Sportfiskarna tillsammans med Swedish Perch Tournament
och Nora Gyttorp Fiskeklubb inbjuder till SM i Abborre 2021
Datum: Lördagen 4 September 2021
Tid: 08:00-16:00

Tävlingsområde är Norasjön

TIDER OCH PLATS
Lördagen 4 september. KL: 06.30 – 16.00
Utlämning av startkort och utrustning från arrangörer sker i anslutning till incheckning av deltagande
lag under SM i Abborre 2021. Incheckning och rampning sker vid Borgmästargatan 1, 713 31 Nora, se
punkt 1 och punkt 2 i bilden nedan.
I tabellen nedan presenteras aktiviteter som kommer att ske under tävlingsdagen, där även
tidsschemat för dagen tydliggörs.

Aktivitet
Incheckning
Genomgång s.k. ”kaptensmöte”
Start av tävling
Slut av tävling
Prisutdelning

Lördag 4 september (tider)
06:30-07:30
07:30-07:55
08:00
16:00
Sker när samtliga ekipage är uppe och placerat
sig vid punkt 3 ”Parkering & Prisutdelning”

Prisutdelning sker vid punkt 3 i bilden nedan, denna plats fungerar även som parkeringsplats under
tävlingsdagen. Platsen är ungefär 250meter ifrån rampens placering och där även starten tävlingen
sker.
Resultatlistor kommer INTE att delas ut på tävlingsdagen, utan kommer senare att presenteras på
Sportfiskarnas hemsida.

ANMÄLAN
Obs! Kvalade enligt Sportfiskarnas tävlingsregler traditionellt abborrfiske är ett krav.
Anmälan erhålls genom kvalificering från antingen deltagande i Distriktsmästerskap (DM) som har
arrangerats i samråd med Sportfiskarna alternativt till Swedish Perch Leagues rankingsystem.
Samtliga kvalificerade lag utgår från erhållna resultat för tävlingsåret 2020.
Utöver detta ska samtliga deltagare ifrån kvalificerade lag vara medlemmar i Sportfiskarna. Är ni
inte medlemmar kan ni följa denna länk och bli medlem: www.sportfiskarna.se/Medlem
Efter erhållen inbjudan till deltagande för SM i Abborre 2021, ska lagen(kontaktperson) återkoppla
till tävlingsarrangören om de accepterar inbjudan snarast. Detta sker genom att svara på det
utskickade mejlet där denna information finns att tillgå.
Vid frågor kan deltagande lag kontakta arrangörerna som finns under rubriken ”tävlingsledning”
alternativt mejla till swedishperchtournament@gmail.com.

STARTAVGIFTER
Startavgiften för deltagande till är satt till 900kr.
Startavgiften insättes vid anmälan på följande swishnummer: 123–1676808.
Märk inbetalningen med ert lagnamn samt SM Abborre 2021. Inbetalda startavgifter återbetalas ej.

FÖRSLAG PÅ BOENDE
•

First Camp Nora-Bergslagen, Tfn: 0587-123 61, 0771-101 200,
https://firstcamp.se/destination/nora-bergslagen/

•

Lilla Hotellet, Tfn: 0587-154 00, http://www.lillahotelletnora.se/

•

Nora Stadshotell, Tfn: 0587-31 14 35, http://www.norastadshotell.se/

•

Åkerby Herrgård, Tfn: 0587-912 10, http://www.akerbyherrgard.se/

FÖRSÄLJNING VID TÄVLINGSPLATS
I rådande omständigheter med avseende på pågående pandemi, går det inte i dagsläget att utgå ifrån
eller fastställa om det kommer att ske någon försäljning i anslutning till tävlingsplatsen.
Som arrangörer erhåller vi oss möjlighet och rättan, att med kort varsel upprätta möjlig försäljning.
Ytterligare information kommer då att förmedlas ut till deltagande lag under SM i Abborre.

AVLYSNING:
Tävlingsvattnet är avlyst 14 dagar före för SM deltagare. Om detta inte respekteras kommer det lag
som bryter avlysningen, att automatiskt diskvalificeras.

TÄVLINGSLEDNING
Roll
Tävlingsledare
Biträdande
tävlingsledare
Tävlingssekreterare
Förbundsrepresentant
Förbundsrepresentant

Namn
Sebastian
Veiksaar
Johnny
Henning
Viktor
Veiksaar
Michael
Molander
Calle
Andersson

Telefonnummer
072–5634422

Mejladress
swedishperchtournament@gmail.com

070–2330360

swedishperchtournament@gmail.com

070–3716669

swedishperchtournament@gmail.com

08-410 80 605

michael.molander@sportfiskarna.se

070-62 10 266

calle@staketssf.se

Tävlingsjury: Tävlingsledaren, biträdande tävlingsledare & förbundsrepresentant.

KONTAKT
Vid frågor angående SM-arrangemanget kontakta tävlingsledare Sebastian Veiksaar, alternativt
kontakta till mejl Swedishperchtournament@gmail.com

REGLER
Reglerna för hur tävlingen utförs, kommer att således att presenteras på Sportfiskarnas hemsida.
Utöver att informationen finns tillgänglig via deras hemsida kommer deltagande lag att få denna
information skickad till sig för kännedom.

ÖVRIGT
Övriga fiskarter som inte är Abborre, räknas inte med i tävlingen. Vid fångst av annan fisk ska dessa
omedelbart återsättas varsamt.
I de rådande omständigheter som härrör den pågående pandemin, COVID-19. Ska samtliga
restriktioner iakttas och respekteras av deltagande lag och lagmedlemmar. Som arrangör kommer
dessa restriktioner att följas och därigenom kan förutsättningarna ändras i och med den pågående
vaccineringsprocessen som har påbörjats i Sverige.
Kvarstår restriktionerna, kommer det tänkta kaptensmötet istället att ske löpande i samband med
incheckningen. Detta för att minimera antalet personer vid en viss plats och smittspridning. Mer
information kommer att delges till deltagarna löpande inför tävlingen.
Vid frågor är det bara att höra av sig till arrangören via swedishperchtournament@gmail.com

