
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Information från 

Sportfiskarna 

September 2017 
 

Till alla föreningar och distrikt  

anslutna till förbundet. 

• Klassdraget avslutat för 2017 

• Nyhet – Tillsynskeps och väst! 

• Motionera till kongressen 2018! 

• Sökes: SM-arrangörer 

• Redovisningsblankett Klassdraget 

 

  

Motionera mera! 
 
Inför kongressen har samtliga medlemmar, föreningar och 
distrikt möjlighet att lämna in motioner till kongressen. 
 
Kongressen genomförs 17 mars 2018 i Stockholm. Sista datum 
för inlämning av motion är 31 december 2017. Även motioner 
gällande tävlingsfrågor tillställs kongressen som sedan kan ta 
beslut att hänskjuta frågan för behandling på Tävlingsmötet 
2018. 

 
Mall för motioner 

En mall för motioner finns bifogat i detta utskick och finns även 

att ladda ned på: 

www.sportfiskarna.se/Om-oss/Demokrati  

Efterlyses: Tävlingsarrangörer för SM  
 

Kan er förening arrangera SM 2018? Just nu saknas 
arrangörer för 4 SM-tävlingar nästa år. 
 
De SM-tävlingar vi söker arrangörer till för 2018 är: 

• SM Mormyska 

• SM Internationellt mete Individuellt  

• SM Internationellt mete Lag 

• SM Hav 
 
Vid förfrågningar och intresseanmälan kontakta respektive 
grenansvarig för mer information om  
förutsättningarna. Kontaktuppgifter finns på 
www.Sportfiskarna.se/tavling  
  
 
 

 
Klassdraget avslutat för 2017! 
 

Årets satsning på Klassdraget har redan nått målen 

för projektet. Tack alla som deltagit! 

Årets upplaga av Klassdraget innebar en ny succé för 

projektet. Hela 13 500 fiskande barn under 2017 innebar 

ett nytt imponerande förbundsrekord. Ett stort tack till 

alla föreningar som var med och gjorde detta möjligt! 

Redovisningsblankett i detta utskick 

- Redovisa genomförd aktivitet senast 30 november! 

Vi meddelar alla föreningar så fort projektet är igång för 

2018 med ännu högre mål! 

Tillsynskepsar och västar 
 

En rykande färsk nyhet på förmånssidan är att 

Sportfiskarna har tagit fram tillsynskepsar och västar 

som vi säljer till schyssta priser till våra anslutna 

föreningar och distrikt.  

Tillsynskeps och väst ska alltid användas tillsammans 

med fisketillsynsbricka. 

Beställningsformulär finns bifogat!  

I dagsläget är maxantalet 20 kepsar och/eller 20 

västar per beställning. Första omgången med 500 

kepsar gick som smör i solsken nu har vi 800 nya 

kepsar i lager! 

 

  

 
 

 

http://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Demokrati
http://www.sportfiskarna.se/tavling


                                                             

Ordernummer: Klassdraget 

Konto KST Belopp Attest 

6993 512   

 

Redovisning av Klassdraget 2017 
 

Denna blankett ska fyllas i och sändas in efter avslutad verksamhet, senast 2017-11-30, till:  
 

Sportfiskarna, Klassdraget, Svartviksslingan 28, 16739 BROMMA 
 
Klubben erhåller 1000 kr per anmäld och redovisad Klassdrags-aktivitet. 
 
Klubb:  ………………………………………………………………… 

Adress:  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

Kontonummer : …………………………………………… (Ringa in Bg, Pg eller Bank!) 

Skolans namn:  ………………………………………………………………… 

Antal funktionärer från klubben:  …………………………………………………………. 

Ansvarig för redovisning: …………………………………………………………………. 

 

Antal elever ni har fiskat med:                                                   Årskurs:                                                

Vilket/vilka datum genomfördes aktiviteten:   

 

Besökte ni skolan och informerade eleverna om sportfiske mm?   Ja   Nej 

 

Användes något av innehållet i inspirationskompendiet?   Ja   Nej 

 
Om ”Ja” på senaste frågan – vilken del/delar av innehållet?  

 

 
 
Vilka andra moment hölls vid aktiviteten: 

 

 

Era synpunkter på hur projektet kan förbättras:  

 

 

 

Nedan ifylles av Sportfiskarna 



 
 

Beställ Sportfiskarnas keps och väst för fisketillsyn 

- Endast för anslutna föreningar! 

 

Antal kepsar  Totalpris Styckepris 

O   1 keps 120 kr 120 kr 

O   5 kepsar  420 kr 84 kr 

O   10 kepsar 780 kr 78 kr 

O   15 kepsar 825 kr 55 kr 

O   20 kepsar  1 100 kr 55 kr 

   

Totalt antal västar  Totalpris Styckepris 

O   1 väst 200 kr 200 kr 

O   5 västar  650 kr 130 kr 

O   10 västar 1 000 kr 100 kr 

O   15 västar 1 350 kr 90 kr 

O   20 västar 1 800 kr 90 kr 
 

Välj även västens storlek nedan! 
 

I dagsläget är maxantalet 20 västar och 20 kepsar per beställning. Priset inkluderar porto inom Sverige. 

 

Storleksfördelning västar Antal Medium/Large (M/L) Antal X-Large/XX-Large (XL/XXL) 

  ______ st  ______ st 

 

Föreningens namn _____________________________________________________ 

Kontaktperson  _____________________________________________________ 

Telefon  _____________________________________________________ 

E-post  _____________________________________________________ 

 

Fakturaadress (Fakturan skickas ut inom två veckor)  

Namn  _____________________________________________________ 

C/O  _____________________________________________________ 

Adress  _____________________________________________________ 

Postnummer  _______________ Postort ________________________________ 

Beställaren ansvarar för att kepsen endast tillhandahålls av person med aktivt tillsynsförordnande. Kepsen ska alltid användas 

tillsammans med fisketillsynsbricka. 

 

 

 

_________________________________ 

Underskrift beställare 

  

_________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

Skicka blanketten till: 

Sportfiskarna 

Medlemsenheten 

Svartviksslingan 28 

167 39 BROMMA 
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Tävlingsansvarig 

klubb & distrikt  

Information från Sportfiskarnas tävlingsverksamhet! 

 

Ni administratör som får detta dokumentet i er hand, vänligen se till att dokumentet kommer  

tävlingsverksamheten tillhanda. Tack på förhand för hjälpen med att distribuera underlaget till rätt 

personer! 

 

Tävlingsmötet 2018 

Tänk på att motionstiden till tävlingsmötet 2018 går ut den 31/12–2017 med anledning av att alla motioner 

som inkommer förbundet skall gå via 2018 års kongress för beslut och eventuellt vidare beslut på tävlings-

mötet 2018. 

 

För att säkerställa att motionsbesluten blir så korrekta och smidiga som möjligt ber vi er som framöver 

skickar in motioner att använda den bifogade mallen för motionsskrivande som finns medskickat.  Mallen 

finns även att hämta på: http://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Demokrati 

 

De SM arrangemang vi söker arrangörer till för 2018 är: 

SM Mormyska 

SM Internationellt mete Individuellt  

SM Internationellt mete Lag 

SM Hav 

 

Vid förfrågningar och intresseanmälan kontakta respektive grenansvarig för mer information om  

förutsättningarna. 

 

 

Övrigt: 

Löpande uppdateringar och information sker allteftersom för all tävlingsverksamhet på sportfiskarnas hem-

sida www.sportfiskarna.se samt Face-Book sidan Sportfiskarna. 
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Tävlingskommittén 

Pimpel - Erik Tikkanen 

073-738 73 90 

eriktikkanen@gmail.com 

Hav - Mia Hammarlund 

0340-333 52, 070-259 03 37 

mia.hammarlund@live.se 

Traditionellt mete - Lennart Jonsson 

0693-300 87, 070-345 72 82 

lennart.tavling@sportfiskarna.se 

Mormyska - Marino Sanvincenti: 

070-325 12 15 

marino@asff.nu  

Trolling - Fredrik Andersson 

070-6235240 

Kkt@gsfk.net 

Gädda - Daniel Gerber 

danielgerber82@hotmail.com 

073-9411374 

Internationellt mete - Vakant 

Flugfiske - Torbjörn Eriksson 

0340-650295 

torbjorn.eriksson@vattenfall.com 

 

 

Ses på tävlingarna framöver! 

Tävlingskommittén 
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En produkt från Folkspel 

bingolotto.se

Äntligen är det dags att beställa BingoLottos traditionsenliga julkalender.  
En strålande möjlighet för alla föreningar att tjäna extrapengar – hela 50 kronor per såld 

kalender går direkt till föreningen. Nu med FärgFemman i skrapform och 25 luckor.  
I potten ligger chansen att vinna Färgfemman varje dag – eller en miljon på skrapet!

Vinn Färgfemman varje dag – eller en miljon på skrapet!
BINGOLOTTOS JULKALENDER

F O L K S P E L  P R E S E N T E R A R

Lottbilden är illustrerande och kan skilja sig från den färdiga lotten.

Sälj och tjäna 

50kr/lott!
Lycka till!

Beställ BingoLottos Julkalender redan idag – via webben eller telefon

Beställ snabbt och smidigt på: 
folkspel.se/order
Fyll i era föreningsuppgifter och antal kalendrar.

Det går också bra att beställa via vårt kundcenter på telefon:  
0771-440 440

God Jul!




