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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 delta har Alla som har ett giltigt individuellt medlemskap i Sveriges Sportfiske- och 

Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) i samtliga arrangemang som arrangeras av Sportfiskarna. 

Deltagare/klubb på DM-, landslagskval- 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 delta 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 delta 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.  

Tävlingsdeltagare är skyldiga att känna till och följa förbundets tävlingsbestämmelser.   

 

 

 

 

 



  Sida 2 av 6 

Svartviksslingan 28│167 39 Bromma 
Telefon 08-704 44 80│Fax 08-795 96 73│E-post info@sportfiskarna.se 
www.sportfiskarna.se 

 

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 samt landslagsuttagningar krävs dispens från tävlingskommittén.   

Vid sanktionerade tävlingar åtar 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).   

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.   Till SM kvalificerar sig minst tre st från varje klass 

individuellt förutsatt att det är minst tre deltagare. Gäller samtliga discipliner. Antalet tävlingar i en 

eventuell serie får respektive distrikt avgöra. Tävlingstiden skall vara minst 4 timmar för DM- och SM-

tävlingar gällande alla klasser förutom juniorklasserna för vilka DM tävlingar kan variera mellan 2-4 

timmar. Arrangören ansvarar för att information gällande tävlingstiden för juniorer tydligt framgår i 

god tid innan tävlingen. 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 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 
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(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 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.   

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 
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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 motta hjälp vid fisket under tävlingen (undantaget viss 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 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 aktuellt medlemskort i Sportfiskarna.  Det är INTE upp till 

arrangören att stå för transporter ut till fiskeplatserna. Detta är dock något arrangören kan 

besluta sig för att göra som ren service men är inget krav. 

 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.  De 

lättnader som medges är:  

 1. Förlängd gångtid  

 2. Spark  

 3. El-borr,   

 4. Håvhjälp. Med förtydligande om att den håvade medhjälparen måste befinna sig i direkt 

närhet till den fiskande vid håvningstillfället.  

 5. Hjälp vid avlivning av fisk. Med tillägget att den fiskande inte får återuppta sitt fiske innan 

medhjälparen har avlivat fisken. 

 6. Borrhjälp. Med förtydligande om att medhjälparen INTE får borra hål i förväg åt den 

fiskande utan enbart borra löpande under fisket när den tävlande inte själv fiskar. 

 7. Bärhjälp. Med tillägget om att den tävlande själv måste ansvara för att ha en assistent. 

Detta åligger inte arrangören. 

 

Handikappkortet skall visas upp för tävlingsledaren.   
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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 

56 år t o m det år man fyller 69 år. Äldre veteran är man fr.o.m. det år man 70 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.   

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. 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.   

Distrikts och SM arrangörer 

Från arrangerande distrikt får 3 personer skickas till SM samt från föregående års SM arrangör får 6 

personer skickas till nästkommande SM att delta i den officiella tävlingen i respektive klass som 

arrangören tillhör. Distrikten rekommenderas att prioritera de arrangörer vilka aktivt arbetar för 

utvecklingen av junior och ungdomstävlingsfisket. 

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 :  Nedan tabell gäller även för individuellt 

deltagande på DM och SM utifrån hur kvalificeringen individuellt genomförts året innan. 
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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 

och ej har representerat någon annan klubb på DM eller SM i samma gren under samma kalenderår.   

Om endast ett lag ställer upp på DM i någon klass så får laget delta på SM.    

Klubblags-SM Finns i alla grenar utom i flugfiske och trolling, mormyska, hav och gädda. 


