
Sportfiskeklubben Jämtlandskroken och 

 Sveriges Sportfiske- och 

Fiskevårdsförbund 

inbjuder till ett öppet 

SM i mormyska 2022 den 26 - 27 Mars 

Max 200 deltagare 

 

  

 

”Så länge pandemin fortfarande är ett hot mot vår hälsa, är det ett 
krav att var och en som deltar i Jämtlandskrokens:s organiserade 
aktiviteter skall vara fullvaccinerade.” 

  



Program 

Fredag den 25 mars kl. 18.00 – 21.00   Lämnar vi ut startpåsar för tre deltävlingar vid 

Krondikesvägen 33 A Östersund och vid startplatsen Änge gård Mårdsjön Startpåsar hämtas 

av respektive distriktstävlingsledare. Startpåsar kan även hämtas vid startplatsen Änge gård 

Mårdsjön senast kl. 06.00 på lördagen den 26 Mars Eventuella namnändringar görs i samband 

med hämtning av startpåsar 

Notera på anmälningsblanketten var ni hämtar startpåsarna. Östersund eller Mårdsjön.  

Lördag den 26 mars Änge gård Mårdsjön kl 07.00   Genomgång vid startplatsen kl 07.30   

Utgång kl 07.55   Tävlingsrutan får beträdas kl 08.25   Start deltävling nummer 1 kl 08.30 

Slut kl 11.30 Ingångstid 45 minuter efter deltävling 1 bjuds det på soppa och bröd. Utgång till 

deltävling 2 kl13.30 kl 13.55 får tävlingsrutan beträdas kl 14.00 start av deltävling 2 kl 17.00 

slut ingångstid 45 minuter. 

Söndag den 27 Mars Änge gård Mårdsjön utgång kl 8.30 kl 8.55 rutan får beträdas kl.9.00 

start av deltävling 3 kl 13.00 slut deltävling 3 45 minuter ingångstid. 

Prisutdelning sker direkt i anslutning till tävlingen vid tävlingsplatsen. 

Anmälan 

Anmälan sker digitalt distriktsvis av distriktstävlingsledaren till jamtkroken@gmail.com 

(Undantaget är Hälsingland som saknar distriktstävlingsledare och där anmäler man via sin 

klubb). Anmälan skall vara Jämtkroken tillhanda senast 2022-03-10 

Innehav av lättnadskort meddelas i samband med anmälan. 

Mårdsjöns storlek medger max 200 deltagare. 

Om det anmäls fler än 200 tävlande så gäller tiden för när anmälan ankom Jämtkroken enligt 

principen ”först till kvarn”. 

 

Skicka inga startkort 

Anmälningsblankett finns på Sportfiskarnas hemsida. 

Anmälda redovisas på www.jamtkroken.com 

Startavgifter 

 Juniorklasser fiskar gratis 

Övriga klasser 500 kr varav 100 kr sanktioneringsavgift och 100 kr till VM laget 2023 

Startavgiften insätts distriktsvis på Plusgiro 430 76 39-7 senast 2022-03-10 Skriv mormyska 

SM och distriktets namn. 

 



Tävlingsledning 

Tävlingsledare:  Börje Jönsson 073-08 83 445 

Biträdande tävlingsledare:  Håkan Löfqvist 070 37 18 138 

Tävlings sekreterare:  Wenfrid Löjdahl 072-72 91 900 

Tävlingskassör:  Arne Berglund 070 29 60 236 

Förbundsrepresentant:  Andreas Wetterhall 073-6966956 

Förbundsrepresentant:  Michael Molander 08-41080605 

Tävlingsjury 

Tävlingsledningens representant.  Håkan Löfqvist 

Förbundsrepresentant  Andreas Wetterhall 

Representant av de tävlande. Mats-Arne Axelsson 

Hemsida 

Sportfiskeklubben Jämtlandskrokens hemsida www.jamtkroken.com 

Tävlingssjön 

Mårdsjön: Fisk som finns i sjön är Mört, Abborre, Sik och Gädda. 

Karta över fiskeområdet kommer att finnas på klubbens hemsida inom kort. 

Mårdsjön är avlyst från och med den 18.e mars för de tävlande. 

Vägvisning 

Från Östersund mot Sollefteå väg 87.Sväng vänster vid Stugun (ca 68 km från Östersund) mot 

Mårdsjön. 

Försäljning 

På tävlingsstället kommer det att vara fikaförsäljning och dryckesförsäljning 

Förbundets sponsorer är inbjudna att upprätta försäljning vid samlingsplatsen 

 

Landslagskval 

Enligt särskilda bestämmelser SM mormyska punkterna 22-24 

 

http://www.jamtkroken.com/


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 www.sportfiskarna.se/medlem . 

Boende 

Se hemsidan http://visitostersund.se/bo/ 

Om boende önskas i Mårdsjön med omnejd så kontakta Wenfrid Löjdahl på tel 072 - 7291900 

Sportfiskeklubben Jämtlandskroken hälsar 

alla 

hjärtligt välkomna till 2022 års SM i mormyska 

 

http://visitostersund.se/bo/

