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Ulricehamns Fritidsfiskare tillsammans med Sportfiskarna välkomnar: 
 Alla tävlande, publik & sponsorer välkomna till SM i Abborre i Ulricehamn.  

Vi har totalt runt 35 kvalificerade team från distriktsmästerskap, SPL, vinnaren från Höstborren och givetvis pallplatserna från SM 2021.  
Årets arena är ca 2500 hektar i Övre Åsundens fiskevårdsområde. Gränser och förbudszoner finns i Fishy-appen. 

• Datum: Lördagen den 3e September   
• Startplats: Bryggan, Strandgatan 7, 52331 Ulricehamn  
• Anmälan:  Görs i Fishy-appen länk kommer till er på e-post inom kort.  
Kostnad är 1250kr per team! Ingen återbetalning sker. Betalning: Sista inbetalningsdag 3e Juli. Se till att betala så snabbt det går.  
Betalning sker fishyappen. (Anmälningslänk kommer som sagt via epost till er teamkapten)  
• Kaptensmöte: 07:00 på scenen vid Bryggan. 
• Tävlingstid: 08:00-16:00 Gemensam start vid ”5-knopsskylten”.  Måttbräda inlämnad senast 16:30 (sen ankomst = diskvalificering)  
• Bankett: 20:00-00:00 Mat ingår i anmälningsavgiften. Meddela för speciell kost till tavling@fritidsfiskare.com  
• Prisutdelning:  Snarast efter 16.45 då protest skall senat vara inlämnad.  
• Tävlingsområde:  Se Fishyappen 
Tävlingsregler:     
30cm Minimått. 5 längsta abborrarna. Sportfiskarnas regler gäller i övrigt. https://www.sportfiskarna.se/Tavling/Regler 
Vi avlyser vattnet från och med måndagen den 28e Augusti kl 00:01 vilket betyder inget ”rekfiske” för de tävlande lagen från denna  
tidpunkten till startskottet 08:00 den 3a September. Man får reka med ekolod under den avlysta tiden men inga spön får finnas med ute i  
båten. Vi har folk ute i båtar dagarna innan tävling och hoppas på att det inte kan misstolkas med spön i båten osv så ta inte med några spön 
ut helt enkelt. 
Fullständiga regler för tävlingen kommer finnas i Fishy-appen.  
Säkerhet:  Vi kommer ha båtar till sjöss med första hjälpen och sjukvårdare som man kan ringa om man behöver  
assistans, i övrigt gäller alltid 112 vid nöd.  
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Jury:  
Andreas Tafjord, Tävlingsledare  
Linnéa Lönn ”Invägningsansvarig”/sekreterare 
Calle Andersson, Sportfiskarna  
En tävlande väljs in till juryplats under kaptensmötet. 

Liverapporter:  Liverapporter sker i realtid hela dagen fram till 14.00 (då sista 2 timmarna är dolda för spänning) Allt i appen. 

Kontakt:  
Tävlingsledningen består av:  
Andreas Tafjord - Tävlingsledare - IT-ansvarig - Ordförande 0733 82 24 42 tavling@fritidsfiskare.com 
Anders Vainionpää - Sekreterare/Invägningsansvarig 0707 38 29 92 
Marika Hållander - Press & PR marika.hallander@hotmail.com 0703 17 26 82 
Janne Kantola - Lokal och områdesansvarig/Säkerhetsansvarig 
Fredrick Molteberg - Kassör 0705 78 81 86 fredrick.molteberg@ueab.se 
Peter Fredriksson - Materialansvarig/Mässansvarig 0707333037 peter.fredriksson@7h.se 
Sjukvårdare -  
Från Sportfiskarnas sida har vi: 
Calle Andersson - Predatoransvarig Sportfiskarna calle.andersson@svafab.se 0706 21 02 66  
Michael Molander - Tävlingsansvarig Sportfiskarna michael.molander@sportfiskarna.se  08-41080605 
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Boende:   
Rabatterat pris för boende på Hotell Bogesund. 1-bäddsrum: 795kr/natt. 2-bäddsrum 1095kr/natt. 3-bäddrum 1395kr/natt.  
Inklusive Frukostbuffé. Boka på tel:  0321-154 10 alt eller direkt på info@hotellbogesund.se 
OBS! Ange ”smborre” för ovanstående pris. 
Vi erbjuder kostnadsfritt bevakad parkeringsplats för båt/trailer från fredag-söndag i anslutning till båtrampen nere vid sjön 
för den som önskar. Anmälan om förvaring och vilka tider mailas till: fredrick.molteberg@ueab.se.  
Obevakad bryggplats finns vid hamnen vid ”Bryggan”. 

Övrigt: 
Bankett: Lördag kväll anordnas en bankett för samtliga tävlande. Banketten äger rum  på Restaurang Bryggan vid vackert läge direkt 
Vid fantastiska Åsunden.  Festligheterna pågår mellan 20:30-01:00 med mat dryck och underhållning. Missa inte detta!  
Banketten ingår i startavgiften.  
Inkluderat mat men dryck får man betala själv. Anmälan till banketten är obligatorisk. Maila till tavling@fritidsfiskare.com om ni kommer  
och eventuella önskemål om specialkost etc.  
Vi ser till att båtar/trailers är bevakade även Lördag-Söndag så att ni kan stanna kvar och festa i lugn och ro. Hotellrabatten gäller hela  
helgen fre-sön.  
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