
Sportfiskarna tillsammans med Norsjö Sportfiskeklubb inbjuder till SM i traditionellt mete.

Datum och plats:

6-7 juli 2019, Järvträsk.

Norsjö SFK inbjuder till:
SM i traditionellt mete
6-7 juli 2019



Tider:

Fredag 5 juli Kl.18.00-20.00   Utlämning av startkort i skolan i Järvträsk. Hämtas 
av respektive distriktstävlingsledare eller av denne utsedd person. Kan
även hämtas lördag morgon före 07.30.

Samling och genomgång sker båda dagarna vid skolan i Järvträsk.
lördag 6 juli, ind. söndag 7 juli, lag

Lottning: 08.00 07.00
Genomgång: 08.30 07.30
Utgång: 09.00 08.00
Tävlingstid: 10.00-14.00 09.00-13.00
Ingångstid slut: 15.00 14.00

Bussning kommer att ske för vissa klasser, såväl lördag som söndag. Bussen utgår från skolan i 
Järvträsk. Beroende på antalet deltagare kommer eventuellt även Stensträsket att nyttjas, där kan 
en viss förskjutning av tävlingstiden bli aktuell.
Prisutdelning sker på startplatsen snarast efter invägningen. Resultatlistor kommer INTE att delas 
ut på tävlingsdagen. Ingen parallelltävling kommer att hållas detta SM pga lågt deltagarantal på 
parallelltävlingarna tidigare SM i Järvträsk.

Anmälan:

 Anmälan skall ske distriktsvis av respektive distrikttävlingsledare. Startkort skall vara 
maskinskrivna eller textade och komplett ifyllda med den tävlandes namn, klubb, distrikt, 
klass samt medlemsnummer i Sportfiskarna. 1 lagkort per lag, komplett ifyllt.
Innehav av lättnader (handikappkort) meddelas i samband med anmälan och anges på 
startkortet.

            Anmälningsblankett finns på vår hemsida: www.norsjosfk.se

 Digital anmälan skall skickas senast 2019-05-31 till kontakt@norsjosfk.se 
Startkorten skickas till: Norsjö Sportfiskeklubb, Bastutjärn 24, 935 93 Norsjö.

 Startavgiften insättes distriktsvis vid anmälan på Bankgiro 5979-7571. Märk talongen SM  
mete 2019 och distriktsnamnet. Inbetalda startavgifter återbetalas ej.

                               Startavgifter:

Seniorer, veteraner: 350kr
Juniorer: 200kr

Lag seniorer och veteraner: 1000kr
Lag juniorer: 500kr

http://www.norsjosfk.se/
mailto:kontakt@norsjosfk.se


Förslag till boende:
 

Källan Hotell  ,   Åmliden  
boka via hemsidan www.kallan-hotell.se (fyll i ”SM mete 2019” i rutan meddelande till hotellet) 
eller telefon på 0918-32100
Malå Hotell
boka via mail på info@malahotell.se eller telefon på 0953-41700 
Hotell Laponia, Arvidsjaur, 0960-55501
Ni måste boka via hemsidan eller via telefon/mail , går inte att ni bokar via booking/expedia eller 
någon annan bokningssida. 
Rännuddens Camping
Norsjövallen, 070-61 61 912 (stugor och husvagnsplatser)
Fromhedens fiskecamp
0918-26044 eller 076-7777628 för bokning. 

OBS! Ange bokningskod ”SM METE 2019”vid bokning på alla 
föreslagna boenden.

För frågor om möjlighet att ställa upp husvagnar eller husbilar i Järvträsk ring:
Folke Nilsson: 070-5781964

Färdväg och transporter:

Järvträsk är beläget i Norra Norrland i Norrbottens inland(vid Västerbottens länsgräns), 10 mil 
väster om Skellefteå, 6 mil öster om Malå, 5,5 mil sydöst från Arvidsjaur och 4,5 mil norr om 
Norsjö.

Försäljning vid tävlingsplatsen:

Vid skolan i Järvträsk kommer det att finnas försäljning av bl.a. dricka, hamburgare och 
smörgåsar samt fiskeartiklar. De som vill sälja fiskeartiklar skall inneha F-skattesedel och anmäla 
sitt intresse till Steve Björk, steve@norsjosfk.se senast 20/6.

Avlysning:

Från och med 20 juni är tävlingsvattnet avlyst för deltagare i SM-tävlingarna.

http://www.kallan-hotell.se/
http://www.kallan-hotell.se/
mailto:steve@norsjosfk.se
http://fromhedensfiskecamp.com/
http://rannudden.com/
http://www.hotell-laponia.se/
mailto:info@malahotell.se
http://malahotell.se/


Fiskevattnet:

Järvträsk är en sjö med mycket god tillgång på fisk, främst mört, abborre och gädda. Fångsten 
kommer till stor del att bestå av 50-80 grams mört, som kan fångas i stora mängder runt hela sjön. 
Även abborre kommer att nappa på din krok. Tyvärr kommer nog en och annan gädda att störa ditt
fiske. Gissningsvis kan segervikten komma att ligga på 6 – 8 kg under detta svenska mästerskap i 
mete. Även Stensträsket som kan bli aktuell vid större deltagarantal hyser mycket god tillgång på 
mört och abborre, dock i något mindre storlekar.
Norsjö SFK arrangerar varje år Norsjö metevecka (Tubertini Cup) där segrarvikten på Järvträsket 
brukar vara mellan 15-20 kilo på tre timmars frigångsfiske och på Stensträsket mellan 7-9 kilo. 

Tävlingsledning:

Tävlingsledare: Ulf Jakobsson 070-6037109
Tävlingssekreterare: Harriet Jonsson 070-2561681
Meterepresentant: Jari Taskinen 070-7535692
Förbundsrepresentant: Michael Molander michael.molander@sportfiskarna.se
Tävlingsjury: Tävlingsledaren, meterepresentanten samt en av de tävlande.

Kontakt:

Vid frågor angående SM-arrangemanget kontakta:

Steve Björk: 070-2324019, steve@norsjosfk.se eller:

PR-ansvarig: Harriet Jonsson, 070-2561681, harriet@norsjosfk.se

Övrigt:

Stövlar rekommenderas till samtliga deltagare. Järvträsket är inte handikappanpassat, så fiske från 
rullstol är inte möjligt.  ENDAST tävlande med lättnader(handikappkort) kan vid begäran få 
transport till och från sitt tävlingsområde. Invägningsstationer kommer att finnas i anslutning till 
de olika klassernas tävlingsområden.

För ytterligare information om Norsjö SFK:s verksamhet samt SM-information besök: 
http://www.norsjosfk.se/

Norsjö Metevecka:

För er som skall fiska SM finns ju även Norsjö Metevecka den 8 – 13 juli. Tävlingsprogram och 
övrig information hittar ni på vår hemsida http://www.norsjosfk.se/

Vi hälsar alla välkomna till Järvträsk och hoppas att ni skall få en trevlig upplevelse.

http://www.norsjosfk.se/
http://www.norsjosfk.se/
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