
FK Balans 

 
Inbjuder i samarbete med  

 

& 
 

 

till 2017 års Lag-SM i Internationellt Mete 

Sponsorer: 

 

                          

                    

                    
 

          
 



Inbjudan SM för lag 2017 
Fk Balans bjuder tillsammans med Sportfiskarna in till SM för lag i 

Internationellt Mete i Rögle Dammar. 

 

Tävlingsdatum: 

2017-09-23 – 2017-09-24 

 

Arrangör: 

Fk Balans 

 

Deltagare: 

Lag som kvalificerade sig från DM 2016 

 

Regler: 

Sportfiskarnas regler för internationellt 

mete samt kvalificeringsregler hittar ni på 

länken 

http://www.sportfiskarna.se/Tavling/Regler 

 

Följande regler gäller: 

 

Gädda räknas ej och ska omgående släppas tillbaka. 

 

Keepnet för dom som fiskar i damm 5 ska vara karpsäkra. Beroende på tillgång 

på hjälp vid strandkanten kan det bli så att stora fiskar vägs direkt vid fångst för 

att kunna släppas direkt…  

  

Fisken ska hanteras så varsamt som möjligt vid invägning. Detta innebär att 

man rullar fram fisken medan keepnetet är i vattnet så den inte behöver passera 

3,5 m keepnet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportfiskarna.se/Tavling/Regler


Tävlingsvatten: 

Rögle Dammar: Damm 3 och 5 

 

Samlingsplats: 

Se karta 

 

Parkering: 

Parkering på angiven plats, se karta. 

 

Anmälan: 

Görs genom att swisha in startavgiften på 1236174445, FK Balans 

alternativt banköverföring till bankkonto 6752-451109481.  

Betalning ska vara gjord senast 2017-08-01.  

 

Ange följande vid 

betalning: 

1. Klubb 

 Obs! Vid banköverföring med litet utrymme för meddelande 

 ange i första hand klubb. 

2. Klass 

3. Lagnamn 

 

Uppgifterna ska också mailas till Johan på följande adress: 

xdp544z@tninet.se 

 

Om det är ett juniorlag som anmäls glöm inte att skriva det. 

 

Startavgift: 

Seniorlag 

1 200 kr 

Juniorlag 

200 kr 

 

Tävlingsledning: 

Mårten Johansson, 070-6793153 (tävlingsledare/resultat) 

Johan Nilsson, 0706-211720 (kassör) 

 

Träningsfiske: 

Fram till och med 2017-09-17. 

Fiskekort köps i stugan vid Damm 1. 

 

Övrig information: 

Försäljning av korv, läsk, snacks och kaffe kommer att finnas. 



 

Skräp: 

Rögle dammar ligger i ett naturreservat så alla måste ta hand om sitt eget skräp. 

 

Notera: 

Vi kräver att våra sponsorer har F- skattesedel 

 

Tävlingsområdet disponeras av arrangören. 

Endast sponsorerna har rätt att vistas på 

området för distribution, försäljning och 

demo av utrustning. 

 

Kontakt information: 

Tävlingsledare: Mårten Johansson 

Tävlingskonsulent: Anssi Lehtevä 

 

Deltävling 1, lördag: 

Anmälan: 

08:00 

Lottning: 

09:30 

Mäskning: 

11:50 

Tävling: 

12:00 – 16:00 

 

Deltävling 2. söndag: 

Anmälan: 

07:00 

Lottning: 

08:30 

Mäskning: 

10:50 

Tävling: 

11:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prisutdelning: 

Sker på söndagen så fort resultaten räknats ihop. 

 

 

Priser: 

Seniorlag – Varupriser och medaljer 

Juniorlag – varupriser och medaljer 
 

 

 

Gul punkt – parkering för sektion A och B samt sekretariatet? 

 

Röd punkt – parkering för sektion C och D 

 

Grön punkt – här köper du fiskekort vid träningsfiske 

 

Om fisket: 
 

Damm 3 – är den fiskrikaste dammen antalsmässigt och här fångar man normalt sett mört och en 

del abborre. Det finns Braxen, Sutare och Ruda men fångster av dessa under tävlingar har varit 

väldigt sällsynta fram till VM-kvalet i början av juni då det kom upp flera båda dagarna.  

Dammen är full av växtlighet och inför SM:et så kommer platserna röjas. Men man måste vara 

noggrann när man lodar sin fiskeplats här och hitta luckor i vegetationen. 

Långspö eller take-a-part är dom två metoder som brukar vara aktuella. Just på grund av 

vegetationen brukar det vara svårt med rullspöfiske. 

Vinnarvikt på tävling kan vara allt mellan 3-9 kilo högsta någonsin är ca 17 kilo men sådant fiske 

bör man inte räkna med. 

 

Damm 5 
Innehåller förutom sedvanlig mört och abborre, dom rikskända storbraxarna upp till 8 kilo och 

dessutom en hel del karp och dom största där väger en bit över 10 kilo. För att dessa inte ska ta 

skada så vägs dom in omgående med hjälp av kontrollant och släpps sedan direkt utan vistelse i 

keepnet. Sedan förra gången lag-sm:et gick här så har det varit ganska ovanligt med dessa stora 

bonusfiskar på tävlingar. På ett DM med 20 man har det kanske kommit upp 2-4 bonusfiskar per 

tävling varav några varit stora abborrar. Överlag är mörtfisket något svårare i 5:an men stundtals är 

där bra fiske, vi hade bland annat en vinnarvikt på 5650 g på Dm 2015. 



 

Boende: 

Följande alternativ ligger nära och bra till för tävlanden: 

 

Hotell: 

Elite Hotell Ideon, Lund, 046-287 11 00 

Scandic Star, Lund, 046-285 25 00 

 

Vandrarhem 

STF Torna Hällestad/Trollskogens Vandrarhem, 046-53243 

 

Camping: 

Källby Camping, 046-35 51 88 

 


