Gnesta SFK och Torshälla SFK bjuder in till
SM i Mete 2022
Datum: 27 augusti lördag Kl 10-14
28 augusti söndag Kl 9-13
Plats: Nyköping på piren.

SM i Mete
SM i mete är en blandning av traditionellt mete och internationellt
flötmete. Tävlingsformen är inte tänkt att ersätta någon av de andra
utan skall ses som ett vidare försök till något nytt. Om det skulle visa
sig att fungera väl även 2022 så skulle detta kunna bli ett
komplement och kanske ett alternativ till exempelvis
traditionellt mete för en del tävlingar. Den största skillnaden
gentemot traditionellt mete är att fisken som fångas läggs i keepnet
och återutsätts efter vägning.

Tävlingsinformation/praktiskt information:
Invägning/samling:
Lördag 27/8 kl. 8.45 vid dansbanan. Gemensam samling med
information.
Söndag 28/8 kl. 8.00 vid dansbanan.
Klasser: Herr, Dam och Junior. 180 st seniorplatser och 20 st juniorplatser
kommer att finnas. Först till kvarn!
För att få vara med och deltaga krävs aktivt medlemskap hos
Sportfiskarna, är du osäker så skicka mejl till
medlem@sportfiskarna.se Eller Ring 08-41080600
Startavgifter och anmälan:
Startavgift: 500 kr vuxna. Juniorer: 250 kr
Betalas till Gnesta SFK:s swishkonto: 123 227 5626
Uppge Konto: SM Mete 2022 / Namn
Senast betalt: 1 Augusti 2022. Inbetald startavgift återbetalas ej.
Vid anmälan: Uppge Namn, klass, klubb och medlemsnummer.
Anmälan görs till sm.mete2022@yahoo.com och sista anmälningsdag är 25
juli 2022. Först till kvarn gäller!

Tävlingssektioner:
Sektionsindelning kommer att göras efter klasser så att man tävlar mot
varandra inom samma klass i samma sektion.
Antalet sektioner kommer att fördelas när vi vet hur många i varje klass
som är anmälda.
(Lägst platssiffra per sektion och dag vinner) vid lika högst vikt.
Keepnet:
Medtag egna keepnet, arrangören tillhandahåller inga keepnet.
Hur fäster du ditt keepnet med bankstick, se film på Youtube: Hur fäster
man Keepnet på SM Mete i Nyköping.
Arrangören har buntband och vi uppskattar att du behöver 3
buntband per deltagare. Deltagare ansvarar för eget keepnet
med bankstick.
Hitta till tävlingsområdet:
Ingen skyltning, Kör till Nyköpings kanotstadium (Gert
Fredrikssonsväg, Nyköping) Samling dansbanan.
Försäljning:
Vår huvudsponsor Vestlis Fiske finns på plats och säljer beten och
utrustning samt dryck och diverse choklad. Beten som säljs är mask,
maggot och pinkies.
OBS! Arrangören kommer inte att ha någon försäljning av mat och dryck.
Deltagare hänvisas till de restauranger som finns i närheten av
tävlingsområdet.

Boende:
Hotell Clarion, Kompaniet (huvudhotellet) ange Mete SM vid
bokning.
1580/1680 (enkel/dubbel) här ingår frukost och middagsbuffé.
Uppge kod ”SM i mete” vid bokning så kostar dubbelrum 1495 kr/natt och
rum. Gäller endast om man bokar två nätter.
Tävlingsregler:
Tävlingsreglerna följer regelverk för traditionellt mete med
nedan undantag.
• Tävlingstid Lördag 10-14 och Söndag 9-13
- Utgångstid 45 minuter de med lättnadskort får 60
minuter. - Kontrollanter följer med ut.
- Ingen ingångstid finns då vi väger på piren sen går
man in. • Keepnet = Fisken vägs in levande och
återutsätts.
• Man får en lottad plats och fiskar 4 timmar på samma plats. (ej
byten) • Ingen form av mäskning får förekomma.
• Löja, gös, gädda, ål, laxartade fiskar gäller ej.
• Invägning sker på piren på din plats direkt efter
tävlingen. • Du fiskar på din plats och du fiskar åt 2,5
meter år varje håll. - 5 meter mellan varje plats.

Avlysning av tävlingsvatten:
Inget fiske på piren i Nyköping från och med den 13 augusti för
de tävlande.
Priser:
Alla juniorer får pris. I seniorklasserna (vuxenklasserna herr och dam)
kommer 30 priser att fördelas beroende på hur deltagarantalet är fördelat i
de olika klasserna. Medaljer till 1.an, 2.an och 3.an i respektive klass.

Sponsorer:

Vestlis
Butiker och Shimano sponsrar tävlingen.

Resultat:
Resultat kommer finnas på www.distriktetstockholm.se lördag och
söndag ca 2 timmar efter tävling.
Veckan efter kommer det publiceras på www.sportfiskarna.se.
Tävlingsresultat och reportage med bilder kan komma att publiceras
på Sportfiskarnas hemsida och medlemstidningen Svenskt Fiske. Det
kan komma att finnas fotografer på plats. Genom att du anmält dig till
tävlingen så godkänner du att bilder, även rörliga bilder får användas
för publicering.

Tävlingsjury:
Robban Löfstrand Tävlingsledningens representant.
Jari Taskinen Förbundsrepresentant.
Ove Bodin Representant för de tävlande.

Frågor skickas till Sportfiskarnas
grenansvarig Jari Taskinen 070-753 56 92, mejl:
jari.j.taskinen@gmail.com eller till tävlingsledare Robban
Löfstrand 070-733 50 52, mejl: rob-ban71@hotmail.com.

