
Härjedalscupen 2020 
Svegs SFK fortsätter planera för att kunna ordna en Härjedalscup den 5-6 december.  

På grund av Covid-19 har vi fått ändra i upplägget en hel del. Så här tänker vi oss att vi kan ordna 

tävlingarna. 

Tävlingar 
Cupformatet blir oförändrat med två deltävlingar, en på lördag och en på söndag. Den totala 

placeringssiffran för de två dagarna avgör totalcupen. Ett vandringspris kommer tilldelas den som har 

högsta totalvikt under två dagar.  

Tävlingstid båda dagarna är 10.00-14.00.  

All fisk utom gädda, öring, röding och regnbåge räknas. Då tävlingsvattnen ännu inte är bestämda 

kan vi inte tala om vilka fiskarter som kommer finnas i sjöarna. 

Klassindelning 
• J Gemensam juniorklass killar och tjejer tom 16 år.  

• H Herrsenior 17-59 år  

• D Damsenior 17-59 år 

• HV Herrveteran 60 år och uppåt 

• DV Damveteran 60 år och uppåt 

 

Om några klasser blir väldigt små kan vi komma slå ihop två klasser.  

Anmälan och betalning 
Enbart föranmälan accepteras, dvs ingen möjlighet att anmäla sig på plats tävlingsdagen. Anmälan 

möjlig mellan tisdag 1 december och fredag den 4 december 16.00. 

Anmälan enbart för båda dagarna tillsammans. Startavgift 240 kronor.  

Betalning och anmälan kan endast göras genom Swish till Swishnummer 1236776629. I betalningen 

ska följande anges: 

• Namn 

• Klubb 

• Klass 

• Mobilnummer dit vi kan swisha eventuella vinster 

  



Innan tävlingsstart 
Inga startkort kommer lämnas ut.  

Då vi enbart kommer acceptera föranmälan kommer vi istället för startkort ha en färdig deltagarlista 

där vikterna fylls i.  

Inga påsar kommer delas ut. Vägning kommer ske i korgar som deltagarna häller över sin fisk i. Om 

du behöver ha en påse i din kont får du ta med en påse själv. 

Det kommer inte vara någon samling före start och ingen bestämd utgångstid. Var och en får gå ut 

på isen när de vill.  

Ingen genomgång före start kommer att genomföras utan all information kommer att finnas på 

hemsidan och på facebook.  

Efter tävling 
Vägning kommer vara möjlig direkt efter slutskottet. Vi kommer se till att det finns plats att hålla 

avstånd mellan varandra i vägningskön. Det är dock upp till var och en att se till att man håller 

lämpligt avstånd.  

Prisutdelning och resultatredovisning 
Ingen prisutdelning kommer att ske på plats efter tävlingarna. Resultaten kommer presenteras via 

en videoinspelning som kommer finnas på Svegs Sportfiskeklubbs hemsida: 

www.svegssportfiskeklubb.se på kvällen efter tävling.  

Vinster kommer att betalas ut till det swishnummer som deltagaren angett i sin anmälan. På grund av 

att vi inte kommer ha någon fysisk prisutdelning kommer vi inte dela ut några medaljer till topp tre i 

totalcupen. Vi kommer dock se till att vandringspriset levereras till den med högst totalvikt under 

helgen. 

Fika och matförsäljning 
För att minimera risken att samla folk tillsammans kommer vi inte ha någon fika eller 

matförsäljning. Var och en får ta med sig sin egen mat.  

Tävlingsvatten 
På grund av att vi i dagsläget helt saknar isar och att det fortfarande är så osäkert om hur isläget 

kommer se ut 5–6 december kan vi inte gå ut med några tävlingsvatten ännu. Tävlingsvattnen 

kommer dock vara runt Sveg varför vi rekommenderar boende i Svegsområdet. 

På grund av utvecklingen av Covid-19 och att det hela tiden kommer nya restriktioner kopplat till det 

kan det bli ytterligare förändringar. Som ni pimpelfiskare vet så kan även vädrets makter komma att 

påverka hur och om vi kan ordna tävlingar. Ny information kommer läggas ut på vår hemsida och på 

vår Facebooksida. 

Vi är många som ser fram emot att kunna göra tävlingspremiär. Vi hoppas därför att vi kan komma 

att kunna ordna denna traditionsenliga uppstart av pimpelsäsongen. 

Mvh Svegs Sportfiskeklubb 

 

http://www.svegssportfiskeklubb.se/

