
Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 2021 

 

Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. 

netistä os. www.vapaa-ajankalastaja.fi. Kilpailukutsut julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja –lehdissä 

1/2021 ja 2/2021. 

 

Huom! Talven ja kevään kilpailuja tullaan järjestämään vain ja ainoastaan, jos se koetaan 

turvalliseksi. Kilpailupäätöksistä tiedotetaan SVK:n tiedotuskanavia käyttäen ja sitä mukaan, 

kun uusia päätöksiä tehdään. 

 

Pilkinnän maajoukkuekarsintaa vuodelle 2022 ei järjestetä. 

Ruotsissa alun perin ensi vuonna pidettävä Pohjoismaiden Pilkkimestaruus on siirretty vuodelle 

2022. Näin ollen vuodelle 2020 karsineella joukkueella on edelleen oikeus osallistua vuoden 2022 

kisoihin. 

 

MM-morrikarsintaa vuodelle 2022 ei järjestetä 

Suomi ei osallistu Liettuassa ensi vuonna (mahdollisesti) järjestettävään MM-morriin. Syy 

poisjäämiselle on tätä kirjoittaessa edelleen vallitseva huono pandemian tilanne. Vuoden 2021 

kilpailuun karsineella joukkueella on siten oikeus edustaa Suomea vuoden 2022 kilpailussa. 

 

SM-pilkin esikilpailu 2021 on peruttu 

SM-pilkki 2021 on peruttu 

SM-kiiskipilkki 2021 on peruttu 

SM-morri 2021 on peruttu 

SM-särkipilkki 2021 on peruttu 

 

Kutsu rautupilkkiin 2021 

SM-rautupilkki la 17.4. klo12.00-16.00 Inarin Tuulispääjärvellä. Alle 12-vuotiailla saa olla nimetty 

tukihenkilö, joka saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa, muttei osallistua 

pilkkimiseen. Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 e, nuoret kilpailevat ilmaiseksi. Joukkuemaksu 

on 30 e. Ilmoittaudutaan kilpailupaikalla kello 10.00 alkaen (joukkuejäsenten nimet ilmoitettava 

etukäteen). Moottorikelkka kuljetus kilpailupaikalle Tuulispään ylätasanteelta klo 9.00 alkaen. 

Kilpailujärjestäjä ei enää jaa muovikasseja saaliita varten, vaan jokainen kilpailija huolehtii itse 

saaliinsa säilytyksestä, esim. kassin tai pöntön turvin. Lisätietoja: Jari Huhtamella, p. 040 702 5302 

ja Jorma Kaaretkoski, p. 040 569 6488.  

 

Kutsu SM-lohipilkkiin 2021 

SM-lohipilkki kisataan Luoston Ahvenlammella (Sodankylä) su 18.4. Kilpailuaika klo 10-14, 

siirtymäajat 30 min. Kilpailukeskus sijaitsee Lapland Hotels Luostotunturi Ametistikylpylässä, 

Luostontie 1, 99555 Luosto. Kisakanslia avoinna la 17.4. klo 18.00-21.00 (ilmoittautuminen, 

säännöt, kartta ym. aineisto). Ilmoittautuminen mahdollista myös kilpailupäivänä su 18.4., silloin 

kilpailupaikalla klo 7.00 alkaen. Osallistumismaksut: Miehet ja naiset 20 e, nuoret ilmaiseksi. 

Joukkuemaksu (3 henkilöä etukäteen nimettynä) 30 e. Ennakkoilmoittautumiset sähköpostiin 

puheenjohtajalvk@gmail.com 14.4. mennessä. Maksut: FI  14 56412520076969 (saaja: Lapin 

Vapaa-ajankalastajat ry). Viestikenttään: ”SM-lohipilkki 2021”. Ota maksutosite mukaan. Huom! 

Silikonipallojen ja syöttitahnan käyttö kielletty. Kilpailujärjestäjä ei enää jaa muovikasseja saaliita 

varten, vaan jokainen kilpailija huolehtii itse saaliinsa säilytyksestä, esim. kassin tai pöntön turvin.  

Lisätietoja: Jorma Kaaretkoski, p. 040 569 6488.  

 


