ANMÄLAN
Här kommer anmälan för er som kvalificerat er för SM finalen i gädda
som kommer gå av stapeln i Mjörn den 1 oktober.
För att boka in ert team så betalar ni in avgiften till Mölndals
sportfiskeförening bankgiro 612-3780 som är årets arrangör för
finalen senast den 5 september.
Avgift för tävlingen
• 500:-/person om ni vill deltaga på middagen som är på Grand
Hotel Alingsås (lördag kl 20.00).
• 200:-/person om ni inte skall deltaga på middagen.
Avgiften betalas för hela teamet till bankgiro 612-3780.
Skriv ert teamnamn i meddelande vid inbetalning.
Sista betalningdag 5 september.
Boende (Bokas av teamen själva)
• Grand Hotel Alingsås
• Lövekulle camping (7 stugor + campingplatser)
• Nääs Fabriker (15-20 minuter från starten)

Registrering vid ankomst
Registrering av team kommer att vara öppen från fredag 30
september kl 14.00.
Registeringen kommer att vara placerad där starten kommer att gå
på lördagen.
Adressen är Mjörnstrandsvägen (Mjörnvallen idrottsplats).
Vid registrering kommer ni även få instruktion av
rapporteringssystem.
Trailerparkering
Det kommer att finnas en bevakad parkering för att kunna ställa båt
på trailer,den kommer att vara bevakad natten från fredag till lördag.
Parkeringen är belägen 200meter från rampen.
Ramp
Det finns ramp vid starten Mjörnstrandsvägen.
Tänk på att det är ganska många som skall rampa så att ni är i god tid
Tider
Registrering Fredag 30 sep kl 14.00 - 20.00
Registrering Lördag 1 okt kl 05.00 – 07.00
Kaptensmöte kl 07.15
Start av final kl 08.00
Final slut kl 16.00
Senast tillbaka vid start/mål kl 17.00
Prisutdelning kl 17.15
Middag på Grand Hotel kl 20.00

Övrigt
För er som kommer långväga så har vi bestämt att det är tillåtet att
rek fiska fram till fredag 30 september kl 21.00.
Sedan innan har vi kommunicerat på Sm i gäddas facebooksida att
det är tillåtet med livegivare.
På denna facebooksida kommer det att ske info om det dyker upp
något. Det kommer även att skickas mail till kaptenerna i teamen.
Vi har även där meddelat förbudsområden, nedan kommer dom en
gång till.
Förbudsområde
1. Östadsviken / mjörnsjövik

2. Solevedsviken

Kontakt
Om ni har några frågor så får ni gärna kontakta oss via mail
tavling.msf@gmail.com
Mölndals Sportfiskeförening på uppdrag av Sportfiskarna önskar er
välkomna till Mjörn

