Landslagsuttagning 2011, internationellt mete
Härmed inbjuder Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund till uttagningstävlingar för att
utse landslagen till VM och EM i internationellt mete 2011. De sex uttagningstävlingarna,
varav de fem bästa resultaten räknas, arrangeras under tre helger. De fem bäst placerade
kvalificerar sig till VM-laget, de fem därpå följande till EM-laget. Medlemskap i Sportfiskarna
och svenskt medborgarskap krävs och skall kunna styrkas.
Omgång 1
Deltävling 1, 14/5 Arbogaån, Arboga Arrangör: Constellation Stockholm
Deltävling 2, 15/5 Arbogaån, Arboga Arrangör Constellation Stockholm
Omgång 2
Deltävling 3, 17/9 Sjöbacka/Magasinet GötaKanal Ljungsbro Arrangör:
Deltävling 4, 18/9 Sjöbacka/Magasinet GötaKanal Ljungsbro Arrangör:
Omgång 3
Deltävling 5, 8/10 Karlsgrav, Vänersborg Arrangör: Splash
Deltävling 6 9/10 Karlsgrav, Vänersborg Arrangör: Splash
Tider omgång 1:
Lördag:
Anmälan: 9.00
Lottning: 9.20
Inträde i boxen: 10.00
Förmäskning 11.50
Tävlingstart: 12.00
Tävlingslut: 16.00
Söndag:
Anmälan: 8.00
Lottning: 8.20
Inträde i boxen: 9.00
Förmäskning 10.50
Tävlingstart: 1100
Tävlingslut: 15.00
Tider för omgång 2 och 3 meddelas senare.
Kartor till tävlingvattnen finns längst ner i inbjudan. Omgång 2 kommer fiskas
öster eller väster om bron på kartan beroende på antalet anmälda.
Anmälning
Endast genom att startavgiften 1200:- sätts in på Sportfiskarnas BankGiro 166-1222 (nytt
nummer i år)
senast 30/4 2011. Startavgiften täcker samtliga 6 deltävlingar.
Ange Namn och Klubb.
När betalning är genomförd – maila OCKSÅ anmälan till fredrik.andersson@rocketmail.com
Efter sista anmälningsdag återbetalas inga startavgifter vid återbud.
Regler
Gällande nationella regler för internationellt mete med följande undantag:
Bottenmete är inte tillåtet.
Max 10% av totala vikten bly på linan får ligga på botten. Det är inte tillåtet att överblya flötet.
Take-a-partfiske samt rullspö tillåtet
Långspöfiske med full linlängd ej tillåtet.

Tillåtna spölängder Take-a-part , 7-13 m.
Lina mellan topp och flöte får ej överstiga 1,5 m.
Rullspöfiske måste ske utanför 13meters gränsen. Lina måste lämna rullen vid varje kast.
Mäskning med hjälp av andra redskap än slangbella eller kopp (pole cup) är förbjudet.
Plattformsben: Förhållandena vid respektive omgång avgör ifall inga, de bakre eller samtliga
plattformsben måste vara på land. Respektive arrangör meddelar vad som gäller.
Tävlingstid 4 timmar.
All fisk vägs in utom löja, ål, gädda, gös, asp, och laxfisk.
Sektionsindelning meddelas senare
Nyheter 2011
 Tävlingstiden ökar från 3 till 4 timmar.
 Grundmäskningen är ändrad från 5 minuter innan till 10 minuter.

 Slumpvis spömätning kan förekomma då det påtalats att alla inte följer reglerna vad
gäller spölängd. Skulle någon ha ett spö som är för långt eller för kort, blir personen
diskad från den deltävlingen. 13m är 13m och inte 13.08m. Samma gäller 7m
gränsen, 6.92 är inte 7m.
 Träningsförbud på tävlingssträckan råder from torsdagen före tävlingshelg.

 Inga Betesbegränsningar
 Efter vägning ska fisken förvaras i keepnet tills alla på sektionen har vägt och
tävlingsledningen ger en signal om att fisken kan släppas tillbaka, blir det omvägning och
deltagare släppt tillbaka sin fisk får deltagaren vikten 0gr. Synerliga skäl måste föreligga för
att omvägning skall bli aktuell. Tävlande har dock ingen rätt att kräva omvägning av
sektionen.
 Tävlande på plats 1 och 2 på varje sektion skall, vid behov, hjälpa till vid invägningen.
 Tillträde till sin plats – 2 timmar innan
Det är inte tillåtet att ta sin fiskeplats i anspråk och påbörja upptacklingen förrän
tidigast två timmar innan fisket startar. Detta innebär att man placerar sin utrustning
ca 3 meter från stranden och påbörjar iordningsällande av platsen tidigast 2 timmar
innan start. Det är dock tillåtet att tex ha färdigupptacklade rullspön klara utanför
platsen.
Upplysningar
Omgång 1: Fredrik Andersson, 0739814233, mail: fredrik.andersson@rocketmail.com
Omgång 2: se ovan.
Omgång 3: Andreas Sandberg, andreassandberg@telia.com
Förbundsrepresentant: Fredrik Andersson , 0739814233 mail:
fredrik.andersson@rocketmail.com
TÄVLINGJURY
Tävlingsjury under omgång 1 består av: Peg A1, A2, A3, B1 vid första passet samt Thomas
Söderlund, Andreas Sandberg och Fredrik Andersson. Skulle någon av dessa personer vara
inblandad i ett disciplinärende och anses vara jävig av de övriga 6 så tar peg A4 dennes
plats.
ALLMÄNT OM REGLER
Detta avsnitt kan komma att kompletteras eller ändras ifall det blir nödvändigt att ytterligare
förtydliga vissa regler.
Plattformsben: Vattenståndet vid tävlingsdagarna avgör vad som kommer att gälla. Troligt är
dock att de hela plattformen/stolen måste stå på land.

Då långspöfiske ej är tillåtet så syftar några av reglerna/begränsninarna i reglerna ovan till att
förhindra avarter för att kringå långspöförbudet. Några exempel på sådana avarter vore tex
att använda ett bolognesespö som ett 7-8m långspö, fiska 7m full linlängd och endast sätta
på ytterligare en del på spöt trots att det vore relativt grunt och därmed hävda att man fiskar
TAP (Take-a-part) eller tex vid användande av ett 7m TAP hålla spöt vid själva delning
någonstans mitt på spöt. När man fiskar TAP 7-8m bör man således hålla spöt i dess sista
1,5 meter.
Vad gäller ifall mitt spö har delning på 6,80m, det är ju nästan 7 meter ?
Det är inte tillåtet att använda ett spö på 6,80m. Däremot är det tillåtet att tillverka en
”miniförlängare” ifall denna är av vanligt spömaterial (glasfiber/kolfiber) samt att det går att
hålla hela spöt i denna minidel.
Rullspöfiske måste ske utanför 13meters gränsen. Lina måste lämna rullen vid varje kast.
Endast vid ett undantagsfall är det tillåtet att änvända ett rullspö på ett kortare avstånd. Ifall
ens TAP-spö går av och att man bevisligen omöjligt kan fortsätta använda detta så får man
åberopa denna undantagsregel. Man måste dock vid detta fall kasta ut förbi 13m och sen
veva tillbaka tacklet. Man får i detta fall aldrig fiska närmare än 7meter.
Kartlänkar:
Arboga: http://kartor.eniro.se/m/IeQnM
samling vid skolan alt parkeringen vid vattnet slutet på storgatan. Räcker inte platserna till
går det att parkera vid skolan eller länger bort längs med ån på S. Ågatan. Kör in på
Österleden och fram mot ån så ser ni vart ni ska ta vägen. Fiske öster ut från parkeringen.
Vid fler än 35 deltagare kan det bli aktuellt att sätta en sektion uppströms om den nu
markerade sträckan alternativt på andra sidan ån på en betong kaj.
Sjöbacka: http://kartor.eniro.se/m/p0hc7
Karlsgrav: http://kartor.eniro.se/m/I3quQ
Tillägg tävling 1 och 2 Arboga:
Fiskekort gäller på sträckan. För att göra det enklare för alla att träna har jag gjort en
överneskommelse med arrendatorn. Dagskortpriset är satt till 10kr för de som skall vara med
på tävlingen. Alla som har för avsikt att träna på sträckan kommer behöva meddela mig, per
mail, vilken dag ni avser att träna. Betalning för träning sker kontant vid anmälan på första
tävlingsdagen, tag med jämna pengar. Kommer en fiskekorts kontrollant meddelar ni att ni
skall vara med på landslagskvalet och att betalning för träning sker i efterskott enligt
överenskommelse med Invgar Berglind. Jag förutsätter att alla är ärliga med sin träning och
meddelar detta så vi kan göra rätt för oss och får komma tillbaka till framtiden.
Plattformsbenen får stå i vattnet. Rådande vattenstånd avgör om främre eller flera ben får
vara i vattnet. Detta meddelas vid lottning. Observera att det är en väldigt skarp kant där det
blir betydligt djupare så det går inte att gå för långt ut.
Väl mött önskar Landslagsledningen.

