
 

 

Inbjudan till öppet SM i 

mormyska 2023 
Enskede Sportfiskeklubb och Sportfiskarna inbjuder till tävlingar 

den 11-12 februari i Stockholm. 

 

Alla medlemmar i Sportfiskarna är välkomna att deltaga! 

 

Anmälan görs till distriktstävlingsledarna, som mejlar till tavling@esfk.se senast 22/1. 

Avgifterna sätts in av distrikten senast 25/1 på Pg 35 17 06-7. 

Avgift: seniorer: 550 kr; juniorer: gratis. 

Klasser: yngre juniorer: -14 år; äldre junior: 15-18 år; senior: 19-53 år; veteran 54-68 år; 

äldre veteran: 69- år. Alla klasser är uppdelade i pojkar/herrar, respektive flickor/damer. 

Skicka inga startkort. Startlistor uppdateras allteftersom på www.esfk.se. 

Tävlingsvatten: Magelungen, Farsta. Information om sjön på denna länk. 

Lördag den 11 februari: Ågestagården, karta, kl 06-07.00, utlämning av startpåsar till alla 3 

deltävlingar. Genomgång vid startplatsen kl 07.30. Utgång kl 07.55. Tävlingsrutan får 

beträdas kl 08.25. Start deltävling nummer 1 kl 08.30. Slut kl 11.30. Ingångstid 45 minuter. 

Efter deltävling 1 bjuds det på ärtsoppa och bröd. Utgång till deltävling 2 kl 12.55, kl 13.25 

får tävlingsrutan beträdas, kl 13.30 start av deltävling 2, kl 16.30 slut, ingångstid 45 minuter. 

 

Söndag den 12 februari: Ågestagården, utgång kl 8.25, kl 8.55 rutan får beträdas, kl.9.00 

start av deltävling 3, kl 13.00 slut deltävling 3, 45 minuter ingångstid. 

 

Prisutdelning sker direkt i anslutning till tävlingen vid tävlingsplatsen. 

 

OBS! ”Hela tävlingsområdet där mästerskapet är tänkt att genomföras skall vara helt avlyst 

från fiske för samtliga deltagare i mästerskapet från onsdagen innan SM-veckan fram till 

onsdagen innan SM-helgen.  

Träning är tillåten runt tävlingsrutorna men utanför den neutrala zonen (minst 10 meter 
från tävlingsrutans gräns) från onsdag till fredag innan SM-helgen.” 
 

www.esfk.se
https://www.sportfiskarna.se/Sportfiskekortet#?pid=8
https://kartor.eniro.se/m/1uGXo


 

 

Tävlingsjury: Mårten Wall (tävlingsledare), Andreas Wetterhall (förbundsrepresentant), 

Mats-Arne Axelsson (tävlande). 

 

Boende: Vi har förhandlat med Connect Hotel i Älvsjö, som ger 10% rabatt på boendet. 

Mejla stockholm@connecthotels.se eller ring 08-42 00 3000 för bokning. Uppge 

bokningsnummer 242069, SM-mormyska 2023. 

Det vore roligt om alla bor på samma ställe!     

 

GDPR: 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. 

 

 

 

 

 

Välkomna! 
Enskede Sportfiskeklubb 

Kontakt: tävlingsledare Mårten Wall, 070-491 58 72, marten.wall@esfk.se 

 

 

 

https://connecthotels.se/stockholm/
https://www.sportfiskarna.se/portals/sportfiskarna/PDF/Om%20oss/Medlem/Sportfiskarnas%20hantering%20av%20personuppgifter.pdf
mailto:marten.wall@esfk.se

