
Gnesta SFK i samarbete med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund inbjuder till SM 
i traditionellt mete 25-26 augusti 2018. Fisket kommer att genomföras i Nyköpingsån, 
i hamnbassängen och på piren i Nyköping

Anmälan:
Anmälan skall ske distriktsvis av respektive distriktstävlingsledare. Startkort skall vara 
maskinskrivna eller textade och komplett ifyllda med den tävlandes namn, klubb, distrikt, klass, 
samt medlemsnummer i Sportfiskarna. 1 kort per lag, komplett ifyllt.

Innehav av lättnader (handikappkort) meddelas i samband med anmälan och anges på 
startkortet. Startkorten skickas till Roger Andersson, Näs 5, 646 94 Björnlunda.

Anmälningsblanketter för individuellt och lag samt sammanställningslista skickas ut till respektive 
tävlingsledare som bilaga till inbjudan. Blanketterna, komplett ifyllda, skickas med e-post till ninni.
bergholm@gmail.com senast 2018-05-31.
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Lottning
Genomgång
Utgång
Tävlingstid
Ingångstid slut

08:00
08:30
09:00
10:00-14:00
15:00

07:00
07:30
08:00
09:00-13:00
14:00

Lördag 25 augusti individuellt Söndag 26 augusti lag

I samarbete med Nyköpings Kommun

Tider:
Fredagen den 24 augusti sker utlämning av startkort och påsar på Hotel Kompaniet 
Folkungavägen 1, Nyköping, mellan 18.00-20.00. Hämtas av respektive distriktstävlingsledare 
eller av denne utsedd person. Kan även hämtas lördag morgon före 07.30 vid dansbanan i 
hamnområdet. Samling och genomgång sker båda dagarna vid hamnen i Nyköping.
               

Prisutdelning sker på startplatsen snarast efter invägningen. Resultatlistor kommer INTE att delas 
ut på tävlingsdagen.
OBS! Kvalade enligt Sportfiskarnas tävlingsregler för traditionellt mete är ett krav.

Kontakt
Vid frågor angående SM-arrangemanget kontakta tävlingsledare Roger Andersson, tel. 0158-
20639 alt. 076-1305424.

Hemsida
Besök www.sportfiskarnasormland.se under flik ”Mete-SM 2018” för startlistor m m.



Förslag på boende i Nyköping:
Hotel Kompaniet, Folkungavägen 1, 0155-288020. Sista bokningsdag 31 maj 2018.
Scandic Nyköping City, Brunnsgatan 31, 0155-293500. Sista bokningsdag 31 maj 2018.
OBS! Ange bokningskod ”SM METE 2018” vid bokning vid båda hotellen.

Försäljning vid tävlingsplatsen:
Vid tävlingsplatsen i Nyköpings hamn kommer det att finnas försäljning av bl.a. fiskeartiklar, 
dricka, kaffe, tilltugg och godis. De som vill sälja fiskeartiklar skall inneha F-skattsedel och 
anmäla sitt intresse till Roger Andersson, tel. 0158-20639 alt. 076-1305424. Ange antal löpmeter 
som önskas samt om el behövs.

Startavgifter:
Startavgiften insätts distriktsvis vid anmälan på Bankgiro 688-1296 Gnesta SFK. Märk talongen: 
SM trad. Mete 2018 och distriktets namn. Inbetalda startavgifter återbetalas ej.
• Seniorer och veteraner   350 kronor
• Juniorer    200 kronor
• Lag seniorer och veteraner 1000 kronor
• Lag juniorer    600 kronor
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Tävlingsledning
Tävlingsledare:
Vice tävlingsledare
Tävlingssekreterare:
Meterepresentant:
Förbundsrepresentant:
Tävlingsjury:

Roger Andersson
Joakim Lövstrand
Annica Bergholm
Lennart Jonsson
Michael Molander
Tävlingsledaren, meterepresentanten samt en av de tävlande.

0158-20639 alt. 076-1305424
073-9963199

070-3457282
08-41080605

jocke.lovstrand@gmail.com
ninni.bergholm@gmail.com

tavling@sportfiskarna.se

Avlysning:
Tävlingsvattnet är avlyst 14 dagar innan tävling för SM-deltagare.

Vägbeskrivning
Vi rekommenderar norra avfarten från E4 såväl från norr som söder. Ta av vid avfart 134 
(Påljungshage) och följ ordinarie skyltning samt vår kompletterande mot Hamnen.

Övrigt
Gädda, ål, lax och öring räknas inte i tävlingsvikten och skall återsättas. Gös har ett minimimått 
på 45 cm, är den mindre måste även den återsättas.


