Havfiskeri 2016/17
Regler og tider
Havfiskerudvalget har den store glæde, at kunne invitere alle medlemmer, der har lyst, til at
deltage i klubmesterskabet i havfiskeri. Det drejer sig om 5 spændende fisketure. Det er gratis
at deltage og klubben betaler for rampen, og der er varm suppe hver gang.
Dette klubmesterskab vil indgå i konkurrencen samlet klubmester Trolling/
Småbåd/Havfiskeri.
Denne havfiske konkurrence er en næsten” 4. sæson” ny ide vi er kommet på, blandt andet
fordi vi har ca. et halvt år hvor der ikke sker det store fiskemæssige på klubsiden og også
fordi vi alligevel er nogle stykker som mødes vinteren igennem for at fiske, når det er muligt.
Sidste sæson deltog 30 teams, så det går den rigtige vej (-:
Stederne er vejledende. Hvis det ikke er muligt at afholde en afdeling det pågældende sted, på
grund af vejeret, vil afdelingen blive flyttet til en anden havn hvis muligt, ellers til en anden
dato.
Der vil ikke være fremmøde point, så det er rene kg. Der tæller i de 3 bedste afdelinger.
OBS: Vær opmærksom på at der i første og sidste afd. fiskes til kl. 16:00.

Tidspunkter.
Tidspunkt

Afdeling

Sted

Dato

1. afdeling

Spodsbjerg

06/11 2016

kl. 9.00 til kl. 16.00

2.afdeling

Middelfart

03/12 2016

kl. 9.00 til kl. 15.00

3. afdeling

Nyborg

14/01 2017

kl. 9.00 til kl.15.00

4. afdeling

Nyborg

04/02 2017

kl. 9.00 til kl. 15.00

5. afdeling

Nyborg

04/03 2017

kl. 9.00 til kl. 16.00

Ved hver afdeling vil følgende være gældende:













Tilmelding skal ske før konkurrencestart. Der udleveres startnummer som SKAL VÆRE
AFLEVERET ved konkurrencens afslutning. Der udleveres ligeledes regler, som til en hver
tid skal overholdes.
Udvalget har til enhver tid suverænitet i alle afgørelser i forbindelse med konkurrencen.
Konkurrencen gennemføres som Team konkurrence. Teamet tegnes af en skipper og denne
kan så deltage i egen eller anden båd, men point vil til enhver tid tilfalde den, der er tegnet
som skipper på teamet, en fra teamet skal altid være til stede under indvejningen.
Junior deltager på lige fod med senior.
Der kan indvejes 3 fisk pr. art pr. team, Vinder vil være flest kilo fisk indvejet. Der vil ikke
være præmie til hver art men som skrevet samlet vægt nr.1, 2, 3 og tungeste fisk.
Udvalgets medlemmer indvejer ikke egen fisk.! Anden ”official” varetager dette.!
Arter der kan indvejes, og deres mindstemål, til klubmesterskabet, er følgende. Torsk. 40.
cm. Sej. 40. cm. Hvilling. 23. cm. og Lange 40 cm
Ved indvejning af Hvilling ganges vægten med 10
Fisk indvejes renset også uden rogn.
I tilfælde af aflysning af en afdeling, arrangeres en ny afdeling som erstatning, før
klubmesterskabet i trolling starter. Hvis muligt flyttes den til alternativ havn.











Man kan invitere en deltager, som ikke er medlem af klubben, til at deltage i en
konkurrence, herefter må man melde sig ind i klubben, for at deltage i flere afdelinger, man
kan have en ny gæst med til hver afdeling.
Indvejning foregår umiddelbart efter afslutningen af konkurrencen og startbrikken SKAL
være indleveret ved afslutningen. Deltagere SKAL være i indvejningskøen ved
afslutningstidspunktet ellers kan fangst IKKE indvejes.
Uetisk omgang med fisk, så som efterladelse af fisk på indvejningsstedet, eller anden
respektløs omgang med disse kan medføre diskvalifikation.
Eventuelle protester skal være fremført senest i forbindelse med annonceringen af
præmieuddelingen.
Der må mede fiskes, trolling fiskes, pilke fiskes og kaste fiskes bare det er fra båd og
gældende lovgivning følges.
Eventuel ændring pga. vejret besluttes af udvalget dagen før, senest kl. 15.00, og annonceres
på hjemmesiden under ` jeg fisker FTK`, eller oplyses af udvalgsmedlemmerne på SMS.
Så husk at få tilmeldt jer SMS kæden.

Der er planlagt 5 fisketure, og de 3 bedste afdelinger tæller til klubmesterskabet.
Der vil være præmie i hver afdeling gjort op i kilo fisk.
1. præmie = gavekort 300 kroner til Jan og Bo´s lystfiskerforretning.
2. præmie = gavekort 200 kroner til Jan og Bo´s lystfiskerforretning.
3. præmie = gavekort 100 kroner til Jan og Bo´s lystfiskerforretning.
Største fisk(Kg) = gavekort 300 kroner til Jan og Bo´s lystfiskerforretning.
Præmier i det samlede klubmesterskab i Havfiskeri år 2016/17 (Gavekort til Jan og Bo`s
lystfiskerforretning)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

præmie = gavekort 1000 kroner
præmie = gavekort 800 kroner
præmie = gavekort 600 kroner
præmie = gavekort 500 kroner
præmie = gavekort 400 kroner
præmie = gavekort 300 kroner

Præmier vil blive overrakt til årets juleafslutning, ligeledes bliver der trukket lod om 4 meget flotte
gavekort. Ved lodtrækningen om disse fire gavekort, har man et lod pr. gang man har deltaget i
Trolling, Småbåd og Havfiskeriets klubmesterskab.

Udvalg:

Mobil:

Mail:

Bo Nørgaard

25 44 96 04

bno123@hotmail.dk

Jan Beyer

20 93 63 92

jbeyer@health.sdu.dk

Jan Hansen

25 44 96 39

mosevenget@gmail.com

Udvalget vil i fællesskab stå for alle 5 afdelinger.
Vi ses på forhåbentlige isfrie ramper. Knæk og Bræk !

Havfiskerudvalget

