Sportfiskeklubben Jämtlandskroken och
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
inbjuder till
2020 års SM i mormyska den 21-22 Mars

Program
Fredag den 20 mars kl. 18.00 – 21.00 Lämnar vi ut startpåsar för tre deltävlingar vid Krondikesvägen
33 A Östersund Startpåsar hämtas av respektive distriktstävlingsledare. Kan även hämtas vid
startplatsen Änge gård Mårdsjön senast kl. 06.00 på lördagen den 21 Mars

Lördag den 21 mars Änge gård Mårdsjön kl 07.00 Genomgång vid startplatsen kl 07.30 Utgång kl
07.55 Tävlingsrutan får beträdas kl 08.25 Start deltävling nummer 1 kl 08.30 Slut kl 11.30
Ingångstid 45 minuter efter deltävling 1 bjuds det på soppa och bröd.Utgång till deltävling 2 kl13.30
kl 13.55 får tävlingsrutan beträdas kl 14.00 start av deltävling 2 kl 17.00 slut ingångstid 45 minuter.

Söndag den 22 Mars Änge gård Mårdsjön utgång kl 8.30 kl 8.55 rutan får beträdas kl.9.00 start av
deltävling 3 kl 13.00 slut deltävling 3 45 minuter ingångstid.

Prisutdelning sker direkt i anslutning till tävlingen vid tävlingsplatsen.

Anmälan
Anmälan sker distriktsvis av distriktstävlingsledaren.

Anmälningsblanketter skickas tillsammans med tre komplett ifyllda startkort för varje deltagare.
Namn, klubb, distrikt, klass samt medlemsnummer i Sportfiskarna ska vara ifyllt.

Startkorten ska vara korrekt textade.

Innehav av handikappkort meddelas i samband med anmälan.

Anmälningsblankett finns på Sportfiskarnas hemsida.

Anmälningsblanketter och startkort skickas senast 2020-03-10 till Wenfrid Löjdahl Mårdsjön 519
84495 Stugun

Startavgiften insätts distriktsvis på Plusgiro 430 76 39-7 senast 2020-03-10 Skriv mormyska SM och
distriktets namn.

Startavgifter
Senior- och veteranklasser 400 kr Juniorklasser fiskar gratis

Tävlingsledning
Tävlingsledare Börje Jönsson 073-0883445
Vice Tävlingsledare Håkan Löfqvist 070-3718138
Tävlingssekreterare Wenfrid Löjdahl 072-7291900
Tävlingskassör Tobias Eriksson 070-250 89 32

Mormyskarepresentant Marino Sanvincenti
Förbundsrepresentant Michael Molander

Hemsida
Sportfiskeklubben Jämtlandskrokens hemsida www.jamtkroken.com

Tävlingssjön
Mårdsjön fisk som finns i sjön Mört Abborre sik Gädda på tävlingsstället kommer det att vara
fikaförsäljning och dryckesförsäljning.

Betesförsäljning av Russell Hopkins på plats
Karta över fiskeområdet kommer att finnas på klubbens hemsida inom kort

Årets SM är även deluttagning till nästa års landslag. De tre bästa oavsett klass
premieras med var sin ordinarie landslagsplats. Om någon av dessa redan
kvalat via det separata landslagskvalet i Februari alternativt tackar nej till

landslagsplats får fyran och därefter femman totalt erbjudandet Om
landslagsplatserna då fortfarande inte är tillsatta besätts den eller platser från
det separata landslagskvalet. För de som önskar delta i landslagskval under SM
enligt de nya tillfälliga reglerna gäller inte lättnadskort. Detta innebär att
motordriven borr borrhjälp eller liknande inte får användas. Landslagskvalavgift
om 1200 kr skall betalas senast samma datum som inbetalning till SM till
Sportfiskarna BG 166-1222 märkt 2842 samt namnet på deltagaren om man
inte redan gjort detta inför det separata landslagskvalet.

Från Östersund mot Sollefteå väg 87 Färdväg sväng Vänster mot
Mårdsjön vid Stugun ca 68 km från Östersund
XXXXXXXXXXX

Boende
Se hemsidan http://visitostersund.se/bo/
Om boende önskas i Mårdsjön med omnejd så kontakta Wenfrid Löjdahl på tel 072-7291900

Sportfiskeklubben Jämtlandskroken hälsar alla
hjärtligt välkomna till 2020 års SM i mormyska!

