skall stor uppmärksamhet ägnas åt säkerheten. Tävlingsarrangören ansvarar för att 
förbundets säkerhetsföreskrifter följs samt att nödvändig säkerhetsutrustning finns. Vid samtliga tävlingar skall förbandslåda 
finnas tillgänglig och om det är möjligt även kommunikationsmöjligheter (t ex mobiltelefon). Telefon eller bil skall finnas 
tillgänglig i närheten av startplatsen för eventuell alarmering vid olyckor, sjukdom, brand etc. Om tävlingssträckan är av 
sådan karaktär att det bedöms att flytväst krävs, har arrangören rätt att besluta om detta, vilket klart skall framgå i inbjudan 
till tävlingen. Se i övrigt under de särskilda bestämmelserna för de olika tävlingsgrenarna. 
 
Startkort och kontroll 
Tävlande skall vara försedd med förbundets startkort, ifyllt med namn, medlemsnummer och klubb/bostadsort samt 
startnummer. Tävlande är skyldig att uppvisa startkortet för kontrollant som legitimerar sig som sådan. Före start skall 
tävlande på begäran uppvisa sin utrustning för kontroll, så att fisk eller otillåtna redskap inte medförs. Tävlande är också 
skyldig att tillåta kontroll under tävlingen. Tävlande får inte mottaga hjälp vid fisket under tävlingen (undantaget muntlig 
hjälp). Till tävlingen räknas från det att man lämnat startområdet till dess att man kommit tillbaka och 
vägt in sin fångst. Startkortet skall alltid lämnas in till tävlingsledningen efter avslutad tävling. 
 
Överlåtelse av fisk 
Överlåtelse av fångad fisk mellan de tävlande är förbjudet. 
 
Handikappkort 
Handikappkort kan sökas av tävlingsfiskare som genom fysiskt handikapp har bevisliga problem med att tävla på samma 
villkor som övriga tävlande. Handikappkort kan bara sökas för handikapp och skador som är bestående. (D.v.s. inte skador, 
benbrott, operationer, etc.) Handikappkort utfärdas bara till personer som är medlemmar i Sportfiskarna och är endast giltigt 
tillsammans med ett aktuelltmedlemskort i Sportfiskarna.  Ansökan om handikappkort görs hos respektive distrikts 
tävlingsledare som till- eller avstyrker ansökan. Därefter skickas samtliga handlingar rörande ansökan till förbundskansliet 
för utskrift och arkivering. Distriktstävlingsledarens beslut kan överklagas till Tävlingsstyrelsen. Kortet gäller för samtliga 
sanktionerade tävlingar inom landet. 
De lättnader som medges är: 
1. Assistans med att avliva fisken 
2. Förlängd gångtid 
3. Hjälpmedel 
Handikappkortet skall visas upp för tävlingsledaren. 
 
Klassindelning 
Pimpel och mete 
Herrsenior, damsenior, herrveteran, damveteran, äldre herrveteran, äldre damveteran, äldre herrjunior, äldre damjunior, yngre 
herrjunior och yngre damjunior. Till yngre herr- respektive damjunior räknas man t o m det år man fyller 15 år. Till äldre 
herr- respektive damjunior fr o m det år man fyller 16 år t o m det år man fyller 19 år. Veteran är man fr o m det år man fyller 
55 år t o m det år man fyller 64 år. Äldre veteran är man fr o m det år man 65 år och uppåt. 
Internationellt mete 
Senior samt yngre och äldre junior. (Åldersgränserna är de samma som i pimpel och mete). För juniorlag finns bara en klass t 
o m 19 år. Kust & sjö, Havsfiske, Flugfiske och Mormyska Herrsenior, damsenior, herrjunior och damjunior. Junior är man fr 
o m det år man fyller 12 år t o m det år m an fyller 19 år. I kust & sjö och mormyska ingår även en herr- och damveteranklass 
som man tillhör fr. o m det år man fyller 55 år. 
I Klubblags SM för kust &sjö finns endast fyra klasser, junior- och senior, i både dam och herr. 
Vid SM i havsfiske för klubblag finns endast en öppen klass. 
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Trolling 
Trolling är en tävling för team/besättning (båtlag) och har endast en öppen klass. Ett team ska bestå av minst två och 
maximalt tre personer (kaptenen inräknad). Besättning får bytas ut mellan de olika tävlingarna eller tävlingsdagarna, dock ej 
hela besättningen. 
 
Kvalificering till SM 
Kvalificering till SM sker i samtliga tävlingsgrenar genom en DM-tävling eller DM-serie, alternativt en kombination av en 
DM-tävling och kvalserie. Antalet tävlingar i en eventuell serie får respektive distrikt avgöra. Tävlingstiden skall vara minst 
4 timmar för DM- och SM-tävlingar. Kvalificeringen till SM sker året före och den tävlande skall ha den ålder som står under 
rubriken Klassindelning vid kvalificeringen. Samma regler gäller för både individuella och klubblagstävlingar. 
Resultatet från DM eller DM-serie skall vara kansliet tillhanda senast den 31/12 under det kalenderår tävlingen genomförts. 
SM-segrare individuellt/klubblag är direkt kvalificerade till nästa års SM. För individuell junior som blivit för gammal för sin 
klass gäller att han/hon får ställa upp i närmast högre klass. Distrikt, i vilket den direktkvalificerade tävlar, får från den 
klassen skicka ytterligare en deltagare/lag till SM. Om någon klass endast har en deltagare vid DM får respektive deltagare 
tävla i närmast högre klass, men kvalificerar sig till SM i den klass han/hon tillhör. En arrangörsklass, utan officiell SM-
status, ska finnas på SM i pimpel, traditionellt mete och kustfiske. Varje distrikt får skicka tre deltagare och föregående års 
SM-arrangör sex deltagare. 
 
Klubblags-DM 
I samtliga tävlingsgrenar skall ett klubblag bestå av två till fyra medlemmar undantaget juniorlag i modernt mete där lagen 
skall bestå av två medlemmar. Följande tabell gäller vid mixning av lag, men det ska dock inte förhindra förekomsten av 
klassrena lag : 
x: Ett kryss i rutan ger rätt att ställa upp i en lagtävling i klassen till vänster i tabellen 
*: HJ, DJ : Herrjunior, Damjunior finns i disciplinerna kust och hav.· 
•: ÄDV, ÄHV: Äldre damveteran och äldre herrveteran finns i disciplinerna traditionellt mete och 
pimpel. En klubb får endast anmäla ett lag i samma klass med mindre än fyra medlemmar. Då det är klubben som är 
kvalificerad så är det fritt att byta lagmedlemmar förutsatt att dessa är anslutna till klubben. Om endast ett lag ställer upp på 
DM i någon klass så får laget deltaga på SM. 
 
Klubblags-SM 

Finns i alla grenar utom i flugfiske och trolling. 
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    Bilaga tävlingsbestämmelser 
 

SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
FÖR INTERNATIONELLT METE 
 
Se även "Speciella regler för Internationellt mete begränsad klass" (separat PDF). 
 
Anmälan 
Varje tävlande skall ha kommit till tävlingsplatsen och anmält sin närvaro senast 90 minuter före start, vid SM-tävlingar 
senast 120 minuter före start. Tävlande som ej anmält sig på tävlingsplatsen senast vid ovanstående tider kan inte kräva att få 
deltaga i tävlingen. 
 
Fiskemetoder - Redskap och beten 
Den tävlande får fritt välja mellan flötmete och bottenmete liksom mellan mete med toppknuten lina eller kastmete. 
Spölängden är begränsad till den längd som gäller i de internationella reglerna den 1/1 det aktuella kalenderåret eller den 
längd som arrangören meddelar senast i inbjudan. Det är tillåtet att ha ett obegränsat antal upptacklade reservspön tillhands 
men endast ett spö och en enkelkrok får användas åt gången. Gäller även vid mäskning m h a spö. Drag, pirk eller liknande 
får ej användas som sänke/bete. Alla naturliga beten med undantag av fisk och fiskbitar får användas som agn och mäsk. 
Krok med lysmassa, konstgjorda flugor och mekaniska beten är förbjudna (gäller ej pasta, typ mystik). Om det meddelas 
senast i inbjudan till en tävling har arrangören rätt att begränsa mängden bete som den tävlande får använda under tävlingen. 
Till beten räknas allt som i sitt naturliga tillstånd är levande, ex. maggot, casters. För DM-, GP- och SM-tävling krävs dispens 
beviljad av Tävlingsstyrelsen. Plattform får användas, men inget av plattformens ben får stå i vattnet. 
Håv får endast användas i samband med bärgning av krokad fisk. Vadning är förbjudet utom vid de tillfällen då det i inbjudan 
meddelas att vadning är tillåten. 
 
Tävlingsplats 
Varje deltagare skall ha ett fiskeområde som är minst tio meter långt till sitt förfogande. Platserna på samma sektion ska vara 
likvärdiga. Den tävlande skall fiska mellan sitt lottade nummer till det högre numret. Förberedelserna inför tävlingen, som 
lodning av djupet etc, får börjas på så snart den tävlande intagit sin fiskeplats. Deltagare får utnyttja sin tävlingsplats enligt 
egen önskan, under förutsättning att medtävlande inte störs. Det är absolut förbjudet att fiska eller mäska, (ej heller avsiktligt 
drilla fisk) utanför sin tävlingsplats. 
 
Mäskning 
Fri grundmäskning/mäskning är tillåten om inte annat meddelats i inbjudan. Grundmäskning får börjas på vid signal fem 
minuter före start. Efter startskottet får bara underhållsmäskning ske. Mäskbollen vid underhållsmäskning ska formas med 
hjälp av en "fri hand" och man får inte ta hjälp av något stöd så som mäskbaljans kant eller på annat sätt försöka öka 
mäskbollens storlek. Om det meddelas senast i inbjudan till en tävling har arrangören rätt att begränsa mängden mäsk som 
den tävlande får använda under en tävling. Till mäsk räknas allt som i sitt naturliga tillstånd inte är levande, ex. majs, hampa. 
Arrangören har också rätt att, om särskilda skäl föreligger, förbjuda mäskning med enskilda saker, ex. bloodworms, jokers. 
För DM-, GP- och SM-tävling krävs dispens beviljad av Tävlingsstyrelsen. 
 
Invägning 
Fisk som är på väg att landas men som inte befinner sig helt och hållet över vattenytan då slutsignalen går får inte vägas in. 
Fångad fisk skall förvaras i keepnet under tävlingen och vägas in ren från jord, sand, vattenväxter etc. All fisk som håller 
lagstadgat minimimått vägs in. Den tävlande är skyldig att stanna kvar på fiskeplatsen tills hans/hennes fångst är invägd för 
att därefter sätta sin signatur på invägningsprotokollet. Tävlingsarrangören skall ha ordnat med vågar så att fisken kan vägas 
in levande. Arrangören äger rätt att besluta om fisken skall avlivas efter tävlingen, om t ex fiskevattensägaren kräver detta. 
Annars skall fisken återutsättas i vattnet, direkt efter invägningen, efter så varsam behandling som möjligt. 
 
Övriga bestämmelser - Individuellt 
Till SM kvalificerar sig 50% från DM, utom från den yngre juniorklassen där samtliga går vidare till SM. Till SM 
kvalificerar sig minst tre st från varje klass individuellt förutsatt att det är minst tre deltagare. Gäller även den begränsade 
klassen. Lotterna skall vara märkta med både sektion och lottnummer. De tävlande drar sina lotter själva. 
 
Sektionsindelning för individuellt DM 
1-8 deltagare = 1 sektion, 9-16 = 2, 17-24 = 3, 25-32 = 4, 33-40 = 5, 41-48 = 6, 49-56 = 7, 57-64 
= 8, 65-72 = 9. Vid fler deltagare blir det en ny sektion för var åttonde deltagare. 
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Sektionsindelning för individuellt SM och GP-tävling 
1-12 deltagare = 1 sektion, 13-24 = 2, 25-36 = 3, 37-48 = 4, 49-63 = 5, 64-78 = 6, 79-93 = 7, 94- 108 = 8, 109-123 = 9, 124-
138 = 10. Vid fler deltagare blir det en ny sektion för var femtonde deltagare. 
 
Poängberäkning 
Segraren på varje sektion erhåller platssiffra 1, tvåan platssiffra 2 o s v. Skulle två tävlande på sektionen ha samma vikt delar 
de på poängen. Ex: Ettan och tvåan får då 1,5 poäng vardera, trean får platssiffra 3 o s v. Deltagare utan fångst får en 
platssiffra som är lika med antalet startande på hans sektion plus ett (1). Tävlande som inte deltar eller diskvalificeras på en 
deltävling får inte tillgodoräkna sig något resultat från denna. Vid lika total platssiffra avgör bästa sektionsresultat på någon 
av deltävlingarna. Är även den lika avgör näst bästa sektionsresultat o s v. Har två tävlande i samma klass lika hög total 
platssiffra och exakt lika sektionsplaceringar, är det den högsta sammanlagda vikten på de räknade deltävlingarna som avgör. 
 
Övriga bestämmelser - Klubblag 
Till SM kvalificerar sig 100 % av lagen som deltagit på DM.  Juniorlag skall bestå av två medlemmar. Tävlingssträckan ska 
vara uppdelad på fyra sektioner. Varje lag har en lagmedlem på vardera sektionen. Före lottningen skall lagen fylla i namnen 
på de tävlande på ett lagkort. Lagen bestämmer själva vilka tävlande de vill sätta på respektive sektion. Antalet lotter skall 
vara lika med antalet startande lag. Vid fyra sammanhängande sektioner drar lagkaptenen en lott för hela laget. Laget sitter då 
lika på samtliga sektioner. Ex A3, B3, C3 och D3. Om sektionerna inte är sammanhängande tillämpas delad lottning, 
lagkaptenen drar då två, tre eller fyra lotter. Lag som ej anlänt till tävlingsplatsen senast, vid DM 90 minuter och vid SM 120 
minuter före start, kan lottning ske av tävlingsledningen. 
 
Poängberäkning 
Lagets placering vid varje deltävling fås genom att lägga ihop platssiffrorna för lagets alla medlemmar. Laget med lägsta 
sammanlagda platssiffra vinner, näst lägsta blir tvåa o s v. Skulle två lag hamna på samma poäng är det bästa enskilda 
platssiffra som avgör, är även de lika är det näst bästa osv. Skulle placeringssiffrorna vara identiskt lika är det den högsta 
sammanlagd vikten som räknas. Lagets placering efter två deltävlingar eller avslutad serie, fås genom att lägga ihop samtliga 
platssiffror från samtliga deltävlingar. Vid lika platssiffra är det den totala vikten på samtliga räknade deltävlingar som avgör. 
 
Särskilda bestämmelser för SM-tävlingar 
Både SM individuellt och SM för klubblag omfattar två deltävlingar. Resultatet i båda deltävlingarna skall räknas. 
Arrangör av SM-tävling skall märka upp tävlingssträckornas läge minst en vecka före tävlingen. Tävlande som kvalificerat 
sig till SM äger, under den tiden, ej rätt att fiska på det uppmärkta området. Tävlingssträckorna skall avlysas från allt fiske en 
vecka innan SM. Möjligheten till träningsfiske skall finnas vid sidan av tävlingssträckorna. Arrangör bör ordna så att 
kantmetare (som ej deltar i tävlingen) finns. Helst skall det vara två kantmetare på varje ytterkant. 
 
Regler för GP-tävlingar och landslagsuttagning 
För regler för GP-tävlingar och landslagsuttagning hänvisas till: Bilaga till Sportfiskarnas 

Tävlingsbestämmelser - 2002/Int. mete 1:1 
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