ÄNTLIGEN Får Stäkets SF chansen till att bjuda in till
stortävling på Mälaren igen.
Välkommen till Järfälla Mästerskapet 2022
Söndag 23 januari 2022
Tävlingstid 10-14

30 ut och 45 in. Lättnadskort 15min extra.

Avgift: 120kr kontant per person ”jämna pengar önskas”,
40 kr juniorer
Genomgång: Sker uppe på land där vi säljer startkort sen är det
en bit ner till vattnet. Så genomgång hålls 9.15-9.20 så alla får sina
30 minuter UT - KOM I TID.

Vart / Tävlingsplats: Ängsjö, Mälaren, Järfälla (karta finns nedan)
Sjökort: Här: Flygfoto: Här: Karta: Här:
Punkt 2 och 3 är passage på land ca 500 meter (följ orange
markering) Borrskydd skall vara fastsatt på borren vid
landpassage Före, Under och efter tävling.

Priser:
Alla juniorer får pris: (vill man skänka saker till juniorerna så är
det välkommet lämna ett bidrag vid köp startkort)
Bästa junior vinner en isborr från Isfiskespecialisten, Nero Sport
2019, World Championship Drill med kort spiral Värde 1649kr: Se
modell: Här:
Bästa Herrvikt:

2500kr

Bästa Damvikt:

2500kr

I Övrigt pengapriser till de olika klasserna. Vandringspokal delas
ut till högsta totalvikt som lämnas åter 2023 års tävling.

VIKTIG INFORMATION gällande isen: Iskontroll: 10-25cm på
tävlingsområdet.
• På sina ställen har det blivit landlöst
Mycket dålig is inne i vassen. Undvik vass det är helt öppet
vatten på sina ställen i vassen. (ej avruskat)
• 5-6 bryggor har pumpar i vattnet. Öppet vatten 20 meter runt
flera bryggor, ej avruskat. Syns tydligt.
Vi har ruskat av:
• Udden vid granhammarsviken. (råk) sämre is
• Gränserna i Söder och Norr avruskat med granruskor och
vass.
• Ni som tänker gå Höger mot vad vi kallar Kairo/Sättra
kommer få gå 500 meter på land när ni kommer till
Munkholmen/sundet vid elledningarna.
Landstigning följ orange markering (upplandsleden)
500meter.
• Kairo båtklubb är avruskat, vi fiskar ej innanför
avruskningar.
Passage under E18 motorvägsbron får ske med försiktighet i
mitten mellan bropelarna. (öppet vatten yttersidorna av
bropelarna. Håll er i mitten under bron. Mycket grus på isen
under bron, akta dina borrskär.

Eventuella tillägg ändringar kan ske till Söndag (se utskrivna
kartor och lyssna på genomgång)

Vägbeskrivning: Slå in Ängsjö, Ängsjövägen, Järfälla på er
GPS
Vägbeskrivning från :
Enköping: Här: 42 minuter
Södertälje: Här: 62 minuter
Gimodamm: Här: 1 tim 23 min
Vaxholm: Här: 48min
Torshälla: Här 1 tim 29 min

Finns 3 stora parkeringar vi fyller på allt eftersom ni
anländer.
Kom i tid. Vi förväntar oss stort antal tävlande.
Nya regler för tävlingsfiske klubbades på tävlingsmötet
2021.
Läs: Allmänna tävlingsregler: Klicka:
Läs: Pimpel tävlingsregler: Klicka:

Stäkets SF har med sig påsar, Obligatorisk invägning i våra
påsar.
Skryll kontroll innan tävling (passera de med gula västar)
Sållning av fisk: Vi kommer ha sållning av fisk efter tävlingen
innan du kommer till vågstation. Se till att du ej har saker i
påsen och du hjälper funktionären vid sållningen genom att
hälla ut fisken och sen ta din påse och hålla i påsen vid
tömning vid sållet, Sen går du vidare till vågstation.
Vi kommer ha 2 kalibrerade vågar som visar samma vikt. Ni
väljer den kö ni anser går fortast oavsett klass.
Krav: Samtliga måste lämna in sitt startkort. Ovägd eller inte
alla skall lämnas in. Avbryter du tävling lämna till närmaste
tävlande.
Tävlingen är sanktionerad Sportfiskarna
Ta med er egen mat o dryck, Ingen försäljning på plats pga
pandemin.
Stäkets SF tar hand om fisken efter tävlingen. Fisken skall gå
till djurfoder för Björnar och vildsvin.
Senaste tävling Järfälla Mästerskapet 2019: Se resultat: Här:

Varmt välkommen alla friska önskar Distriktet Stockholm.
Har du symptom så stanna hemma, vi håller 2 meters
avstånd.
Tävlingsledare: Leif Andersson 070-2057362
Tävlingsjury: Leif Andersson, Michael Molander, Andreas
Johnsson

