PÅ BILDEN: GRAHAM REYNOLDS FOTO: ROLF MYLLÄRI

Arrangeras av Sörqvarnsforsens Sportfiske AB samt SFK Atletfiskarna
Anmälan
30 september - 2 oktober 2022 i Hallstahammar, Sörqvarnsforsen samt Kolbäckgropen
Deltagaravgift: 700 kr betalas senast 19 september 2022,
Fiskekort ingår i deltagarvgiften
Betalas till:
Bankgiro: 883-6918 Swish: 0739096349
Märk din betalning med ditt namn samt Kval3
Vid anmälan: Sänd ett e-mail till graham.reynolds@hotmail.com när du anmält dig, skriv ditt namn,
mobil nummer samt att det gäller kval nummer tre.
Samling sker: Fredag 30 september 2022 kl. 18:30 på Adress: Hans von kantzows väg 50, 73440
Hallstahammar för genomgång samt lottning.
Startavgiften: Av 700 kr går 420 kr till fiskekort, 100 kr går direkt till förbundet och 100 kr går till klubben
samt de de resterande pengarna går till lättare lunch samt prispott.
Deltagare:

Max antal för deltagande är 24 när inbetalningen av startavgift inkommit räknas man in i
ordningen efter 25 deltagare är man reserv till tävlingen, där av lägger vi stor vikt av
kontaktuppgifter för anmälan.

Boende:

Bokning av boende gör ni själva, vi rekommenderar Åsby hotell som har telefonnummer:
0220 – 212 00 Webbplats: https://asbyhotel.se/boende/ samt Skantzö bad och camping
som har telefonummer: 0220 243 05 Webbplats: https://www.hallstahammar.se/
underwebb/skantzo-camping

Livesändning: ”Tävlingen kan komma att filmas och tävlingsresultat och reportage kan komma att
publiceras på sportfiskarnas hemsida och i vår medlemstidning Svenskt Fiske, det kan
komma finnas en fotograf/filmare på plats som dokumenterar tävlingen. Genom att du
anmäler dig till tävlingen så godkänner du att bilder, även rörliga bilder tas på dig under
tävlingsdagen, får användas för publicering i följande av Sveriges Sportfiske- och
Fiskevårdsförbund Sportfiskarnas kommunikationskanaler: webbplats, sociala medier samt
tryckt material (skrifter, rapporter och dylikt infomaterial). Bilderna kommer aldrig att säljas i
kommersiellt syfte. Vill du veta mer om vår personuppgiftpolicy hittar du den på https://
www.sportfiskarna.se/Medlem
Vid ytterligare information kontakta:
Graham Reynolds:
E-mail: graham.reynolds@hotmail.com
Telefon: 0735375598
Förbundet:
Michael Molander:
E-mail: michael.molander@sportfiskarna.se
Telefon: 08-41080605

