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Ändringar gällande kvalificeringsregler till SMtävlingar inom grenen pimpel

Bakgrund:
Vid det senaste tävlingsmötet, i nov 2016, fördes en intensiv dialog gällande hur
Sportfiskarna bör anpassa sina DM och SM arrangemang i grenen pimpel när gränsen för
bärkraftig is kryper allt längre norrut i landet. Detta samtidigt som antal deltagare vid
tävlingarna stadigt minskar och medelåldern ökar.
I centrum för diskussionerna stod en motion som yrkade att öppna pimpel-SM skulle införas i
syfte att bemöta klimatförändringarna samt ge samtliga distrikt samma förutsättningar att
delta i SM. Motionen mottogs väl men fick avslag med anledning av att en majoritet av mötet
menade att öppet SM skulle urholka distriktsmästerskapens funktion.
Sedan tävlingsmötet har ett flertal tävlingsfiskare valt att arbeta vidare med frågan i syfte att
finna en över tid hållbar lösning för pimpel-SM. Detta utan att äventyra DM:s status och roll. I
arbetet har de huvudsakliga utmaningar och perspektiv som lyftes i samband med
diskussionerna om öppet SM vid 2016 års tävlingsmöte hanterats. Slutligen har ett förslag,
en kompromisslösning, som bedöms som positivt för pimpelsporten framtida utveckling
utformats.
Förslaget syftar grundläggande till att deltagande i ett distriktsmästerskap individuellt och i
lag resulterar i kvalificering till svenska mästerskapen året därpå. Om inte DM kan
genomföras i ett eller flera distrikt har samtliga intresserade därifrån möjlighet att delta i
nästa års SM.
De utmaningar och perspektiv som motionärerna har tagit hänsyn till är följande:
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Pimpelsporten behöver anpassas till nutida och framtida klimatförändringar:
Världen går mot allt varmare tidevarv, en utmaning som är pimpelsportens enskilt största hot.
Redan nu har dess effekter kunnat skönja då distrikt i södra Sverige har fått allt större
bekymmer med att kunna genomföra sina DM-arrangemang, vilket i sin tur innebär uteblivna
SM-kval. Läget är allvarligt och vår tävlingsverksamhet behöver anpassas innan det är för
sent. Alternativet är att intresset för pimpelfisket i landets södra delar kommer dö ut.
Det finns ett flertal välgrundade studier som visar klimatförändringarnas påverkan på våra
isar. Exempelvis togs nyligen en framtidsanalys för Mälaren fram av SMHI. I studien framgår
att den nuvarande isperioden på ca 80 dagar per år kommer halveras, troligen mer än så, till
slutet av seklet. Detta innebär i sin tur att distrikt söder om Stockholm kommer få än mer
problem med sina isar under de närmsta årtiondena.

SM-kvalen många olikheter: Över tid har det inom Sportfiskarna vuxit fram lika många
olika varianter på SM-kval som det finns tävlingsdistrikt. Eftersom att inget distrikts SM-kval
är det andra likt är det olika förutsättningar att SM-kvala beroende på vilket distrikt som den
tävlande är aktiv inom. Olikheterna i dagens kvalsystem innebär en funktionsmässig svaghet.

SM-kvalseriernas baksidor: Flera tävlingsdistrikt genomför hela eller delar av sina SMkval genom DM-serierna på samma sjöar år efter år. Syftet är främst att minimera slumpens
påverkan på SM-kvalet, d.v.s. att ”de bästa” skall kvala till SM. Samtidigt missgynnar
seriesystemen dem som inte har kunskap om sjöarna likväl som dem som inte har möjlighet
att delta på tillräckligt många serietävlingar, exempelvis småbarnsföräldrar eller de som
arbetar under helger. Seriesystemen behöver alltså nödvändigtvis inte resultera i att de med
bäst chans i SM kvalar, utan ger snarare en fördel till dem som har erfarenhet av och
möjlighet till att vara med i tillräcklig omfattning.
SM-kvalserierna kan dessutom ta stora delar av säsongen i anspråk, vilket minskar
möjligheten för klubbar att testa nya tävlingsformer och idéer. Det hindrar även arrangörer
från närliggande distrikt att satsa på större och roligare arrangemang under de aktuella
helgerna eftersom att det är vedertaget att en stor del av det potentiella deltagarantalet är
låsta i sina respektive DM-serietävlingar.
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Många SM-kvalar redan idag genom att endast delta i DM: År 2014 genomförde
pimpelsport.se en genomlysning av de senaste årens SM-kval. En av slutsatserna som
kunde dras var att i stort sett samtliga deltagare i de mindre klasserna, d.v.s. frånsett
herrsenior och herrveteran, SM-kvalar genom att de bara ställer upp i DM. Direktkval från
DM till SM gäller alltså i realiteten redan nu i en majoritet av klasserna.
Under tävlingsmötet 2016 höjdes dessutom kvalprocenten för de ”stora klasserna”. Den
ökade kvalprocenten ger förvisso fler chansen i SM, men det löser fortfarande inte
situationen för de tävlingsdistrikt som av bristande isförhållanden inte kan genomföra DM.

DM ska inte enbart vara ett SM-kval: För många tävlande fungerar DM idag, i första
hand, som ett kval till SM. Detta urholkar i sin tur DM:s egen status. Det finns således en
poäng i att minimera SM-kvalets del av DM-tävlingarna.
DM är också i många fall den enda tävling som riksorganisationen Sportfiskarna står bakom
på distriktsnivå (även om klubbar oftast sköter själva arrangemangen). Det är således av
extra stor betydelse att DM värnar om inte minst rekryteringen bland barn och unga. Ett DM
där de tävlande inte behöver känna pressen att prestera ett visst resultat för att SM-kvala bör
ge större möjligheterna att använda arrangemanget för att utveckla arrangemangen och
grenen. Tillsammans med de fria ”arrangörsplatserna” till SM bör vårt förslag även leda till att
Sportfiskarna får goda möjligheter att följa upp hur DM i de olika distrikten hanterar barn- och
ungdomsfrågan vid sina arrangemang.

Ta bättre tillvara på DM:s och SM:s potential: På 1970- och 80-talet deltog vanligtvis
omkring 800-1000 deltagare på SM i pimpel. Även på distriktsnivå var deltagandet i vissa fall
mycket stort. Som ett exempel deltog över 800 vid ett DM i Östergötland.
Sedan dess har intresset för pimpelsporten dalat. Vi har i arbetet med denna motion kommit
att jämföra deltagarutvecklingen i respektive klass i SM mellan åren 2004 i Jämtland (efter
äldre veteranklassernas tillkomst) och 2017 i Västerbotten. Resultatet visat att
deltagarantalet har minskat rejält i samtliga klasser frånsett damveteran. De absolut största
tappen har skett i juniorklasserna och herrsenior. Totalt har pimpel SM förlorat 44 procent av
deltagarantalet som fanns 2004.
Klass

2004
2017
deltagare deltagare

Skillnad
antal

Skillnad
Procent

HS

172

116

56

33%

HV

83

70

13

16%

ÄHV

64

50

14

22%

DS

35

30

5

14%

DV

31

36

5

16%

ÄDV

25

21

4

16%

ÄHJ

43

11

32

74%

YHJ

70

17

53

76%

ÄDJ

16

4

12

75%

YDJ

35

6

29

83%

ARR

68

-

-

-

642

361

281

44%

Totalt
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Om någon pimpeltävling i Sverige har potential att vara av såväl kommersiellt värde som av
nyhetsvärde så är det svenska mästerskapen. Mästerskapen bör rimligen agera
pimpelfiskets största folkfest och vara den självklara destinationen för den årliga klubbresan.
I sin tur bör DM vara den mest prestigefyllda tävlingen på regional nivå. Tyvärr har vi inte
lyckats ta tillvara på den potential som våra regionala och nationella mästerskap erhåller.
Nu gäller det att pimpelsverige sluter upp och verkligen bestämmer sig för om vi ska
bestämma vårt eget öde eller inte. Om vi väljer det förstnämnda kommer det krävas
omprövningar av en rad ”gamla sanningar”, att vi verkligen prioriterar barn- och
ungdomsaktiviteter och överlag accepterar tänk ”utanför boxen”. Det kommer också behövas
förbundsstöd och modernisering, inte minst i form av digitala system för modernare
arrangemang samt att resultatlistorna från respektive distriktsmästerskap, inklusive samtliga
deltagares medlemsnummer, skall direktrapporteras till Sportfiskarna i syfte att kvalitetssäkra
och synliggöra tävlingsverksamheten. Sist men inte minst behöver denna vilja avspegla sig i
de beslut som fattas vid Sportfiskarnas tävlingsmöten och i det arbete som
tävlingskommittén sedermera utför.

Vi är sammanfattningsvis övertygade om att pimpelsporten har en potential att
utvecklas och att SM och DM behöver spela centrala roller i sammanhanget. Vår sport
behöver dock, grundläggande och ovillkorligen, förhålla oss till de trender vi ser idag
och de utmaningar och hot som vi kommer behöva möta i framtiden.
Vårt förslag möter, så långt vi ser det som möjligt, upp mot de klimatförändringar
pimpelsporten står inför. Dessutom anser vi att förslaget har potential att kunna bidra
till att tävlande, arrangörer och eldsjälar i landet ges ökade möjligheter att bemöta de
utmaningar som pimpelsverige har diskuterat under de senaste decennierna.

Förslag till beslut:
Vi yrkar därmed tävlingsmötet att besluta:
Att deltagande i distriktsmästerskap (huvudtävling eller minst hälften av eventuella
serietävlingar) individuellt och i lag resulterar i kvalificering till nästkommande års svenska
mästerskap.
Att tävlande som är folkbokförda i distrikt som (av Sportfiskarna godkänd anledning) inte kan
genomföra sitt distriktsmästerskap får delta på nästkommande års SM. Detta även förutsatt
att deltagarna är förbundsmedlemmar och att SM-anmälan görs inom gängse anmälningstid.

Bilagor
https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/vattentemperaturer-och-is-i-malarenberakningar-for-dagens-och-framtidens-klimatforhallanden-1.128132
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