
      SM I PIMPEL 2019       

16-17 mars i LULEÅ 
 

 

  

 

INBJUDAN TILL SM I PIMPEL 2019 

Sportfiskarna Sverige anordnar i samarbete med Råneå Sportfiskeklubb, Sportfiskeklubben i 

Luleå och samtliga sponsorer SM I Pimpel i Luleå 2019-03-16--17.  

 

REGLER  

Sportfiskarnas regler gällande för Pimpelfiske 

 

TÄVLINGSVATTEN  

Tävlingsvatten kommer att vara Södra hamnen för den Individuella tävlingen på lördag och 

Notviken/norra hamn för lagtävlingen på söndag. Kartor över fiskevattnet finns på 

webbsidan. 

 

TÄVLINGSLEDNING  

Ordförande Stig Granström smpimpel2019@gmail.com 

Kassör Elisabeth Sannemalm (Råneå Sportfiskeklubb) smpimpel2019@gmail.com 

Tävlingssekreterare Robert Åkerström (Luleå Sportfiskeklubb) smpimpel2019@gmail.com 

Tävlingsledare Håkan Storelv (Råneå Sportfiskeklubb) smpimpel2019@gmail.com 

Bitr. tävlingsledare Kent Enbuske (Luleå Sportfiskeklubb) smpimpel2019@gmail.com 

Tävlingsjury Tävlingsledaren, Sportfiskarna Pimpel representant, samt en av de tävlande. 

PR/Media David Granström (Råneå Sportfiskeklubb) smpimpel2019@gmail.com 

Förbundsrepresentant Michael Molander michael.molander@sportfiskarna.se  

 

ANMÄLAN TÄVLING 

Anmälan skall göras av respektive tävlingsledare. Startkort* ska vara maskinskrivna eller 

textade och komplett ifyllda med den tävlandes namn, klubb, distrikt, klass samt 

medlemsnummer i Sportfiskarna. Innehav av handikappkort/tävlingslättnad meddelas i 

samband med anmälan och anges på startkortet. 

 

* Ett startkort per lag komplett ifyllt. 

 

Anmälningsblankett (excel) bifogas med denna inbjudan. 

Anmälan ska vara oss tillhanda senast fredag 8/2-2019 på smpimpel2019@gmail.com 

Startavgifterna betalas distriktvis vid anmälan på SFK Råneå Bankgiro 728-2486. 

Senare inkommen anmälan accepteras inte. 

Märk inbetalningen med ”SM Pimpel 2019” och distriktsnamnet. Inbetalda startavgifter 

återbetalas inte. Anmälningen godkänns då betalningen är registrerad. 

Startkorten sändes i samband med anmälan till: 

SFK Råneå/co Stig Granström, Ängsvägen 23, 955 31 Råneå 
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16-17 mars i LULEÅ 
STARTAVGIFTER 

Individuellt: Seniorer och Veteraner  350: - 

Juniorer  200: - 

Lag: Seniorer och Veteraner 1000: - 

 Juniorer  500: - 

FÄRDANVISNINGAR  

Luleå ligger i Norrbotten vid kusten i norra Sverige, ca 950 km norr om Stockholm.  

Lättast kommer man till Luleå med Flyg, tåg, bil eller buss. Information om Luleå 

Samtliga transporter till- och från tävlingar svara de tävlande själva för. 

Via NEX Resebyrå i Luleå får du hjälp med resan till och från Luleå. Läs mera i separat 

rubrik på hemsidan, Boka Flyg. Vid skrivande stund är detta inte helt klart, vi återkommer. 

FÖRSLAG LOGI OCH KOST 

Alla tävlande bokar sitt boende själva och står för alla kostnader. Vi har ett avtal med Choice 

hotell i Luleå där specialpris för deltagare i SM finns. Vid bokning ange ”SM i Pimpel 2019”. 

Rekommenderade hotell:  

1. Quality Hotel Luleå, (tävlingshotellet). Hotellet tillhandahåller 150 rum. 

På kvällen på fredag och lördag serveras här en middagsbuffé till ett pris av 195 kr.  

Vid bokning av rum boka även middagsbuffén. Se länk på hemsida för hotellbokning. 

Pris per rum/natt 

Enkelrum 990kr 

Dubbelrum 1090kr 

2. Clarion Hotel Sense, Hotellet tillhandahåller 150 rum 

På kvällen på fredag och lördag serveras här en middagsbuffé till ett pris av 195 kr.  

Vid bokning av rum boka även middagsbuffén. Se länk på hemsida för hotellbokning. 

Pris per rum/natt 

Enkelrum 1090kr 

Dubbelrum 1190kr 

3. Comfort Hotel Arctic Luleå, Vid stor efterfrågan på alternativ 1 och 2 så kommer 

det finnas rum ledigt att boka på detta hotell. Vi meddelar om behovet uppstår. 

Pris per rum/natt 

Enkelrum ???kr 

Dubbelrum ???kr 

4. First Camp Luleå (Camping), erbjuder camping för husvagnar/husbilar 

Pris för camping inkl. El. 250kr/natt 

Telefon bokningen: 0920-603 00 epost: lulea@firstcamp.se 

 

Följande länk visar hotellens läge. I länkarna hittar ni mera information om hotell. 

I Luleå finns många olika restauranger att välja emellan. 

http://www.lulea.nu/
mailto:lulea@firstcamp.se
http://www.hotelllulea.se/
http://www.restaurangkartan.se/Lule%C3%A5/
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BESTÄMMELSER 

Kvalificering och klasser enligt Sportfiskarnas gällande bestämmelser. Observera att 

tävlingslättnad, elborr, inte automatiskt medger förlängd gångtid. 

 

FÖRSÄLJNING VID TÄVLINGSPLATSEN 

Försäljning av hamburgare, fika mm kommer att ske vid tävlingscentrum. Redskap försäljare 

ska ha F-skattsedel och anmäla sitt intresse/närvaro till smpimpel2019@gmail.com senast 

den 22/2-2019. 

 

SJUKVÅRDSPERSONAL/RÄDDNINGSSKOTER 

Röda Korsets sjukvårdspersonal, Hjärtstartare, Förbandslådor samt räddningsskoter med 

pulka kommer att finnas tillgängligt om behovet uppstår.  

Emergencynumber till dessa är 070-xxxxxx och 070-xxxxxxx Uppdateras till tävling 

 

PARALLELLTÄVLINGAR 

Återkommer om detta närmare tävlingsdatum. 

 

TIDER  

 

fredag 15/3  

• Kl. 18.00–21.00 Utlämning av startkort Quality Hotel Luleå. Hämtas av respektive 

distriktsledare eller av denne utsedd person som också ansvarar för deltagarna får 

sina startkort och påsar. Kan även hämtas lördag morgon före kl. 08.00 vid 

tävlingscentrum. 

lördag 16/3 

• Avfärd (gångavstånd) till tävlingsvattnet från de flesta hotellen som finns i staden. 

• Kl.09.00 Genomgång av tävlingsområde och övriga förutsättningar vid 

tävlingscentrum. 

• kl.09.30 Utgång från Startplatsen.(kl.09.15 med handikappkort) 

• kl.10.00 Tävlingsstart  

• kl.14.00 Tävlingen avslutas (ingångstid 45 min.)  

• kl.14.45 Alla tävlande åter i målområdet. 

• Prisutdelning vid tävlingscentrum 

söndag 14/4 

• Avfärd (gångavstånd) till tävlingsvattnet från de flesta hotellen som finns i staden. 

• Kl.08.00 Genomgång av tävlingsområde och övriga förutsättningar vid 

tävlingscentrum. 

• kl.08.30 Utgång från Startplatsen.(kl.08.15 med handikappkort) 

• kl.09.00 Tävlingsstart  

• kl.13.00 Tävlingen avslutas (ingångstid 45 min.)  

• kl.13.45 Alla tävlande åter i målområdet. 

• Prisutdelning vid tävlingscentrum 

mailto:smpimpel2019@gmail.com
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INFORMATION OCH KONTAKT 

Michael Molander Sportfiskarna   

Epost: michael.molander@sportfiskarna.se   

Telefon: 0046 8-410 806 05   

Stig Granström, Råneå Sportfiskeklubb  

Epost: smpimpel2019@gmail.com   

Telefon: 0046 70-680 78 07 

Robert Åkerström, Sportfiskeklubben i Luleå 

Epost: smpimpel2019@gmail.com 

Telefon: 0046 70-233 52 83 

Ytterligare info.  
Sportfiskeklubben i Luleås hemsida: www.nya.sportfiskeklubben.nu 

Facebook: https://www.facebook.com/Sportfiskeklubben.i.Lulea/ 

E-post: smpimpel2019@gmail.com  

Post: SFK Råneå/co Stig Granström, Ängsvägen 23, 955 31 Råneå 

Väderuppgifter. http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-

sverige/land/fiveDaysForecast.do?geonameid=604490&redirect=false 

 

 

Luleå och Råneå Sportfiskeklubbar samt alla sponsorer önskar alla varmt välkomna till 

Norrbotten, Luleå och hoppas ni ska få en trevlig fiskehelg och ett fiskrikt mästerskap. 
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