
Inbjudan 

SM för Klubblag Internationellt Mete 

26-27 September 2020 

Karls Grav, Vänersborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

  
   

 

 

 

Inbjudan till SM för Klubblag i Internationellt mete 2020. 
 

Härmed inbjuder Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund i samarbete med Splash 

till SM för Klubblag i internationellt mete i Karls Grav, Vänersborg. 

 

Tävlingsdatum:    2020-09-26 och 2020-09-27 

 

Arrangör:     Splash 

 

Deltagare:       100% av lagen som deltagit i lag-DM under 2019  

 

Regler:   Sportfiskarnas regler för internationellt  

mete samt kvalificeringsregler hittar ni på länken www.sportfiskarna.se  

Följande dispenser gäller: 

1. Gädda, Gös, Ål, Asp, Öring, Lax, Regnbåge räknas ej och ska omg släppas 

tillbaka. 

2. Speciella åtgärder för lottning och invägning för att minska risken för 

spridning av corona. 

 

Tävlingsvatten: Karls Grav, Vänersborg, se karta i slutet av inbjudan. Exakt placering av 

sektionerna beror på antal anmälda lag. Vi planerar att ha A+B och C+D 

separat.  

 

Samlingsplats:   Se Karta.  

 

Parkering:  Parkering på angivna platser.  

 

Startavgift:      Senior      1800 kr    

Junior      200 kr 

Anmälan:       Görs genom att betala in startavgiften och maila Andreas Sandberg 

Startavgift till Splash konto  Handelsbanken: 6681- 644 325 402  

  Eller hellre via swish 0721-872549 

E-mail: andreassandberg89@gmail.com 

Anmälan och betalning ska vara gjord senast 2020-08-30. 

Uppgifter som ska anges vid anmälan och betalning:  

Namn, Klubb och Klass och kontaktperson med Namn och mobilnummer.  

 

För att göra det bästa för att minska risken för spridning av corona förväntar 

vi oss att alla är friska under SM helgen. Är någon i laget det minsta sjuk vill 

vi att ni tar in en ersättare. Det går också bra att lämna återbud fram till 1 

timme innan ”Anmälan” varje dag. Vi återbetalar hela startavgiften vid 



          

  
   

 

återbud senast kl 07.30 Lördag 26 september. (Endast via telefon eller SMS 

till Andreas Sandberg.)  

OBS, laget ska anmäla sin ankomst till start varje dag via SMS till Henrik 

Bengtsson på 072 241 23 78. 

 

Tävlingsledare:   Andreas Sandberg Tel: 0721-872549 

e-post: andreassandberg89@gmail.com  

 

TIDER LÖRDAG SÖNDAG 

Anmälan 08:30 08:00 

Lottning 09:30 08:30 

Mäskning 11:50 10:50 

Tävlingsstart 12:00 11:00 

Tävlingsslut 16:00 15:00 

 

Övrigt:   Träning är tillåtet till och med 2020-09-20 

  Vi ber alla hjälpas åt för att minska risken för spridning av corona.  

  Lottning sköts av Splash genom att vi drar lotterna för deltagande lag.  

Beroende på antal kommer vi ha en eller två lotter. 

En representant från varje lag får delta under lottdragningen men övriga ska 

inte samlas vid lottningen. Lottningen kommer ske nära början av sektion A 

och slutet av sektion D (vid 15 lag) 

 

Skräp:      Alla måste ta hand om sitt skräp.  

 

Prisutdelning:  Sker på söndagen så fort resultaten räknats ihop.  

 

Prisbord:      Pokaler, medaljer och varupriser.  

 

Boende:  Kontakta turistbyrån info@visittv.se Tel 0521-135 09 

 

Förbundsrepresentant: Tävlingsansvarig: Michael Molander Tele: 08-410 80 605 E-post: 

michael.molander@sportfiskarna.se  

 
  



          

  
   

 

Sponsor: 

Kontakta gärna vår sponsor för prylar och beten till SM 

 

 

 

  



          

  
   

 

Karta: 

Uppdaterad information om sträckan och parkeringar meddelas senare via Facebook/Metetorget. 

Pilarna visar hur man kör in till C och D. Det är bara denna väg som är OK att köra på. 

 

Fiskekort/träningsfiske: Fiskekort köps via STV/iFiske  https://www.sportfiskarna.net/gota-alv-norra/ 

https://www.ifiske.se/index.php/fiskekort?p=a&page=2&product=3621&hidelogin=0 

Sök på ”Norra Göta Älv”. 80 kr/dag 

 

Väl mött önskar Sportfiskarna och Splash! 


