
Lördag den 9 november är det dags för den årliga tävlingen 
08 ABBORREN. Observera ny startplats Stäketsundet. 
 
Detta år även med en Kajak-klass 

 

 

ANMÄLAN: 

Anmälan görs till tavling@sportfiskarna.se.  

Vid anmälan uppges Teamnamn samt för- och efternamn och medlemsnummer på samtliga 

medlemmar i teamet. 

Sista anmälningsdag onsdag 6 november. 

 

INBETALNING: 

Startavgift 250:- per person ingående i Teamet (750:- för tremannalag eller 500:- för 

tvåmannalag), betalas vid anmälan till BG 166-1222 eller Swish 13 179 4148 

märk 580/Teamnamn. 

 

REGLERNA:  

www.sportfiskarna.se/tavling/regler 

Fiske från båt med konstgjorda beten. 

2-3 personer i varje Team. 

Teamet med de fem längsta abborrarna vinner. 

KRAV: Alla deltagare måste vara medlemmar i Sportfiskarna och kunna visa upp sitt 

medlemskort. Vill du bli medlem eller vill du kontrollera att ditt medlemskap är aktivt så 

mejla info@sportfiskarna.se i god tid innan tävlingen. 
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KAJAK-KLASS: 

Fiske från kajak med konstgjorda beten.  

En person i varje kajak. 

Anmälan görs till tavling@sportfiskarna.se.  

Vid anmälan anges ”KAJAK samt för- och efternamn och medlemsnummer”. 

Sista anmälningsdag onsdag 6 november. 

Våtdräkt och flytväst är ett krav. 

Startavgift 250:- betalas vid anmälan till BG 166-1222 eller Swish 13 179 4148 

märk 580/Namn. 

 

TÄVLINGSINFORMATION: 

Start och målgång sker vid Stäketsundet. 

Sekreteriat vid Stäkets klubbstuga, Uddnäsvägen 15. 

Öppen ramp finns vid i Stäketsundet. 

Registrering samt uthämtning av startkort och mätbräda 07:00-07:40 

Kaptensmöte 07:40 

Gemensam start i lugnt tempo (max 5 knop) 07.50. 

Tävlingstid 08:00-14:00. 

Respektera rådande hastighetsbegränsningar och sjöregler. 

Under tävlingen, respektera varandra och håll en ”kastlängds avstånd” till nästa båt det vill 

säga omkring 25 meter. 

Flytväst eller annat flytplagg skall bäras hela tiden tävlingen pågår. 

Våtdräktskravet gäller kajak-klassen. 

Endast fiske med artificiella beten är tillåtet.  

Fisk på mätbrädan ska fotas så att fiskens längd tydligt framgår.  

Huvudet mot 0 cm, stjärtfenan får klämmas ihop lätt för längdregistrering. 

Del av cm avrundas nedåt. 

Bilden skall skickas in till 076-9453074 senast 15 min efter fångst. 

Liveställning kommer att rapporteras, sista rapport kl 12.00  
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TÄVLINGSOMRÅDE: 

Detta år provas ett för tävlingen nytt tävlingsområde. 

Erikssund i norr, Ormsundet i väster, Nockeby- och Lullehovsbroarna i söder avgränsar 

tävlingsområdet. 

 

 
 

EFTER TÄVLINGEN: 

Sista tid för inlämning av resultatkort 14.20. 

Prisutdelningen genomförs så snart vi fått ordning på resultaten.  

Mat och dryck från Food Truck finns att hämta vid målområdet 14.00-14.45, ingår i 

startavgiften. 

Fullständiga resultat kommer att presenteras på Sportfiskarnas webbsida under fliken 

resultat. 

 

ÖVRIGT: 

Genom att ni anmäler er till tävlingen så samtycker ni att vi hanterar och lagrar bilder och 

dina personuppgifter som kommer att hanteras enligt GDPR. Resultat och bilder kan komma 

att publiceras. Läs mer om GDPR på sportfiskarna.se/medlem. 

 

För mer information kontakta: tavling@sportfiskarna.se, Michael Molander 08-410 80 605 

Välkomna! 
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