
 

NORDISKT MÄSTERSKAP I PIMPEL 2015 
 

14/3-2015 SVEG 
 

 

INBJUDAN TILL NM I PIMPEL 2015 
Sportfiskarna Sverige anordnar i samarbete med Svegs Sportfiskeklubb det nordiska mästerskapet i pimpel 

i Sveg, Sverige 2015-03-14. Alla tävlande inkvarteras på hotell Mysoxen i centrala Sveg. Till hotellet är det 

möjligt att anlända redan på torsdag 2015-03-12.  

 

REGLER 
Reglerna läses upp på lagmötet 2015-03-13.  

 

TÄVLINGSVATTEN 
Tävlingsvatten kommer att presenteras veckan före tävlingen på Svegs Sportfiskeklubbs hemsida: 

www.svegssportfiskeklubb.se. Från och med det datum vattnet presenteras är det avlyst för allt fiske. 

På fredagskvällen den 13/3-2015 delas kartor över fiskevattnet ut till alla deltagare.  

 

TÄVLINGSLEDNING 
Tävlingsledare Lars-Olov Eriksson, (Svegs Sportfiskeklubb) 

Tävlingssekreterare  Daniel Eriksson, (Svegs Sportfiskeklubb) 

Tävlingsjury   Lagkaptenerna, tävlingsledaren och Sportfiskarna Sveriges representant 
 

TIDER  
Fredag 13.03 (tidpunkt meddelas senare) Avfärd till träningsvattnet  

   kl. 19.00   Lagmöte på Hotell Mysoxen (utdelning av  

      startkort till lagen), förevisning av  

      tävlingsvattnet samt uppläsning av regler 

Lördag 14.03 (tidpunkt meddelas senare) Avfärd med buss till tävlingsvattnet 

   kl. 10.00   Tävlingsstart (utgång på isen kl. 09.30) 

   kl. 14.00   Tävlingen avslutas (ingångstid 30 min.) 

   kl. 14.30   Alla tävlande i målområdet! 

  (tidpunkt meddelas senare) Tillbakafärd till hotellet 

kl. 19.00 Bankett och prisutdelning på hotell Mysoxen 

 

ANMÄLAN 
Anmälan skall göras av respektive lands lagkapten. I denna anmälan skall klart framgå tävlandes namn samt 

vilken klass denne tillhör. 

 

Tävlingsklasser: 

Damjuniorer (max 19 år) 

Herrjuniorer (max 19 år) 

Damer (20-54 år) 

Herrar (20-54 år) 

Damveteraner (minst 55 år) 

Herrveteraner (minst 55 år) 

 

Anmälan skall vara Sportfiskarna tillhanda senast 2015-03-01. Skicka anmälan till:  

 

anssi@sportfiskarna.se  

 

http://www.svegssportfiskeklubb.se/
mailto:anssi@sportfiskarna.se


 

FÄRDANVISNINGAR 
Sveg ligger i mitten av Sverige, ca 450 km nordväst om Stockholm. Följande länk visar hotell Mysoxens 

läge: 

https://www.google.se/maps/place/Hotell+Mysoxen+i+Sveg+AB/@62.032526,14.357524,17z/data=!3m1!4b

1!4m2!3m1!1s0x4668b45f84564737:0xc770f4725fef490?hl=sv 

 

Lättast kommer man till Sveg med bil eller buss. 

 

KOST OCH LOGI 
Alla tävlande kommer att bo på Hotell Mysoxen. Nedan angivna priser gäller per rum/dygn. Observera 

att varje land står för respektive lags (samt eventuella följeslagares) kostnader! Lördagskvällens 

bankett står dock värdlandet för. Observera att frukost ingår i rumspriset! (Serveras kl. 7-9.30 må-lö och 

8-10.00 sö).  

 

Enkelrum:   675 sek/ rum 

Dubbelrum:   850 sek/ rum 

Trebäddsrum:  1000 sek/ rum 

Fyrabäddsrum:  1135 sek/ rum 

 
Hotellet är bokat from torsdagen den 12 mars till söndagen den 15 mars, så någon särskild bokning för 

tävlingsdeltagarna behövs inte. OBS! ifall laget anländer någon annan dag än torsdagen och även 

utifall att det kommer fler personer än själva laget och kaptenen får ni själva ordna detta 

med hotell Mysoxen, www.mysoxen.se.  

 

Hotellet kan ordna gemensam lunch, middag för lagen om intresse finns. Ta även då kontakt direkt med 

hotellet. 

 

Ytterligare info 
Information kommer att publiceras på Svegs Sportfiskeklubbs hemsida: www.svegssportfiskeklubb.se 

 

Väderuppgifter: 

http://www.smhi.se/#ort=2670061,Sveg,H%C3%A4rjedalen,Sverige,62.033333/14.35 

 

För mera uppgifter angående tävlingen, kontakta: 

Anssi Lehtevä, Sportfiskarna Epost: anssi@sportfiskarna.se Telefon: 0046 8-410 806 05 

Daniel Eriksson, Svegs Sportfiskeklubb Epost: danielharjedalen@telia.com Telefon: 0046 70-697 43 55 

 

Vi önskar alla välkomna till Sveg och Sverige och hoppas ni ska få en trevlig fiskehelg! 

 

Sportfiskarna 

 

 

Anssi Lehtevä, tävlingskonsulent 
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