Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund och
Västra Kronobergs Metklubb inbjuder till

Lag-SM i internationellt mete
13 & 14 augusti 2011
Tävlingsvatten: Lagan/Hammarsjön vid Strömsnäsbruk.
Deltagare: Kvalificerade från DM, dock max 30 lag.
Anmälan: Startavgiften sätts in omgående på Bankgiro 766-4923 (Västra Kronobergs
Metklubb). Ange klubbnamn som avsändare. Därefter mejlar ni klubb, lagmedlemmarnas
namn samt full adress, telefon och mejl till en kontaktman på följande adress:
hammarsjon@yahoo.se
Startavgift: Seniorlag (4 personer) 1000 kronor samt juniorlag (2 personer) 200 kronor.
Regler: Sportfiskarnas regler för Internationellt mete. Läs mer på www.sportfiskarna.se
Tider Lördag:
Anmälan: 09.00
Lottning: 10.00
Tävling: 12.00 – 16.00
Tider Söndag:
Anmälan: 07.30
Lottning: 08.30
Tävling: 10.30 – 14.30
Sponsorer: I-Tackle, Skandinaviens Sportfiskecenter, Lasses Sportfiske och Metecentrum.
Fler sponsorer kan eventuellt tillkomma.
Beten: Lasses Sportfiske, Ryd, levererar beten med kylbil. Beställning görs direkt till Lasse
på 070-685 84 06 eller eller lasse@pass.nu
Försäljning: Korv, läsk, smörgåsar, kaffe m.m. kommer att säljas vid sekretariatet.
Boende: Vi rekommenderar Strömsnäsbruks Vandrarhem som ligger centralt i samhället och
nära samlingsplatsen. Telefon: 0433-207 00. www.stromsnasbruk.com

Tävlingsledning:
Rikard Bengtsson (tävlingsledare) 070-575 46 33
Jörgen Svensson (tävlingskassör) 0706-64 25 17
Upplysningar:
Rikard Bengtsson, 0372-140 01 (dagtid) eller 070-575 46 33.
Samling/sekretariat: Samling vid Folkets Hus i Strömsnäsbruk. Härifrån sker utgång till
sektionerna A, B och C. Till D kommer ni lättast med bil, men den kan även nås med kärra.
Fina gångvägar till alla sektioner. Om det skulle bli fler än 20 lag kommer dock D att flyttas
ner till en sektion nära kraftverket. I så fall blir det bilkörning till D.
Kort info om fisket på varje sektion:
A = ligger ovanför lilla Bruksbron (kör in på Västra Strömgatan så kommer A efter
fördämningsvallen). Fiske: TAP, rullspö och förmodligen 3-5 meter långspö. B = mellan
Bruksbron och stora åbron, fast på andra sidan av ån (parken vid Folkets Hus). Fiske: TAP
samt spön på cirka 3-5 meter. Det närmaste kanal vi kommer i Strömsnäsbruk.
C = blir vallen efter stora åbron. Fiske: TAP, 3-7 meter och kanske t.o.m. feeder. D =
Sträckan efter vallen, den vi brukar kalla Nya Sträckan. Fiske: Rullspö, feeder och långspön
från 3 till 9 meter.
Fiske i huvudsak efter braxen, mört, abborre och löja. Det finns även ganska gott om karp i
vattensystemet, upp till cirka 10 kilo, men dessa brukar normalt inte visa sig på tävlingar.
Men ibland händer det!
Individuell lottning.
Fiskekort vid träningsfiske löses lämpligast på Skandinaviens Sportfiskecenter i Ljungby eller
på Centrum-kiosken i Strömsnäsbruk.

