Måløy Havfiskefestival 2015
Nordfjord Havfiskeklubb inviterer til Måløy Havfiskefestival!
Festivalen består av to konkurranser der hver dag er tellende i Norgescupen,
disse arrangeres fredag 31. juli og lørdag 1. august.
Konkurransen er åpen kun for medlemmer i Norges Havfiskeforbund.

Program
Torsdag 30. juli:

Elektronisk båttrekking tidlig formiddag
17.00-22.00 Registrering til havfiskekonkurransen i festivalens
hovedkvarter på Torget i Måløy

Fredag 31. juli:

07.30 Oppmøte, registrering og agnsalg (makrell, sild, akkar, saury)
07.45 Båtførermøte
08.00 Fiskeskippermøte
08.30 Utror: gangtid er inntil 1,5 timer og effektiv fisketid 5 timer
Fra ca. 15.30 Innveiing av fisken ved Torget i Måløy

Lørdag 1. August:

06.30 Oppmøte, registrering og agnsalg (makrell, sild, akkar, saury)
07.00 Båtførermøte
07.15 Fiskeskippermøte
07.30 Utror: gangtid er inntil 1,5 timer og effektiv fisketid 5 timer
Fra ca. 14.30 Innveiing av fisken ved Torget i Måløy
19.00 Premieutdeling med mulighet for servering

Annonsen er oppdatert 26. april 2015

Regler for konkurransen: Det fiskes etter Norges Havfiskeforbunds regler. Det fiskes etter fiskepoeng
som vist i artslisten under, med 100 båtpoeng + vekt (1 poeng pr. kg) = festivalpoeng. Egen GPS er
IKKE tillatt. Begrensning antall fisk: makrell 10 stk. Utelukkelse av fiskeslag: pigghå og ål. Skate (catch
and release). Minstemål som vist i artslisten nedenfor. All fisk skal bløgges ved strupeskjæring inntil
benet. bortsett fra makrell, sild, vassild, uer og breiflabb. Avgrensning på minimum 500 meter fra
fiskeoppdrett. Ingen refusjon ved avlysning. Flyteplagg SKAL vere på under hele konkurransen.
Startkontingent: Damer, herrer, seniorer 800 kr/dag, juniorer 300 kr/dag, firemannslag er inkludert i
prisen.
Premiering: Premiering hver dag i klassene: herrer (1-5), damer (1-3), seniorer (1-3), juniorer (1-3) og
størst fisk (1-3). Totalt over to dager: firemannslag (1-3) og beste båt/båtfører (1-3). Type premier
avklares senere.
Påmelding og betalingsfrist er 5. juli 2015. Påmeldingen skal inneholde: navn, tlfnr., klubb, klasse,
NHF nummer og evt. lag, og den sendes på e-post: booking@havfiskefestival.no Betaling skjer til
konto 3790.15.70230 – VIKTIG: merk betalingen med navn! Vi oppmoder klubbene til å sende
samlet påmelding.
Overnatting: Se Måløy havfiskefestival sin egen side: http://www.havfiskefestival.no/or I tillegg
finnes det noen brakker på Raudeberg som kan leies. Raudeberg er ca 3km fra Måløy.
For mer informasjon om festivalen, besøk Nordfjord Havfiskeklubb sin hjemmeside: www.nfhk.no
eller www.havfiskefestival.no. For spørsmål, send gjerne en e-post til: borretaklo@gmail.com.
Kontaktperson Børre Taklo Tlf 907 36 303
Måløy med nærliggende havområde og fjorder danner det perfekte fundamentet for en
havfiskefestival. Vågsøy kommune har svært stor fiskeartsrikdom, mye fisk og stor fisk og oppfyller
derfor kravene for spennende fiske. Havneområdet og sentrum er i praksis en og samme ting i Måløy
og vil danne en perfekt ramme for en kompakt festival. Kunnskaper om fisk og fiske er livsnerven i
Måløy – dette danner basis for en årlig havfiskefestival i toppklassen nasjonalt. Velkommen!
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Måløy Havfiskefestival

2015

Navn:
________________________
Arter (minstemål / maks antall)

Nr:_________ Båt______________________________
Poeng
Antall
Sum

Kveite (80 cm)

50

Breiflabb (60 cm)

50

Skate

30

Vassild (32 cm)

25

Steinbit (32 cm)

25

Flatfisk (30 cm)

20

Uer (32)

20

Lysing (30 cm)

20

Hvitting (32 cm)

20

Hyse (40 cm)

15

Lange (60 cm)

15

Torsk (45)

15

Brosme (45 cm)

10

Sei (45 cm)

10

Lyr (40 cm)

10

Makrell (Maks 10 )

5

Andre arter (32 cm)

10

SUM TOTALT
Utelukkede arter:
Pigghå
Ål
Skate (slippes levende ut igjen og gir fiskepoeng og teller som 4 kg, altså 4
kilopoeng)
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