DM GÄDDA 2022 - STOCKHOLM DISTRIKTET
SÖNDAG 25 SEPTEMBER

SM KVAL 10% går till SM 2023

ÄNTLIGEN DAGS FÖR DISTRIKSMÄSTERSKAP GÄDDA I STOCKHOLM
VARMT VÄLKOMNA !

Aktivt Medlemskap Sportfiskarna är krav:
Ring 08-410 80 600 om du behöver aktivera medlemskap. Ring även om du osäker på om
du är aktiv medlem för 2023.
Datum: Söndag 25 September
Tävlingstid 8.00-15.00

Kaptensmöte: ca 7.40 ”gemensam start”

Tävlingstid är 7 timmar. Man får fiska från 8.00 till 15.00 (rapport efter 15.01) ej OK
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 8.00 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. KOM i TID.

Vi kommer samlas och vara kring Stäkets SF klubbstuga, båtklubb i Järfälla vid
Uddnäsvägen 15.
Det brukar finnas X antal lediga båtplatser att angöra vid. Annars släp av er kapten och
ankra utanför bryggorna.

Startplats: Mälaren – STÄKET Startplats: Klicka:

Markör 1: Klubbstuga Mätbräda / Anmälan och prisutdelning
Markör 2: Ramp (bästa rampen)
Markör 3: Ramp (ej lika bra ramp)
Markör 4 och 5: Är Parkering för bil och trailer vilket är 3-4 km från startplats.
( Arrangör, kommer skjutsa folk från Markör 4-5 åter till Markör 1)
Vi ser till att ha X antal bilar som skjutsar er som ej kommer sjövägen.
Det finns givetvis X antal parkeringar kanske 10st vid Markör 1.
Men alla övriga kommer vi skeppa iväg några kilometer, SÅ KOM i tid.
Anmälan/ Startavgift: 400kr per Team. All Anmälan och betalning kommer ske på Fishy.nu
Allt finns på hemsidan fishy.nu och Ladda redan nu hem appen Fishy Live.
Ingen återbetalning om man ej kan delta. Endast pengar åter vid inställd tävling.
Tävlingsområde: Mälaren Se karta för gränser: Klicka: Hela Mälaren. Ej Garnsviken
mot Sigtuna. Gräns Slussen, Gräns, Södertälje Bron. Övrigt fritt fiske på Mälaren

OBS ! När ni fiskar och rapporterar er fisk, så har vi GPS påslagen så vi vet att fisket sker
inom tävlingsområdet.
Tävlingsregler: Sportfiskarnas regler gäller: Klicka:
Tävlingen Sanktionerad i Sportfiskarna. EJ SPL!
MINIMÅTT: 65cm 5 längsta gäddorna per team.
Liverapporter: Fishy.nu
RAPPORTERA FÅNGST: Allt sker på appen via din telefon Fishy Live.
Du får ett OK/ Godkänt på varje inrapporterad fisk.
VI ÖNSKAR EN BILD PÅ FISKEN enligt normalt regelverk. Vi önskar också en
Poseringsbild. STORT OBS ! Denna poseringsbild är synlig för alla tävlande. Så dölj gärna
din omgivning så du ej avslöjar din ”heta spot”

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. Vilket blir via SWISH 2-3 dagar efter tävlingens avslut.

DM Gädda 2022 är medaljer och ära och berömmelse och belöning SM Plats 2023 för de
bästa teamen.
DISTRIKTET STOCKHOLM www.distriktetstockholm.se

