Torshälla SFK i Sörmlandsdistriktet
och
Sveriges Sportfiske- och
Fiskevårdsförbund
inbjuder till

2016 års SM i mormyska
den 5-6 mars

Tävlingarna kommer att hållas på Väsbyviken,
Mälaren i Torshälla.

Program
Fredag den 4 mars kl. 18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
Lämnar vi ut startpåsar för tre deltävlingar vid startplatsen i Solvik.
Startpåsar hämtas av respektive distriktstävlingsledare.
Kan även hämtas vid startplatsen Solvik senast kl. 06.00 på lördagen 5
mars.
Lördag den 5 mars Solvik, Torshälla
07.00 Genomgång vid startplatsen
07.30 Utgång
07.55 Tävlingsrutan får beträdas
08.00 Start deltävling nummer 1
11.00 Slut. Ingångstid 45 minuter
12.00 Bjuds det på ärtsoppa och knäckebröd
13.00 Utgång
13.25 Tävlingsrutan får beträdas
13.30 Start deltävling nummer 2
16.30 Slut. Ingångstid 45 minuter
Söndag den 6 mars Solvik, Torshälla
08.30 Utgång
08.55 Tävlingsrutan får beträdas
09.00 Start deltävling nummer 3
13.00 Slut. Ingångtid 45 minuter
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 2016 01 15 till;
Per Lundgren
Östra Långgatan 75
619 30 Trosa
Startavgiften insätts distriktsvis på postgiro 40 52 128 – 8
senast 2016 01 15. Skriv mormyska SM och distriktets namn.

Startavgifter
Senior- och veteranklasser

400 kr

Juniorklasser

250 kr

Tävlingsledning
Tävlingsledare

Per Lundgren

070-2409125

Vice Tävlingsledare

Jari Taskinen

070-7535692

Vice Tävlingsledare

Owe Westerholm

070-3607181

Tävlingssekreterare

Tobbe Mannberg

072-5785269

Tävlingskassör

Veli Hytönen

070-6588662

IT-ansvarig

Jimmy Sjöberg

Mormyskarepresentant

Andreas Wetterhall

Förbundsrepresentant

Anssi Lehtevä

Hemsidor
Torshälla Sportfiskeklubbs hemsida;
http://www.laget.se/torshallasfk
Sportfiskarna i Sörmland
www.sportfiskarnasormland.se

Torshälla Sportfiskeklubb hälsar alla hjärtligt välkomna till
2016 års SM i mormyska.

Tävlingssjön
Väsbyviken är en vik av Mälaren som är relativt isolerad från StorMälaren. Under 2015 hölls VM-kval i Mormyska på denna vik. De som
deltog under VM-kvalet var överlag nöjda med viken som tävlingsvatten.
Mälaren är en fiskrik sjö med många olika fiskarter. De restriktioner som
finns är att gädda och ål inte räknas och att gösen måste vara minst 45
cm för att få tillgodoräknas.
Tävlingsrutorna kommer att sättas ut två veckor före SM-tävlingen. Då
gäller fiskeförbud i, samt mellan rutorna. Det kommer att finnas en
övningsruta där man kan känna på fisket.
OBS!
Vid eventuell isbrist/dåliga isförhållanden på tävlingsvattnet
finns inget reservvatten att tillgå och inget SM kommer att
genomföras. SM-tävlingen skjuts då till 2017.

Fiskeområde
Karta över fiskeområdet kommer att komma på Torshälla
Sportfiskeklubbs hemsida.

Färdväg till startplatsen
Kommer ni från E 20 sväng av vid avfart 130 mot Torshälla. Gäller i båda
riktningar från E 20. Därefter skyltat mot Solvik.
Kommer ni från Katrineholmshållet kör in på Västerleden, Väg 230. Följ
Västerleden till uppfart E 20 mot Göteborg och Västerås (mittemot
McDonalds och Statoil). Därefter ta nästa avfart till höger, avfart 130.

Boende
Arrangerande klubb Torshälla SFK kommer att kunna erbjuda boende på
Solviks sommarkoloni som ligger i direkt anslutning till startplatsen för
SM-tävlingen. Boendet ligger ca 200 meter från sjön och startplatsen.
I Solvik finns boende för 40-50 personer fördelade på mindre
vinterbonade stugor med våningssängar. Stugorna/rummen är från 48 bäddar. Både stugor och rum är små. Då det är våningssängar
rekommenderar vi att man tänker sig för och blandar veteraner med
yngre deltagare då det kan vara svårt att ta sig upp i överslafen på
våningssängen. Toalett och dusch i angränsande byggnad,
gemensamhetsanläggning.
Frukost och middag serveras i Storstugan på boendeområdet. Storstugan
kan även nyttjas kvällstid för samkväm.
På boendeområdet kommer tävlingssekretariatet att finnas.
Pris för boende i Solvik:
500 kr/natt (inkl. frukost och middag). Boendet finns att hyra från
fredagen den 4 mars till och med söndagen den 6 mars, det vill säga två
nätter.
Boende i Solvik kan bokas direkt hos Torshälla SFK till;
Ove

070-3607181

Tobbe

072-5785269

Efter bokning av boende på Solvik ska betalning göras till Bankgiro 5485677 senast 10 vardagar efter det att bokning gjorts. Om så ej sker
annuleras bokningen till förmån för andra deltagare. Vid betalning uppge
samma namn som vid bokning av boendet.
Avbokning av boende kan ske före 5 februari utan att förlora några
pengar. Mellan 5-12 feb. dras 25 % av. Mellan 12-19 feb. dras 50 % av.
Därefter ingen återbetalning alls.
Övriga boenden i Eskilstuna
Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell

016-16 78 01

Trevligt hotell och personal centralt i Eskilstuna vid Eskilstunaån. Ca 2030 minuters åktid till tävlingsområdet.
Vilsta Sporthotell

016-51 30 80

Elite Hotell

016-540 23 00

Best Western Hotel

016-15 00 00

City Hotell

016-10 88 50

