Pimpel SM 2017
1-2 april
Skellefteå Sportfiskeklubb och Sportfiskarna
inbjuder till SM i pimpel på Burträsket

Tider:
Fredag 31 mars

Kl. 18.00-21.00 Utlämning av startkort Quality Hotel Skellefteå
Stadshotell, Stationsgatan 8 Skellefteå. Hämtas av respektive
distrikttävlingsledare eller av denne utsedd person som också ansvarar
för att deltagarna får startkort och påsar. Kan även hämtas lördag
morgon före kl 8:00 vid tävlingscentrum i Burträsk.

Lördag 1 April Ind

Kl 09:00

Genomgång av tävlingsområde och övriga förutsättningar
vid tävlingcentrum i Burträsk
Kl 09:30
Utgång från startplatsen (9:15 med handikappkort)
Kl 10:00
Start
Kl 14:00
Slut, ingångstid 45 minuter
Prisutdelning vid tävlingscentrum i Burträsk

Söndag 2 April Lag

Kl 08.00

Genomgång av tävlingsområde och övriga förutsättningar
vid tävlingcentrum i Burträsk
Kl 08:30
Utgång från startplatsen (8:15 med handikappkort)
Kl 09:00
Start
Kl 13.00
Slut, ingångstid 45 minuter
Prisutdelning vid tävlingscentrum i Burträsk

Eventuella protester skall vara inlämnade skriftligt senast 30 min efter ingångstidens slut.

Anmälan:
Anmälan skall ske distriktvis av respektive tävlingsledare. Startkort skall vara maskinskrivna eller
textade och komplett ifyllda med den tävlandes namn, klubb, distrikt, klass samt medlemsnummer i
Sportfiskarna. Innehav av handikappkort/tävlingslättnad meddelas i samband med anmälan och
anges på startkortet.
* Ett startkort per lag kompett ifyllt
Anmälningsblankett finns på http://ssfk.net/pimpel-sm-2017/ samt på Sportfiskarnas hemsida.
Anmälan ska vara oss tillhanda senast fredag 25 febr på e-postadress info@ssfk.net.
Startavgifterna insätts distriktsvis vid anmälan på SSFKs Postgiro 437 00 73-1.
Senare inkommen anmälan accepteras ej.
Märk talongen ”SM Pimpel 2017” och distriktsnamnet. Inbetalda startavgifter återbetalas ej.
Anmälningen godkänns då betalningen är registrerad.
Startkorten sändes i samband med anmälan till:

SSFK/co Carina Berglund Drängsmark 160, 934 96 KÅGE

Startavgifter:
Individuellt:

Seniorer och veteraner 300:Juniorer 200:-

Lag:

Seniorer och veteraner 900:Juniorer 500:-.

Deltagarlistor kommer att presenteras via http://ssfk.net/ och på vår Facebooksida Skellefteå
Sportfiskeklubb samt i det tryckta SM-programmet

Tävlingsvatten:
Burträsket, yta 12.8 km2, maxdjup 15,8 m, medeldjup 4.8 m
I början av april får man räkna med att isen är 50-60 cm tjock med 2 dm hårdfrusen snö ovanpå,
varför en borr med lång spiral rekommenderas.
Vattnet är humusfärgat. Sjön håller ett rikligt bestånd av abborre, gädda, vitfisk såsom braxen mört
mm samt även gös och flodkräfta.
I den norra delen finns stora grundområden med 1-2 m djup, där det gäller att vara försiktig vid
borrandet, ha gärna med ett reservskär.
Sjön kommer att avdelas i två delar, ena halvan för den individuella tävlingen lördag och den andra
för lag söndag.
Tävlingsvattnet är avlyst för SM deltagare från och med fredag 17 Mars 2017.
Betr. Djupkartor hänvisas till Skellefteå kommuns hemsida www.skelleftea/default.aspix?id=15640

Färdväg och transporter:
Burträsk är beläget ca 40 km sydväst Skellefteå, från Skellefteå Airport till Burträsk är det ca 35 km.
Samtliga transporter till- och från tävlingarna svarar de tävlande själva för.
Transportkartor kommer innan tävling att publiceras på Skellefteå Sportfiskeklubbs hemsida
http://ssfk.net/ och på vår Facebooksida Skellefteå Sportfiskeklubb.

BESTÄMMELSER:
Kvalificering och klasser enligt Sportfiskarnas gällande bestämmelser.
Observera att tävlingslättnad, elborr ej automatiskt medger förlängd gångtid.

Försäljning vid tävlingsplatsen:
Försäljning av hamburgare, fika mm kommer att ske vid tävlingscentrum.
Redskapsförsäljare ska ha F-skattsedel och anmäla sitt intresse/närvaro till
Urban Olofsson ubbe_med_stubbe@hotmail.com senast fredag 11 mars 2017.

Parallelltävlingar:
Lördag och söndag: Ljusvattnet, ca 10 km från Burträsk.

Förslag till boende:
Ouality Hotel Skellefteå Stadshotell, Skellefteå. 0910-71 10 60
SM-priser dubbelrum 890:-, enkelrum 700:-, ange pimpel-sm vid bokning. Hotellet kommer även att
erbjuda en SM-meny på lördagkväll.
Scandic, Skellefteå. Dubbelrum 950:-, enkelrum 850:- ange pimpel-sm vid bokning.
Skellefteå Camping, 0910-73 55 00 erbjuder rum och stugor i varierande storlek. Prisexempel 2bäddsrum inkl sänglinneset 750:-, 4-bäddstuga 1190:Ljusvattnet. Enklare vandrarhemsboende med frukost beläget vid startplatsen för
parallelltävlingarna, ca 10 km från Burträsk och SM-tävlingarna.
Ett 40-tal platser finns, gemensam middag kan ordnas både fredag och lördag kväll.
För information och bokning kontakta: Jerry 070/685 41 60 efter kl 17 eller
Gun eriksson.gun@hotmail.com
Enstaka stugor och rum i Burträsk och dess omgivning kommer att publiceras på Skellefteå
Sportfiskeklubbs hemsida http://ssfk.net/ och på vår Facebooksida Skellefteå Sportfiskeklubb.

TÄVLINGSLEDNING:
Ordförande: Rolf Öberg 070-660 41 72 rolf.tavling@sportfiskarna.se
Tävlingsledare: Urban Olofsson 070-362 75 42 ubbe_med_stubbe@hotmail.com
Bitr tävlingsledare: Staffan Öhgren 070-659 27 40 staffanb.ohgren@gmail.com
Tävlingssekreterare: Carina Berglund 070-289 18 42 Drangsmark160@hotmail.com
Kassör: Roger Eriksson 070-698 81 55 roger.vanja@home.se
PR/Media Rolf Öberg: 070-660 41 72 rolf.tavling@sportfiskarna.se
Pimpelrepresentant: Erik Tikkanen eriktikkanen@gmail.com
Förbundsrepresentant: Anssi Lehtevä anssi@sportfiskarna.se
Tävlingsjury: Tävlingsledaren, pimpelrepresentanten, samt en av de tävlande

INFORMATION OCH KONTAKT:

Hemsida http://ssfk.net/
Facebook www.facebook.com/Skellefteå-sportfiskeklubb
E-post info@ssfk.net
Papperspost SSFK/co Carina Berglund Drängsmark 160 934 96 KÅGE
Skellefteå sportfiskeklubb , Sportfiskarna, Burträsk och Skellefteå kommun hälsar alla välkomna till
Burträsk/Skellefteå och önskar att Ni ska få en trevlig SM-upplevelse.

