
   
 
 
 

DM ABBORRE OCH SM I 
KAYAK  I FOKUS 
 
 

Lördag den 29 oktober är det dags för den årliga tävlingen  
08 ABBORREN,  där  DM Abborre och SM Kayak ingår. 
Startplats: Stäket SFs klubbstuga. Bryggorna vid Uddnäsvägen 15, Järfälla 

Ramp finns vid Uddnäsvägen 1 

 

Detta år med en DM status, dvs 20% får en plats till SM 2023. 
 
Dessutom är det SM i KAYAK klassen.  
 
Observera att ekipage (bil+trailer) kommer att parkeras vid 
Ängsjö friluftsanläggning och chaufförerna kommer att 
skjutsas fram och tillbaka av arrangörerna. Ni som skall 
traila gör därför detta med fördel 06.00-06.30.  Ramp o 
parkering ca 1.5 km från startplats. 
 
I mån av plats så självklart OK, att parkera på de fåtal 
parkeringar i närområdet. 
Kontakta tävlingsledningen innan ni åker bort mot Ängsjö 
Kan finnas alternativa platser innan. Kom till klubbstugan ! 
 



 
Tävlingen administreras före, under och efter i appen Fishy! 
Ladda ner appen Fishy Live. Vid anmälan får du en kod till 
appen, den skall användas som inlogg vid tävling. Du har fått 
din kod när du anmälda dig till tävlingen. Epost kommer från 
iFiske. 
 
Alla bilder / rapportering av bilder under tävling skall tas i 
appen ej via kamerarullen på sin mobiltelefon. Appen gäller ! 
 
 

ANMÄLAN BÅTKLASS / DM: 

Anmälan görs på fishy.nu: Klicka här för information: Här: 

Du anmäler dig och betalar direkt på denna länk: Här: 

Sista anmälningsdag onsdag 26 oktober, kl 12.00. 

Ingen efteranmälan. 

 

INBETALNING BÅTKLASS: Här: 

Startavgift 300:- per person ingående i Teamet (900:- för tremannalag eller 600:- för 

tvåmannalag), betalas vid anmälan. 

Märk betalningen med: 101064/Teamnamn. 

 

REGLERNA: LÄS REGLERNA INNAN, DET ÄR NÅGRA VIKTIGA UPPDATERINGAR. 

www.sportfiskarna.se/tavling/regler 

 

Fiske från båt med konstgjorda beten. 

2–3 personer i varje Team. 

Teamet med de fem längsta abborrarna vinner. 

Minimått:  25cm   

KRAV: Alla deltagare måste vara medlemmar i Sportfiskarna och kunna visa upp sitt 

medlemskort. 

 

Flytväst är ett krav 

 

 Vill du bli medlem eller vill du kontrollera att ditt medlemskap är aktivt så mejla 

info@sportfiskarna.se i god tid innan tävlingen, det kommer att finnas möjlighet att lösa 

medlemskap på plats men vi föredrar att ni gör det innan. 

 

https://www.fishy.nu/contest/81
https://www.fishy.nu/contest/81?show=signup
https://www.fishy.nu/contest/81?show=signup
http://www.sportfiskarna.se/tavling/regler
mailto:info@sportfiskarna.se


 

 

 

ANMÄLAN SM KAYAK: 

Fiske från kajak med konstgjorda beten.  

Elmotor ej tillåtet i kajak-klassen 

En person i varje kajak. 

För kayak klass gäller 3 gäddor (minimått 65 cm) och 3 

abborrar (minimått 25 cm). 

Läs allt om tävlingen: Här: 

Anmälan görs på Fishy.nu   Här: 

Vid anmälan anges ”KAJAK samt för- och efternamn och 

medlemsnummer”. 

Sista anmälningsdag onsdag 26 oktober kl 12.00. 

Ingen efteranmälan. 

Flytväst är ett krav och torrdräkt rekommenderas. 

 

INBETALNING SM KAYAK: 

Startavgift 300:- betalas vid anmälan. 

För kayak klass gäller 3 gäddor (minimått 65 cm) och 3 abborrar (minimått 25 cm). 

KRAV: Alla deltagare måste vara medlemmar i Sportfiskarna och kunna visa upp sitt 

medlemskort. Vill du bli medlem eller vill du kontrollera att ditt medlemskap är aktivt så 

mejla info@sportfiskarna.se i god tid innan tävlingen det kommer att finnas möjlighet att 

lösa medlemskap på plats men arrangören föredrar att ni gör det innan. 

 

AVLYST TÄVLINGSOMRÅDE 

Tävlingsområdet är avlyst för alla deltagare från 21 oktober, 24.00. Gäller såväl fiske som 

rekognosering.   

Tävlingsledningen tog ett beslut Torsdag kväll 27 Oktober och godkänner att dom 6 

personerna som tävlade i Stäkets KM 22 Oktober i Lördags att delta om dom så önskar. 

Dessa 6 personer tävlade i Stäkets KM och vi vill ej utesluta deras chans att kvala till SM. 

Alltså handlar det om eventuellt tre team, beslutet är taget inom Stäkets SF tävlingsledning. 

 

TÄVLINGSINFORMATION: 

Start och målgång sker vid Stäkets SFs klubbstuga. 

Bryggorna vid Uddnäsvägen 15 
Sekretariat före och efter tävling vid klubbstugan. 

Öppen ramp finns vid i Uddnäsvägen 1 direkt under Stäketbron.  

https://www.fishy.nu/contest/82
https://www.fishy.nu/contest/82?show=signup
mailto:info@sportfiskarna.se


Registrering samt uthämtning av startkort och mätbräda 06:45-07:30. 

Kaptensmöte 07:40.  

Gemensam start i lugnt tempo (max 5 knop) 07.50. 

Tävlingstid 08:00-14:00. 

Rådande hastighetsbegränsningar och sjöregler gäller givetvis. 

Under tävlingen, respektera varandra och håll en ”kastlängds avstånd” till nästa båt det vill 

säga minst 25 meter. 

Flytväst eller annat flytplagg skall bäras hela tiden tävlingen pågår. 

Torrdräkt rekommenderas i kajak-klassen. 

Endast fiske med artificiella beten är tillåtet.  

Fisk på mätbrädan ska fotas så att fiskens längd tydligt framgår.  

Huvudet mot 0 cm, stjärtfenan får INTE klämmas ihop lätt för längdregistrering. 

Del av cm avrundas nedåt. 

Minimimått 25 cm. 

Fotografering och registrering av fångad fisk sker via Fishyappen som laddas ner via Fishy.nu  

Appen heter Fishy Live 

All fisk skall registreras omgående efter fångst.  

Liveställning kommer att rapporteras på Fishy.nu, sista rapport visas kl 12.00. 

Inskickade bilder som inkommer efter 14.00 räknas ej. 

Senaste tidpunkt för protest skall vara skriftligt juryn tillhanda senast 14.30. 

 

EFTER TÄVLINGEN: 

Sista tid för inlämning av resultatkort och mätbrädor 14.20. 

Prisutdelningen genomförs så snart vi fått ordning på resultaten.  Planerad 15.00 

Mat och dryck ingår i startavgiften. 

Fullständiga resultat kommer att presenteras på Sportfiskarnas webbsida under fliken 

resultat, samt på Fishy.nu och distriktetstockholm.se  

 

TÄVLINGSJURY: 

Michael Molander Sportfiskarna 

Calle Andersson, Andreas Johnsson Arrangör,  Stäkets SF 

Lars Lundberg Tävlande 

 

TÄVLINGSOMRÅDE: 
Mälaren Stockholm, karta kommer att finnas som man kan fotografera. 
Mälaren med begränsat område: 
Se karta: Här: 
Se Sjökort: Här: 
Se Flygfoto: Här: 

https://kartor.eniro.se/m/Rpdef
https://kartor.eniro.se/m/UBS9A
https://kartor.eniro.se/m/UBS9A


 
 
ÖVRIGT: 

Genom att ni anmäler er till tävlingen så samtycker ni att vi hanterar och lagrar bilder och 

dina personuppgifter som kommer att hanteras enligt GDPR. Resultat och bilder kan komma 

att publiceras. Läs mer om GDPR på www.sportfiskarna.se/medlem .För mer information 

kontakta: tavling@sportfiskarna.se, Michael Molander 08-410 80 605 

Välkomna! 

http://www.sportfiskarna.se/medlem
mailto:tavling@sportfiskarna.se

