
 
 

 

DM GÄDDA 2021 - STOCKHOLM DISTRIKTET 

 

LÖRDAG 16 OKTOBER   SM KVAL  10% går till SM 2022 

 
ÄNTLIGEN DAGS FÖR DISTRIKSMÄSTERSKAP GÄDDA I STOCKHOLM 

 

JUST NU 40 team till start vilket ger topp 4 SM plats gädda 2022 



Aktivt Medlemskap Sportfiskarna är krav: 

Ring 08-410 80 600 om du behöver aktivera medlemskap eller bara osäker. 

 

Datum: Lördag 16 Oktober: 

Tävlingstid 9.00-15.00        Kaptensmöte: ca 8.40 sitt kvar i era båtar genomgång sker 

utanför Kanotklubben i anslutning till rampen. 

Parkering sker uppe vid vägen.  

 

Tävlingstid är endast 6 timmar detta år, finns en hel del anledningar till detta. 2022 

kommer vi tillsammans med arrangör sträva efter det som är mer normalt 7-8 timmar vid 

större tävling som SM Kval. Hoppas alla har överseende över den ”korta tävlingstiden” 

 

Ni hämtar ut mätbrädor (samma som används på SM Gädda, så det blir bra träning) innan 

start, ni kommer bli avprickade av arrangören. Ni skall även lämna åter mätbrädan efter 

tävling senast 15.30   Ni fiskar alltså från 9.00 till 15.00  (sen har ni 30 minuter transport 

innan mätbräda skall vara på plats)  är det trångt vid ramp, Så får ni chansen att ropa ert 

lagnamn för att undvika diskvalificering för sen ankomst. 

 

Finns ingen förtöjning vid bryggor. Kaptensmöte och prisutdelning sker i anslutning till 

rampen, vi siktar på prisutdelning vid 16.00 

 

Vet att flera kommer sjösätta vid andra ramper som Stäket och andra närliggande ramper 



för att sprida ut de tävlande vid rampning. 

 

Startplats:  Mälaren – Start Kanaanbadet   Startplats: Här: 

 

Anmälan/ Startavgift: 300kr per Team.  Swish till 1234 1333 02 Märk med teamnamn och 

DM gädda 2021  Eller till PG 11 85 76-8  OBS!  MÄRK TYDLIGT DM GÄDDA I SWISH OCH 

EPOST. 

(Skicka även Epost till calle@staketssf.se   Med Anmälan med teamnamn och de 

tävlandes namn och medlemsnummer i sportfiskarna. ANGE DM GÄDDA I mejlhuvudet. 

 

Ingen återbetalning om man ej kan delta. Endast pengar åter vid inställd tävling. 

 

Tävlingsområde:  Mälaren med gränser  - Se Karta Klicka:    Sjökort: Klicka: 

 

Tävlingsregler: Sportfiskarnas regler gäller: Klicka:    Tävlingen Sanktionerad i 

Sportfiskarna.   EJ SPL! 

MINIMÅTT:  70CM   5 längsta gäddorna per team. 

 

Liverapporter:  Sker på  https://distriktetstockholm.se/  samt på Facebook  DM Gäddan – Stockholm. 

RAPPORTERA FÅNGST:   Skicka MMS/SMS  till Calle Andersson 070-6210266   Vi svarar 

OK på all godkänd fisk.  Skriv i meddelande  Lagnamn / uppskattad längd och skicka 

https://kartor.eniro.se/m/FppED
mailto:calle@staketssf.se
https://kartor.eniro.se/m/eiOCS
https://kartor.eniro.se/m/GMy90
https://www.sportfiskarna.se/portals/sportfiskarna/Regler%20Gadda%20200129.pdf
https://distriktetstockholm.se/


bilden.  (ingen poseringsbild behövs, fisk över 100cm får ni gärna skicka poseringsbild för 

publicering sociala medier ej krav) 

 

Tävlingsjury: Michael Molander (Sportfiskarna), Calle Andersson,  Samt 1st tävlande, 

bestäms innan start. 

  

Priser:  Medaljer till topp 3 samt Guldbiljett till de kvalade SM lagen.  

Övrigt pengapriser. 

 

 

DM Gädda 2021 är medaljer och ära och berömmelse och belöning SM Plats 2022 för de 

bästa teamen. 

 

DISTRIKTET STOCKHOLM 

 

www.distriktetstockholm.se  

 

http://www.distriktetstockholm.se/

