
INLANDSSERIEN METE 2016
(3 utlottningspriser vid varje tävling)

18/6  Lör  11.00-13.30  Stor Renträsket (skyltat från V.712 norr om Ekträsk) KARTA
18/6  Lör  16.00-18.30  Ljustjärnen (skyltat från V.712 norr om Ekträsk) KARTA
9/7    Lör  11.00-13.30  Torrträsket(skyltat från V.712 norr om Ekträsk) KARTA
9/7    Lör  16.00-18.30  Stor Blanktjärn(skyltat från V.712 i Ekträsk) KARTA          
24/7  Sön  11.00-13.30  Mårktjärnen(skyltat från V.365 väster om Norsjövallen) KARTA
24/7  Sön  16.00-18.30  Vintervägatjärnen(skyltat från V.365 väster om Norsjövallen)       
                                       KARTA        +fika och prisutdelning i Paltstugan på Rännudden. 

OBS! Kan bli förändringar av tävlingsvatten & utsatta datum beroende på övriga 
tävlingar under sommaren/hösten.

Notera även att deltävling 1-2 den 18 juni även är öppet KM för 
Norsjö SFK. Lägsta platssiffran under dessa två tävlingar vinner 
KM. Ingen extra kostnad för detta.

Startavgift: 100:-/tävling. Dam- och Herrklass.
*30 minuters utgångstid, 45 minuters ingångstid.

*Kontantpriser till de bästa herrarna och de bästa damerna varje tävling samt tre 
utlottningspriser(lottpaket Sverigelotter) vid varje tävling.

*Slutpriser till de tre bästa herrarna och tre bästa damerna totalt i serien.
*Storfiskliga: Lottpaket Sverigelotter till plac 1-5 i storfiskligan. 

Tävlingstiden kan kortas vid riktigt uselt väder, detta bestämmes i så fall gemensamt genom 
omröstning.

Meteserien är öppen för alla.

Av inkommen startavgift 100:- betalas minst 90:- tillbaka till de tävlande, resterande 10:- skall 
användas till ev. fiskekortavgifter.
Av dessa 90:- skall 60% delas ut till de deltagande vid varje tävling och resterande 30% sparas till 
slutpriser till de tre bästa herrarna och tre bästa damerna totalt i serien, fyra bästa resultaten skall 
räknas i meteserien. Lägsta platssiffra vinner totalt, vid lika platssiffra gäller högsta totalvikt över alla 
6 deltävlingar.

ALLA deltar i utlottningen, dvs att du kan BÅDE vinna i tävlingen och i utlottningen.

Samma fiskeregler gäller som vid Norsjö Metevecka/Colmic Cup, dvs förlängd utgångstid för de som 
fyllt 65år eller innehar Sportfiskarnas handikappkort.

För info:
skbjork63@gmail.com , harriet.jonsson@norsjonet.se  www.norsjosfk.se
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