NORDISKT MÄSTERSKAP I PIMPEL
14 april 2018 LULEÅ

INBJUDAN TILL NM I PIMPEL 2018
Sportfiskarna Sverige anordnar i samarbete med Råneå Sportfiskeklubb och
Sportfiskeklubben i Luleå nordiska mästerskapet i pimpel i Sverige och Luleå 2018-04-14.
Alla tävlande inkvarteras på Quality Hotel i centrala Luleå. Till hotellet är det möjligt att
anlända redan på torsdag 2018-04-12.
REGLER
Reglerna läses upp på lagmötet 2018-04-13
TÄVLINGSVATTEN
Tävlingsvatten kommer att presenteras vid lagmötet på fredagskvällen den 13/4-2018. Då
delas även kartor över fiskevattnet ut till alla deltagare.
TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare Stig Granström, vice David Granström (Sportfiskeklubb)
Tävlingssekreterare Robert Åkerström (Sportfiskeklubb)
Tävlingsjury Lagkaptenerna, tävlingsledaren och Sportfiskarna Sveriges representant
ANMÄLAN TÄVLING
Anmälan skall göras av respektive lands lagkapten. I denna anmälan skall klart framgå
tävlandes namn samt vilken klass denne tillhör. Anmälan skall vara Sportfiskarna tillhanda
senast 2018-03-01.
Tävlingsklasser:
Damjuniorer (max 19 år)
Damer (20-54 år)
Damveteraner (minst 55 år)

Herrjuniorer (max 19 år)
Herrar (20-54 år)
Herrveteraner (minst 55 år)

Skicka anmälan till: Michael Molander, tävlingsansvarig tävling@sportfiskarna.se
ANMÄLAN KOST OCH LOGI
Alla tävlande kommer att bo på Quality Hotel i Luleå. Nedan angivna priser gäller per
rum/dygn. Observera att varje land står för respektive lags samt eventuella
följeslagares kostnader! Lördagskvällens bankett inkl. lättöl och mineralvatten samt
välkomstdrink står dock värdlandet för. Observera att frukost ingår i rumspriset! (Serveras
from kl.06.30 alla dagar).
Enkelrum:
Dubbelrum:
After Work på hotell fredag:

890 sek per person och natt
495 sek per person och natt
159 sek/pers (öppet för allmänheten)

I Luleå finns många olika restauranger att välja emellan om lagen föredrar att äta middag
torsdag och fredag någon annanstans än på hotellet.
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Hotellet är bokat from torsdagen den 12 mars till söndagen den 15 mars, en bokning för
tävlingsdeltagarna ska sändas in till nordiskamasterskapet2018@gmail.com senast 2018-0301. I den anmälan ska följande finnas med.






Ankomst/Avresa?
Enkel eller dubbelrum, namn på vem som bor med vem?
Mat allergier/specialkost för Bankett på lördag?
Önskemål garageplats, antal?
Betalning hotell, ett giltigt kreditkort ska lämnas till hotellet

OBS! ifall laget anländer någon annan dag än torsdagen och även utifall att det kommer fler
personer än själva laget och kaptenen så får ni själva ordna detta i god tid med arrangörerna
i Luleå nordiskamasterskapet2018@gmail.com som i sin tur kontaktar hotellet.
TIDER
torsdag 12/4



För de som kommer torsdag är incheckning fr.o.m. Kl.15.00
Middag kan arrangör ordna på hotellet om så önskas.

fredag 13/4




Avfärd (gångavstånd) till träningsvattnet kl.09.15 för en insatstävling, klar ca kl.15.30
Lagmöte på Quality Hotel (utdelning av startkort till lagen), förevisning av
tävlingsvattnet samt uppläsning av regler kl.17.00.
Middag kl.18.00. After Fish finns på Quality Hotel, även för allmänheten. I Luleå finns
många olika restauranger att välja emellan om lagen föredrar att äta middag någon
annanstans än på hotellet.

lördag 14/4







Avfärd (gångavstånd) till tävlingsvattnet kl.08.30
Tävlingsstart kl.10.00–14.00 (utgång på isen kl.09.30)
Tävlingen avslutas kl.14.00 (ingångstid 30 min.) kl.14.30 alla tävlande åter i
målområdet!
Åter till Quality Hotel ca kl.15.30.
Föreläsning Quality Hotel av fiskeikonen Gunnar Westrin kl.18.00–18.30.
Mingel vid baren i Restaurang Q, Quality Hotel kl.18.30–20.00
Bankett med välkomstdryck, tal av kommunalråd och prisutdelning på Quality Hotel
kl.20.00-. Lättöl och mineralvatten står värdlandet för.

söndag 14/4


Utcheckning före kl.12.00
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Ytterligare info.
Information kommer att publiceras på Sportfiskeklubben i Luleås hemsida:
www.nya.sportfiskeklubben.nu
Väderuppgifter. http://www.smhi.se/vadret/vadret-isverige/land/fiveDaysForecast.do?geonameid=604490&redirect=false
FÄRDANVISNINGAR
Luleå ligger i Norrbotten vid kusten i norra Sverige, ca 950 km norr om Stockholm.
Följande länk visar hotell Quality Hotel läge. Och information hotell
Lättast kommer man till Luleå med Flyg, tåg, bil eller buss. Information om Luleå

För mera uppgifter angående tävlingen, kontakta:
Michael Molander, Sportfiskarna
Epost: tävling@sportfiskarna.se
Telefon: 0046 8-410 806 05
Stig Granström, Råneå Sportfiskeklubb
Epost: nordiskamasterskapet2018@gmail.com
Telefon: 0046 70-680 78 07
David Granström, Råneå Sportfiskeklubben
Epost: nordiskamasterskapet2018@gmail.com
Telefon: 0046 70-664 05 65

Vi önskar alla välkomna till Norrbotten, Luleå och Sverige och hoppas ni ska få en trevlig
fiskehelg!
Sportfiskarna
Michael Molander, Tävlingsansvarig

