
Inbjudan DM 2020 - Internationellt Mete – Stockholmsdistriktet 

Deltävlingar:  
DM1  Sep 20  Fyrisån, Studenternas, Uppsala (notera att den nya minigolfbanan 

     kan ha påverkat var man parkerar)  

DM2  Okt 11  Södertälje Kanal (Minigolfbanan alt sträcka nedströms  

     järnvägsbron, val av sträcka meddelas i samband med DM1)  

DM3/LAG  Okt 25  Vatten ej bestämt (Trosa - gästhamnen alt Nyköping –  

     piren/hamnbassängen är tänkbara sträckor)  

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan 
Föranmälan till mats.o.larsson@gmail.com  eller på facebook/messenger (alt 072-574 66 96) 

kvällstid) senast 18/9 dvs fredagen inför tävlingshelgen och om inte annat sägs så förutsätts att 

alla tävlar hela serien. Om någon inte kan komma vänligen meddela, likaså om någon missar 

första tävlingen och sedan ansluter i efterhand.  

Startavgift / Priser  
300kr per hela serien. Detta inklusive lag. Kontantlöst med Swish (till 072-574 66 96, ange ditt 

namn).   Endast en prisutdelning och det i samband med DM3/LAG, ingen samlig efter invägning 

vid DM1 eller DM2. Penningpriser via Swish 

Tider 
För samtliga tävlingar gäller följande tider:  

- Anmälan               08:00 

- Lottning                08:10 

- Grundmäskning   09:50 

- Start fiske             10:00 

- Slut fiske               14:00 

COVID-19 

Pga COVID-19 kör vi följande anpassningar 

- Ingen kontanthantering, anmälningar via swish, prispengar via swish 

- Startavgift återbetalas vid sjukdom  

- Obligatorisk föranmälan och max 50 deltagare. Om det extremt otroligt osannolika inträffar  

  med flera intresserade än så prioriteras de 50 första anmälda. Vänta mao inte med att anmäla dig 

- Alla förutsätts hålla avstånd vid samlingar och invägningar  

- Lite anpassad lottning där lottning sker för alla av arrangör och en deltagare för samtliga och peggen  

  meddelas direkt muntligen till tävlande.  

- Invägning där vi håller avstånd och unviker ett ”invägningståg” längs sträckan.    

mailto:mats.o.larsson@gmail.com


 

Regler  
Generellt enligt sportfiskarnas regler för begränsad och obegränsad klass.  

 

Individuellt kommer de 2 bästa resultaten av 3 tävlingar räknas. Vid lika poäng enligt 

sportfiskarnas regler. 

Lag avgörs på totalvikt för laget enligt tidigare år. Om det otroliga inträffar att samtliga lag är 

fulltaliga då övergår vi till normala regler dvs poäng.  

För samtliga vatten: Laxfisk, Ål, gädda, gös räknas ej, ska varsamt återsättas. 

Tävlingssträckorna  

Fyrisån – Studenternas IP 

 
 



Södertälje Kanal  ( Minigolfbanan )

 

Södertälje Kanal (alternativ sträcka nedströms järnvägsbron, notera att nyare väger ännu inte är 

med på tex eniro’s kartor) 

 

 


