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98.08% 51

1.92% 1

Q1 Skulle du vara med igen om tävlingen genomförs även 2022?
Answered: 52 Skipped: 0

TOTAL 52
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Q2 Vad tycker du om upplägget i sin helhet?
Answered: 45 Skipped: 7
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76.47% 39

23.53% 12

Q3 Skulle du rekommendera denna typ av upplägg i din klubb/förening i
stället för eller som ett komplement till traditionellt mete?

Answered: 51 Skipped: 1

TOTAL 51
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Q4 Hur väl fungerade invägningen?
Answered: 52 Skipped: 0
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Q5 Hur väl fungerade prisutdelningen? 
Answered: 50 Skipped: 2
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Q6 Hur lätt var det att fixa boende till SM Mete helgen?
Answered: 47 Skipped: 5
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Q7 Var reglerna tydliga?
Answered: 51 Skipped: 1
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Q8 Vad kan vi göra bättre vid nästa års SM Mete?
Answered: 43 Skipped: 9

# RESPONSES DATE

1 Hålla fiskare kvar tills all vägning är klar så att inte andra fiskare stör invägningen Det
måste till Ett sätt att fixa det är att fisken släppstiibaka i keepnet tills alla på den sektionen
har vägt, detta för att undvika att fiskare börja gå in o störa invägningen. Dels att om det
skulle bli nåt fel på våg eller annat kan en omvägning göras. Kan också tillämpas vid lika
vikt

12/14/2021 9:50 AM

2 Om det är möjligt att lägga tävlingen lite tidigare på säsongen, med tanke på tillgången på
fisk.

12/6/2021 5:55 PM

3 Poäng per sektion framgick inte innan tävlingen. De som vägde in vägde på olika sätt. 12/6/2021 9:42 AM

4 Informera tydligare att det inte är vikten i första hand som gäller utan placeringen i den
grupp man är lottad i, och att man tar med sig placeringen till dag 2!

12/6/2021 8:33 AM

5 Byte mellan sektionerna fungerade inte bra, en del fick samma plats 12/3/2021 11:12 AM

6 Många regler vara tydliga men hur lottning till sin plats var det väldigt det lite info om. Det
gick t.ex att få samma plats som dagen innan. Många som var med var helt nybörjare på att
använda keepnet vilket innebar att infon med tyngd i keepnetet kom väldigt sent.

12/3/2021 1:54 AM

7 Bredare fiskeplatser. 10m. 12/2/2021 9:57 PM

8 Håll tävlingen i augusti och jag behövde inte fixa boende. 12/2/2021 9:21 PM

9 Variera platserna mer. Några fick samma. De längst ut borde varit längre in osv. Jag
samåka bägge dagarna för.Linköping.

12/2/2021 5:49 PM

10 Lottningen ang. Platsen. En del fick ju samma plats dag 2. Annars var det bra. Om det blir
tävling nästa år ta då augusti om det går. September ingen bra månad för mete utan
mäskning

12/2/2021 5:08 PM

11 Tidigarelägga tävlingen.Augusti t.ex. Vid lottdragningen ska man inte hamna i samma
sektion som dagen innan och framförallt inte få samma plats som dagen innan.Det var
mycket snack om det! Blanda dam och herrplatserna.Ni har ju platsnumrena så vid
invägningen blir det ju inga problem,men under fisketiden så blir det nog en helt annan
avslappnad stämning,och man har inga synpunkter på varför herrar får fiska där och damer
här.Sedan undrar jag varför man inte kan ha en klass för dam och herr. Fiske är ingen
styrkesport! Invägningen kanske inte var optimal.Ikeakassar som inte väger så mycket och
några få små fiskar att väga in, gav inte rätt vikt i blåsten,vilket kunde vara skillnaden
mellan första eller femte plats som exempel. Men det är väldigt trevligt att åka på SM-
tävlingar.Hoppas det återkommer.Tack för en trevlig helg!

12/2/2021 11:41 AM

12 Tidigare tävling. 12/2/2021 9:29 AM

13 Jag tycker framför allt att man ska prioritera det traditionella metet. För den den här
varianten är svårare att arrangera och går bara att genomföra på få platser. När man mixar
två grenar så behöver regler vara tydligare vad som gäller. Nu var det många som blev utan
fisk på första dagen och några kom därför inte andra dagen. Sektionsindelningen var kanon.
Resultaträkningen tycker jag blev felaktig. På en sektion med 14 deltagare anser jag att den
som inte får någon fisk att väga in eller inte deltar ska få platssiffra 14+1. Som det
räknades i år skulle det kunna vara så att om endast en tävlande i sektionen fick fisk så
fick alla övriga i sektionen platssiffra 2 utan att få fisk eller överhuvudtaget varit med. Det
blir väldigt orättvist mot andra sektioner. Det finns skillnader i regler mellan tradmete och
internationellt mete som behöver vara klart vad som gäller den här tävlingsformen. Till
exempel att för att få väga in fisk i intmete så måste fisken lämnat vattnet när tävlingstiden
är slut men i tradmete får man räkna fisk som krokats före slutsignal och får drilla den under
ingångstiden. Om det ska fungera med den här grenen så behöver det skrivas separata
regler så det inte blir några oklarheter med vad som gäller. VIKTIG SKÄRPNING!! Årets SM
kolliderade med TVÅ andra SM-tävlingar samma helg. Lag-SM i internationellt mete och SM
i gäddtrolling. Det känns som om förbundet och deras intresse inte är medlemmarnas
möjlighet att utöva sina olika tävlingsgrenar och försöka vinna SM-medaljer utan bara vill ha
inkomster från startavgifter och sanktioneringsavgifter. Om man har lite intresse för
tävlingsverksamheten så måste det gå att samordna så att det inte krockar. Har flera ex på

12/2/2021 6:14 AM
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personer som blev tvungna att välja var de skulle delta. En annan reflektion på förbundet:
Om det inte finns nån klubb som kan arrangera ett DM i vårt distrikt går distriktets
tävlingsstyrelse in och tar hand om det. Om villkoren för att arrangera ett SM är för dåliga
så att ingen klubb tycker att det är värt att arrangera SM borde förbundet ta sitt ansvar och
stå som arrangör så att det inte blir inställda SM.

14 Sammantaget var det ett jättebra arrangemang! Tre förbättringar till nästa gång: 1.
Genomför tävlingen innan 1:e september. 2. Tydliggör att regler för internationella metet
tillämpas för sammanräkning av platssiffra innan tävlingens start. 3. Använd inte stora
ikeapåsar för invägning vid extremt små fångster i kombination med blåsig väderlek. Tack
för ett mycket lyckat arrangemang! Snyggt jobbat! Mössan sitter bra också!

12/1/2021 8:37 PM

15 I stora hela va det bra. 12/1/2021 8:25 PM

16 Vägningen ska vara lika på samtliga sektioner. Högsta plats siffra ska baseras på högsta
antal tävlande oavsett sektion plus 1. Ring gärna för förtydligande. Mvh Peo Nilsson

12/1/2021 8:23 PM

17 Som ni redan vet, ändra tidpunkt och lägga tidigare på året. 12/1/2021 7:38 PM

18 - Har en synpunkt på poäng beräkningen. Om 3st fick fisk och resterande på sektionen blev
utan så fick alla som blev utan fisk platssiffra 4. Tycker det borde vara som internationella
metets poängberäkning dvs. Antalet tävlande på sektionen +1 poäng -Förbjud flötmete med
kastspö då ingen klarar av att hålla sig inom sin 5 metersplats. Bottenmete är ok

12/1/2021 7:17 PM

19 Jobba vidare på samma upplägg jag tycker att det var bra för att vara första tävlingen
behövde ingen boende

12/1/2021 5:46 PM

20 Lite större platser 12/1/2021 5:12 PM

21 Börja invägningen närmast utgången på varje sektion för att slippa trängsel och om man inte
kan väga in alla sektioner samtidigt, börja med de två närmast utgången.

12/1/2021 4:20 PM

22 Att man som i tradmete fiskar på sin platssiffra från lägre till högre tex mellan nr 25 till 26.
Det blir lättare med gränserna mellan fiskeplatserna då. Nu när man satt på sin siffra var det
svårt med gränserna mellan platserna. Att tävlingen genomförs lite tidigare på säsongen.
För övrigt var det ett roligt experiment den denna form av tävling.

12/1/2021 4:10 PM

23 Invägningen måste förbättras , nu glömde dom att nolla vågen sedan dom hängt dit
vägkassen för en del inte för alla . Sen tror jag att platspoängen måste ses över nu fick alla
som nollade nästa placering men tex på mormyska så får man platspoäng efter hur många
man är . tex är man 8 på en sektion så får man platssiffra 8 om man nollar , nu kunde man
få platssiffra 4 om det bara var tre som fick fisk på sektionen . Kan nog behöva ses över .
En väldigt trevlig tävling och bra organiserad .

12/1/2021 12:22 PM

24 Det måste vara en våg som tar minst 5gr noggrannhet, annars tycker jag allt var bra 12/1/2021 11:45 AM

25 Invägningen måste vara på stabilt stöd inte i hand. 12/1/2021 11:04 AM

26 Lottning så att man inte hamnar på samma sektion båda dagarna 12/1/2021 10:09 AM

27 Nätkasse vid invägningen, för mindre vindpåverkan.. 12/1/2021 9:51 AM

28 Endast toppknutet på dessa små fiskeplatser. Istället för pålmarkering använd befintlig
markering från lägre till högre på fiskeplatsen.Flytta om sektionerna mycket mera, så man
ej kan hamna på samma plats båda dagarna, som tråkigt nog vissa gjorde. Blanda om herr
och dam sektionerna samt att juniorerna får bra med fisk(ex gästhamnen) Bättre
vågutrustning.

12/1/2021 9:47 AM

29 Prisutdelningen var lite långdragen, vi var många som hade väldigt lång väg hem. Angående
lottningen/grupper tyckte inte jag det var bra att ha olika sektioner, tycker det hade varit
bättre i så fall att ha ex. Damveteraner/damer/juniorer som det brukar vara traditionellt.
Alternativt att alla damer tävlar mot varandra (förutom juniorer). Ska det lottas i sektioner
tycker jag att man inför nästa tävling inte ska kunna lottas in i samma sektion igen, vissa
sektioner var bättre än andra och då hamnade flera i samma "sämre" sektion och några i
samma "bra" sektion inför andra tävlingen.

12/1/2021 9:44 AM

30 Fiske tidigare på året . Vägning måste ske med ställning o vindskydd Prisutdelning
önskemål snabbare då man vill hem och har långt att åka Annars en stor eloge för ett bra
arrangemang och glada tillrop . Att fisket var grymt trögt är ju inte ert "fel" Kämpa på ni gör
det bra

12/1/2021 9:38 AM

31 Bättre vågar annars var allt toppen 12/1/2021 9:01 AM

32 1. Endast toppknutet spö. Kommer aldrig att fungera nästa år när många flera kommer med
match metspön på dessa små fiskeplatser. 2. Bättre utrustning för vägning (bättre vågar, 3-

12/1/2021 8:58 AM
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benställning & nätpåse) 3. Flytta om sektionerna mycket mer tex. blanda om så att de som
är längst in första dager fiskar längre ut dag två kanske sätta juniorerna i gästhamnen

33 ?????? 12/1/2021 8:49 AM

34 öka avståndet till 10m mellan platserna kör varannan siffra det var en kanonhelg hoppas ni
kör

12/1/2021 8:46 AM

35 Att man sitter mellan numren inte på. 12/1/2021 8:24 AM

36 Jag tycker att allt var bra men det finns så klart möjligheter att förbåttra vissa saker . 12/1/2021 8:20 AM

37 Lägga den lite tidigare ! 12/1/2021 7:17 AM

38 Lottningen att bli lottad till samma sektion två dagar i rad och bara ett nummer ifrån där man
varit dagen innan, riktigt tråkigt

12/1/2021 7:00 AM

39 Tidigare på året 12/1/2021 6:30 AM

40 lite större avstånd mellan fiskare 12/1/2021 6:26 AM

41 Snabbare prisutdelning, folk vill köra hem,speciellt de som har 50 mil hem ! 12/1/2021 6:22 AM

42 Det skulle vara bra om platserna kunde vara lite större när det strömmar. Sen ska ni absolut
inte låta någon informera om sportfiskarnas arbete före prisutdelningen dag två. Då är alla
trötta och vill åka hem. Annars bra och trevligt genomfört. Tack 😊

12/1/2021 6:22 AM

43 Ingenting som jag kan komma på. Det var välordnad och väldigt fint engagerad. 12/1/2021 12:39 AM


