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Swedish Fish Trophy
Sportfiskemässan är Sveriges största mässa för sportfiskare, med 12-13000 besökare under tre dagar. I år hålls 
mässan på Elmia, Jönköping, den 20-22 mars. Vi har nöjet att i samarbete med Sportfiskemässan och tidningen 
Fiskefeber få inbjuda till Swedish Fish Trophy, det  första svenska mästerskapet för fiskkonservatorer, fishcar-
vers och alla andra som på något sätt tillverkar naturtrogna fiskmontage.

Allmänt
Ett öppet mästerskap. Alla tekniker för att tillverka ett naturtroget fiskmontage får användas. Villkoret är att man 
har gjort allting själv, och att det ser ut som en riktig fisk. Därmed inkluderas konstmodeller, träsniderier, avgjutningar 
och skinnmontage, liksom alla andra tänkbara tekniker, i tävlingen.
 

Alla montage, som inte tidigare deltagit i någon klass på ett konservators-SM, och inte heller placerat sig (1:a, 2:a, 
3:a) på någon annan konservatorstävling (NM, ETC, WTC eller liknande), får deltaga.

Tävlande från våra grannländer är också hjärtligt välkomna att deltaga.

Alla mot alla. Alla deltagande montage tävlar mot varandra, oavsett tillverkningsteknik. 

Vid sidan om tävlingen anordnas en separat utställning där varje deltagare är välkommen att ställa ut 1-2 mon-
tage. Där får också reklammaterial som namnskyltar, visitkort, broschyrer etc. presenteras. 

2 klasser. Väggmontage och bordsmontage.

Ett väggmontage är som framgår av namnet ett montage som sitter på väggen. Fisken behöver inte vara hel på 
den sida som är vänd mot väggen, men detta får inte vara synligt från framsidan.
Bordsmontage står på ett fundament och är tänkt att placeras på ett bord, en piedestal eller liknande. Fisken 
måste vara hel dvs kunna betraktas från alla håll.

Bedömningen sker efter en skala på 0-100 poäng. Alla montage som uppnår 70 poäng eller högre erhåller en 
utmärkelse i form av en poängrosett.
70-79 poäng ger en gul rosett
80-89 poäng ger en röd rosett
90 poäng och över resulterar i en blå rosett

Klassvinnare. De tre montage som har de tre högsta poängsummorna i varje klass erhåller placeringarna första, 
andra och tredje plats. För detta utdelas utmärkelser i form av blå, röd och gul placeringsrosett.

Svensk mästare blir den av de båda klassvinnarna, som domaren väljer.

Domare är Bosse Andersson, Frösön. Bosse har tillverkat fiskmontage sedan 80-talet och de flesta vet vem han är. 
Närmare presentation av Bosse kommer på Sportfiskemässans hemsida.

SM-priserna delas ut på mässans utställarbankett, inför den samlade svenska sportfiskebranschen.

SM- tävlingen



Speciella utmärkelser
Förutom SM-tävlingen kommer en del andra utmärkelser att delas ut till förtjänstfulla montage. I nuläget är 
följande specialutmärkelser beslutade, det kan tillkomma fler.

Dessa priser delas ut på mässcenen.

Bästa kombination.  
Högsta samlade poängsumma för två montage, ett i varje klass.

Bästa underlag.  
Detta pris delas ut för mest genomtänkta, naturtrogna eller dekorativa bakgrund för den monterade fisken. 

Lifelike fish award.   
Utdelas till det fiskmontage som bäst efterliknar en levande fisk i någon form av naturlig aktivitet. 

Komposition- och designpriset.  
Detta pris delas ut till den mest genomtänkta kompositionen. Montage som kan komma i fråga för detta pris ska vara 
mer än bara en avbildning av en fisk, utan också ett prydnadsföremål, ett konstverk, något som berör åskådaren. 

Publikens val.    
En omröstning bland publiken avgör vilket montage som vinner detta pris.

Tävlandes val.    
Alla deltagare får vara med och rösta fram vinnaren av detta pris.

Sponsrade temapriser
Bästa predatormontage.    
Montage som anknyter till det moderna predatorfisket efter gädda, gös och abborre är med och tävlar om detta pris. 
Sponsor: Fairpoint Outdoors / Westin.

Bästa CoR-montage.   
Här är givetvis bara montage som inte krävt att en fisk skulle behöva dö, för att montaget skulle kunna komma till, 
med och tävlar. Sponsor: Fairpoint Outdoors / Westin.

Det klassiska flugfiskets montage.  
Ett montage som anknyter till det klassiska flugfisket efter lax, öring, röding, harr m.fl. laxfiskar.  Flugbindargatan 
sponsrar.



Övrigt
Inlämning av tävlingsbidrag sker under dagen den 19/3. Tider för detta meddelas senare till dem som anmält 
sig.

Utställarpass med fritt inträde till Sportfiskemässan delas ut till alla deltagare.

Bankett. Vi festar loss på mässans utställarbankett, där också priserna i SM-tävlingen delas ut. Lämna intressean-
mälan snarast, antalet bankettplatser är begränsat.

Något seminarium eller föredrag kan ev. komma att anordnas. Meddelas senare.

Boende är inte klart än, men det vore roligt om så många som möjligt kunde bo tillsammans. En möjlighet är Hara-
sjömålas stugby, där vistelsen ev också kan kombineras med en del fiske. Info kommer till alla som anmäler sig.

Tävlingsvakter   Tävlingen avhålls med ett minimum av personal och på ideell basis. Det vore välkommet om de 
tävlande kunde tänka sig att ställa upp och hjälpa till med att vakta utställningen. Ange i anmälan om du kan tänka 
dig att göra detta. 

Anmälningsavgifter:   450:- för första montaget, 350:- för andra och därefter 250:- per ytterligare tävlingsmon-
tage. Inget maximalt antal tillåtna bidrag. Varje enskild fisk tävlar, så en grupp med två fiskar räknas som två anmälda 
montage.
Inga avgifter för fiskar i den separata reklamutställningen. 

Anmälan per e-mail till bosse.wessman@gmail.com, så fort som möjligt. 
Ange för varje anmält montage tävlingsklass, fiskart, och ungefärlig storlek.
Ange också om du vill vara med på utställarbanketten, avser att bo tillsammans med oss andra och ifall du kan tänka 
dig att hjälpa till och vakta utställningen.
Ange också om du tänker ha montage med i den separata reklamutställningen, antal, typ (vägg/bord) och ungefärlig 
storlek.
Anmälningsavgiften betalas till SZK:s postgirokonto 73 35 82-1 före den 1/1 2015. För anmälningsavgift inbe-
tald efter den 1/1 2015  tillkommer 50:- per montage.

Välkomna!!!

Flugbindar-
gatan

Sponsorer


