Småbådsfiskeri 2018
Regler og tider
Småbådsudvalget har den store glæde, at kunne invitere alle medlemmer, der har lyst, til at
deltage i klubmesterskabet i fiskeri efter fladfisk. Det er gratis at deltage og klubben betaler for
rampen. Det kan i øvrigt varmt anbefales, at møde op dagen før klubmesterskabet, da der som
regel altid er mødt flere Teams op, og en grill eller to er tændt + kanon hygge, eller som til dobb.
stævne i Spodsbjerg, hvor vi mødte rigtig mange småbådsfiskere op dagen før til en super
hyggelig middag på Spodsbjerg Badehotel. Vi vil også lige her opfordre alle, der får taget nogle
gode billeder under småbådsmesterskabet til at sende dem til en af undertegnede i
småbådsudvalget. Igen i år er det de bedste 3 afdelinger der er tællende i klubmesterskabet.
Det fiskene vægt der tæller. Det vil sige fisken skal vejes.

Tidspunkter.
Afdeling

Sted

Dato

Tidspunkt

1. og 2. afdeling

Spodsbjerg

25. & 26. August

3. og 4. afdeling

Nyborg

22. & 23.
September

Lørdag kl.8.00 til 17.00
om aftenen spisning.
Søndag kl. 00.01 til 15.00
Lørdag kl.8.00 til 17.00
Søndag kl. 00.01 til 15.00

5. afdeling

Spodsbjerg

6. oktober

Lørdag kl.8.00 til 16.00

Der vil være indskrivning til søndag både lørdag aften efter præmieoverrækkelse og søndag
morgen fra kl. 7:00 til 7:45 ved bække dobbelt stævner.
Ved weekend arrangement afholder klubben følgende udgifter: isætning og optagning af båd på
rampen. Ligeledes betaler klubben overnatning ved alle weekend arrangement fra fredag til søndag.
I tilfælde af aflysning af en afdeling, arrangeres en ny afdeling som erstatning hvis muligt d.27 eller
28 oktober som alternative dato.
Igen i år, kan man invitere en deltager, som ikke er medlem af klubben, til at deltage i en
konkurrence, herefter må gæsten melde sig ind i klubben, for at deltage i flere afdelinger.
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.
Småbådsudvalget 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 er man indtil det fyldte 18 år

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Husk skippermøde 15 min før start. VIGTIG info kan komme.
Der kan indvejes 1 fisk pr. art pr. team, største fisk i arten: 15 point, næst tungeste 14
point, og så fremdeles. Er der indvejet flere end 15 fisk i en art, får resten tildelt 1 point.
Udvalgets medlemmer indvejer IKKE egen fisk.! Anden ”official” varetager dette.!
Arter der kan indvejes, og deres mindstemål, til klubmesterskabet, er følgende. Pighvar. 30.
cm. Slethvar. 30. cm. Rødspætte. 27. cm. Skrubbe. 26. cm. Ising. 25. cm.
Fisk skal indvejes renset. Det gælder ikke rognsæk.
Indvejning foregår umiddelbart efter afslutningen af konkurrencen og startbrikken SKAL
være indleveret ved afslutningen 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.
Eventuel ændring pga. vejret besluttes af udvalget dagen før, senest kl. 16.00, og
annonceres på hjemmesiden under ` jeg fisker FTK`, eller oplyses af udvalgsmedlemmerne
på SMS.
Så husk at få tilmeldt jer SMS kæden.
I tilfælde af aflysning af en afdeling, arrangeres en ny afdeling som erstatning hvis muligt
den.27. eller 28. oktober som de eneste mulige alternative datoer.

Der er planlagt 5 fisketure, og de 3 bedste afdelinger tæller til klubmesterskabet.
Skulle der opstå pointlighed mellem 2 eller flere konkurrenter, er det den der har fanget flest kg.
fisk i de 3 tællende afdelinger lagt sammen, der vinder.
1. og 2. afdeling afholdes som dobbelt konkurrence i weekenden d. 25. og 26. august i Spodsbjerg.

Spisning lørdag aften afholdes som det plejer med en dejlig middag i teltet kl.19.00
. Drikkelse sørger man selv for.
Husk tilmelding til spisning hos Bo Nørgaard tlf. 25 44 96 04 senest 7 dage før.
Obs. Ved arrangementet i Spodsbjerg vil der lørdag og søndag være morgenmad i teltet kl. 07.00,
yderligere vil der være en præmie som består af en sponsorpræmie til den samlede vinder af
dobbeltstævnet. Vinderen vil være den, som fanger flest kg ”indvejet”. Ved pointlighed vil der
blive trukket lod. Denne uddeles søndag.
Juniorer deltager i selvstændig konkurrence. Der gives point efter samme regler som i
klubmesterskabet.
Junior konkurrencen afsluttes efter hver afdeling.
Der vil være præmie til de 3 bedste. 125 kr. til nr. 1, 100 kr. til nr. 2 og 75 kr. til nr. 3.
Ved hver afdeling vil der være en præmie til de 2 tungeste fisk pr. art.1. Præmien er et gavekort på
300 kr. fra Jan og Bo`s lystfiskerforretning i Odense. 2. Præmien er et gavekort på 150 kr. også fra
Jan og Bo`s lystfiskerforretning i Odense.
Præmieuddelingen afsluttes med en lodtrækning mellem de teams, der har været på vandet og
stadig er til stede. Ligeledes et gavekort på 300 kr. fra Jan og Bo`s lystfiskerforretning i Odense.
Sponsorer derudover Angelzentrum Langeland v. Thomas Reinhardt, Spodsbjerg lystbådehavn

Præmier i det samlede klubmesterskab i Småbådsfiskeri år 2018 (Gavekort til Jan og Bo`s
lystfiskerforretning )
1. præmie = gavekort 1600 kroner
2. præmie = gavekort 1300 kroner
3. præmie = gavekort 1100 kroner
4. præmie = gavekort 900 kroner
5. præmie = gavekort 800 kroner
6. præmie = gavekort 700 kroner
7. præmie = gavekort 550 kroner
8. præmie = gavekort 450 kroner
9. præmie = gavekort 350 kroner
10. præmie = gavekort 250 kroner
Præmier vil blive overrakt til årets juleafslutning, ligeledes bliver der trukket lod om 8 meget flotte
gavekort. Ved lodtrækningen om disse fire gavekort, har man et lod pr. gang man har deltaget i
Trolling, Havfiskeri Artsfiskeri og Småbåds klubmesterskabet.
For de småbådsfiskere som kunne være interesseret i at leje en hytte til dobb. Stævnet i
Spodsbjerg. Kan det gøres hos Færgegårdens Camping. Husk reservering i god tid hos
Færgegårdens Camping på tlf. 62 50 11 36

Samlede klubmester 2018.
For at deltage i dette skal man selvfølgelig have deltaget i både Trolling, Havfiskeri, Artsfiskeri og
Småbådsmesterskaberne. Samlet vinder vil blive den der med sine placeringer opnår færrest
point. Således at forstå, hvis du bliver nummer 4 i trolling 2 i havfiskeri, 1 i artsfiskeri og nummer 1
i småbåd har du opnået 8 point og vil være vinder hvis ingen har færre eller lige mange point. Ved
pointlighed i det samlede klubmesterskab deles præmien.

Småbådsudvalget består af følgende.
Udvalg:

Mobil:

Mail:

Bo Nørgaard

25 44 96 04

bno123@hotmail.dk

Jan Hansen

25 44 96 39

Mosevenget@gmail.com

Kaj Albrechten

22 73 04 67

Kaj.a@esenet.dk

Jan Beyer

20 93 63 92

jbeyer@health.sdu.dk

Frank Dyhrberg

29 72 23 20

frankdyhrberg@gmail.com

Udvalget vil i fællesskab stå for alle 5 afdelinger.
Med ønsket om et rigtigt godt klubmesterskab, samme fantastiske fremmøde og entusiasme som
2017 ser vi frem til at se jer alle i 2018.

Småbådsudvalget

Vi ses på ramperne. Knæk og Bræk !

