
 
 Se nästa sida för regler och anmälan 



 

Distriktsmästerskapet 2018 ”Stockholm”  
Gäller som SM kval för 2019 års SM.  
  
  

Stäkets SF arrangerar årets DM i Gädda för Stockholmsdistriktet.  

Tävlingen är sanktionerad hos Sportfiskarna.  

  

Regler för tävlingen: 

 

• ”FLYTVÄST, ELLER FLYTPLAGG” Skall användas från start till slut av 

tävlingen ” 

• Endast CATCH & REALEASE! 

• Samtliga deltagare skall vara medlemmar i Sportfiskarna. 

Medlemsnummer skall lämnas in vid anmälan.  

• Maxantal lag/team blir 100st på denna tävling  

• Totallängd på de fem längsta gäddorna gäller  

• Minimummått för godkänd gädda är 70cm  

• Endas en klass utgår  

• Haspelfiske, Jerkfiske, Spinnfiske och flugfiske tillåtet.  

• Ett spö per person åt gången. Fler spön får vara tacklade i båten.  

• Endast fiske från båt  

•    Endast konstgjorda beten, naturliga beten ej tillåtna (levande eller 

död fisk ej tillåten, trolling ej tillåten, ej heller så kallade upphängare 

eller vertikalfiske)  

  

Tävlingen:  
  

• Tävlingstid 8.00-15.00  

• Kaptensmöte 7.30  (lagkaptenen från samtliga lag deltar i kaptensmötet)  

• Åter senast 15.30 för resultatrapportering. Team som kommer in för sent 

blir diskvalificerade.  

  

Mätning av fisken: (Arrangören delar ut mätbräda innan tävling)  

Resultat baseras på längd i cm och dokumentation sker med fotografering mot mätbräda. Påbörjad 

centimeter avrundas uppåt. Gäddan skall placeras med höger sida nedåt och med nosen mot toppen 

av brädan, gäddan skall läggas på brädan på ett sådant sätt att det inte finns luft mellan nos och 

brädans topp samt att stjärtfenan får försiktigt tryckas ihop utan att skada fisken. Vid fotografering 

skall man tydligt se att nosen ligger mot kant och att längden tydligt kan bestämmas. Teamet mäter 

sina fem (om inte arrangören anger annat) längsta gäddor vilket ger en totallängd.  

  



Alla mätbrädor skall lämnas åter efter tävling. Kostnad 500kr om man glömmer lämna åter!  

  

Tävlingsområde: (Karta delas ut)   

• Hela Mälaren  

- Förutom Garnsviken (Sigtuna) innanför Bron  

- Samt Görvälns vattenverk innanför bojarna  

  

Startavgift / Anmälan  
  

- Startavgift 500kr per lag. Betalning Plusgiro: 11 85 76 -8 märk: 

Teamnamn  

Krav är att anmälan kommer in via epost till calle@staketssf.se Med 

Teamnamn, Samt teammedlemmarnas fullständiga namn och deras 

medlemsnummer i Sportfiskarna.  

- Samtliga lag kommer presenteras på hemsidan (nedan) innan tävling  

  

Liverapporering / Resultatredovisning  

  

-  Liverapportering kommer ske löpande under tävlingen, med 

undantag från sista 2 timmarna för att spara spänningen till 

prisutdelning  

  

Nedan länk gäller som Resultatlänk och Liverapportering  

  

http://distriktetstockholm.se/resultat/g%C3%A4dda.html  

SM Kvalificering   

De tre bästa lagen går vidare till SM förutsätt att det blir minst 30 

team som deltar.  

Stäkets område:  (Uddnäsvägen 15, Järfälla) Klubbstugan  
  

Vi kommer ha ”funktionärer” som visar er till 2 eller 3 ramper för 

sjösättning.  

Vi kommer även tillgodose att det finns parkering och trailers för er 

vid ankomst.  

Båtplatser finns ”först till kvar gäller på ledig plats”  

Övrigt finns det tillfälle att släppa av kapten och cirkulera”  

  

Frågor/e-post: calle@staketssf.se eller telefon till Leif Andersson  

070-205 73 62  

http://distriktetstockholm.se/resultat/g%C3%A4dda.html
http://distriktetstockholm.se/resultat/g%C3%A4dda.html


  


