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Sportfiskarna tillsammans med Norsjö Sportfiskeklubb inbjuder till öppet SM i pimpel.

Datum och plats:
9-10 april 2022 på Norsjön.

Tider:
Fredag 8 april

Kl.18:00-20:00 Utlämning av startkort på Rännuddens camping.
Hämtas av respektive distriktstävlingsledare eller av denne utsedd
person. Kan även hämtas lördag morgon före 08:15.

Lördag 9 april
Individuellt

Kl.08:45

Genomgång utanför Rännuddens servicehus

Kl.09:30
Kl.10:00
Kl.14:00

Utgång från startplatsen (09:15 med lättnad 1)
Start
Slut (ingångstid 45min.)
Prisutdelning utanför Rännuddens servicehus

Kl.07:00
Kl.07:45

Sekretariatet öppet för ändringar till 7:30
Genomgång utanför Rännuddens servicehus

Kl.08:30
Kl.09:00
Kl.13:00

Utgång från startplatsen (08:15 med lättnad 1)
Start
Slut (ingångstid 45min.)
Prisutdelning utanför Rännuddens servicehus

Söndag 10 april
Lag

Anmälan:
 Anmälan skall ske distriktsvis av respektive distriktstävlingsledare. (Endast Hälsingland
där man tillfälligt saknar distriktstävlingsledare är undantaget. Från Hälsingland anmäler
man klubbvis) Startkort skall vara maskinskrivna eller textade och komplett ifyllda med
den tävlandes namn, klubb, distrikt, klass samt medlemsnummer i Sportfiskarna. 1 lagkort
per lag, komplett ifyllt.
Innehav av lättnadskort meddelas i samband med anmälan och anges på startkortet.
På den digitala anmälan anges även födelseår på den deltagande. Dokument med gällande
åldrar finns på sista sidan i denna inbjudan.
Anmälningsblankett finns på vår hemsida www.norsjosfk.se
 Anmälan sker senast 2022-02-13 till kontakt@norsjosfk.se
Startkorten skickas till: Norsjö Sportfiskeklubb, Bastutjärn 24, 935 93 Norsjö.
 Startavgiften insättes distriktsvis vid anmälan på Bankgiro 5979-7571. Märk talongen SM
Pimpel 2022 och distriktsnamnet. Inbetalda startavgifter återbetalas ej om inte
pandemirestriktioner omöjliggör genomförandet av/deltagande i SM i pimpel.
 Eftersom det är ett öppet SM har alla rätt att deltaga, såvida de är medlemmar i
Sportfiskarna.

Startavgifter:
Seniorer, veteraner: 370kr
Juniorer: 200kr

Lag seniorer och veteraner: 1000kr
Lag juniorer: 500kr

Förslag till boende:

Scandic, Skellefteå, 0910-752400 scandichotels.se/skelleftea
Jörn Experience Hotel Bokning & info: info@jornexperiencehotel.com 0915-21003
Rännuddens Camping, Norsjövallen, rannudden.com 070-625 48 39 (stugorna fullbokade, kan
finnas platser för husvagn eller husbil)
OBS! Ange bokningskod ”Pimpel SM 2022” vid bokning.
Övriga frågor om boende hänvisas till Gold of Lapland (Felicia Morén 070-2295292) alternativt:
visitnorsjo.se

Färdväg och transporter:
Norsjö är beläget i Norra Norrland i Västerbottens inland. Startplatsen vid Rännuddens camping är
belägen 9 mil väster om Skellefteå, 4,5 mil sydöst om Malå, 5,2 mil sydväst om Jörn och 7 mil
nordöst om Lycksele.

Försäljning vid tävlingsplatsen:
Vid Rännuddens campingområde kommer det att finnas försäljning av bl.a. dricka, hamburgare
och godis samt fiskeartiklar. De som vill sälja fiskeartiklar skall inneha F-skattesedel och anmäla
sitt intresse till Steve Björk 070-2324019, skbjork63@gmail.com senast 31/3.

Avlysning:
Från och med 30 mars är tävlingsvattnet avlyst för deltagare i SM-tävlingarna.

Fiskevattnet:
Norsjön är en relativt grund och näringsrik sjö med mycket god tillgång på fisk, främst abborre,
mört och gädda. Abborren på Norsjön kan bli riktigt stor, inte ovanligt med fiskar på ett kilo eller
större, men det finns även rikligt med mindre abborre i sjön. Gissningsvis kan segervikten komma
att ligga på 6 – 8 kg under detta svenska mästerskap i pimpel.
Norsjö SFK arrangerar varje år ”Norr-Donsnappet” där deltagarna tillsammans brukar dra upp ett
ton fisk (då räknas även mört). Segervikten på tävlingen som är på 5 timmar,
brukar vara minst 10 kg.

Tävlingsledning:
Tävlingsledare:
Biträdande tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:
Pimpelrepresentant:
Förbundsrepresentant:
Tävlingsjury:

Ulf Jakobsson
070-6037109
Steve Björk
070-2324019
Harriet Jonsson
070-2561681
Kalle Abresparr
070-1911057
Michael Molander
08-41080605
Tävlingsledaren, pimpelrepresentanten samt en av de tävlande.

Kontakt:
Vid frågor angående SM-arrangemanget kontakta:
Steve Björk: 070-2324019, skbjork63@gmail.com eller:
PR-ansvarig: Harriet Jonsson, 070-2561681, kontakt@norsjosfk.se

Övrigt:

För ytterligare information om Norsjö SFK:s verksamhet samt SM-information besök:
www.norsjosfk.se.

Vi hälsar alla välkomna till Norsjö och hoppas att ni skall få en trevlig upplevelse.

Bilaga till inbjudan SM i pimpel angående gällande åldrar:

Klassindelning öppet SM-pimpel 2022
REGELÄNDRING:
ALLA måste individuellt fiska i den åldersklass de tillhör.
(I lag får klubbarna blanda åldrar i lagen enligt tidigare bestämmelser)
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 fyller 70 år och uppåt.

Äldre herrveteran/Äldre damveteran fr.o.m. det år man fyller 70 år
(födda 1952 eller tidigare).
Herrveteran/Damveteran fr.o.m. det år man fyller 56 år till det år man fyller 69 år
(födda 1953-1966).
Herrsenior/Damsenior fr.o.m. det år man fyller 20 år till det år man fyller 55 år
(födda 1967-2002).
U23: Herrsenior/Damsenior fr.o.m. det år man fyller 20 år till det år man fyller 23 år.
OBS!NYTT! Ingen ”egen klass”, tävlar med seniorerna men skall märkas med en *(asterisk)
vid anmälan, då de tävlar om egna medaljer i detta åldersspann (som uppmuntran)
Äldre herrjunior/Äldre damjunior fr.o.m. det år man fyller 16 år till det år man fyller 19
år (födda 2006-2003).
Yngre herrjunior/Yngre damjunior t.o.m. det år man fyller 15 år
(födda 2007 eller senare).

