
Sarpsborg Havfiskeklubb ønsker 
velkommen til Engelsviken 
havfiskefestival. Utgangspunkt er 
kaia i Engelsviken i Onsøy (20 min. 
med bil fra Fredrikstad sentrum).

Engelsviken havfiskefestival den 
31. august er poengfiske, catch 
& release.  Fisk over minstemål 
bløgges på normal måte med unntak 
av makrell, uer og sild. 

NB: Ingen betaling på kaia

Tidspunkt for off. båt-trekning 
opplyses på tlf. 413 02 463.

Påmelding: 
Klubbene sender samlet påmelding 
med lagsammensetning på mail til:
astridnb1@gmail.com eller ring
Astrid Berger på 413 02 463.

Startkontingent:
Dame- og herreklassen: kr 550,- 
Juniorer 14-18 år: kr 300,-
Lagkonkurransen er inkl. 

Påmeldingsfrist: 
Bindende påmelding innen 1. august. 

NB: Ingen refusjon av deltageravgift 
ved avlysning pga. dårlig vær.

Program: 
Kl. 08.00 Registrering. 
Kl. 09.00 Båtene går ut. 
5 timers fiske fra første snøre
går i vannet. Det fiskes etter 
NHF's fiskeregler. 
Agn selges. 
Salg av kaffe, pølser, etc.

Premiering: 
Herrer: 1-10.
Damer: 1-3.
Juniorer: 1-3.
Lagkonkurranse 1-3.
Største fisker 1-3. 
Beste fisker over begge dagene. 
Beste båtfører.

Minstemål:
Kveite 80 cm
Torsk og sei 40 cm
Andre arter 32 cm

Begrensninger på festivalen: 
Maks. 10 klipp per art.
Pigghå og ål er totalfredet.

Startkontingenten betales i sin 
helhet til bankgiro: 8215 60 25425

Håndholdt GPS er ikke tillatt.
Godkjent flyteplagg er påbudt!

   Sarpsborg havfiskeklubb  
      ønsker velkommen til 

31 08 2014/ -



Fiskeslag Poeng

Fløyfisk 8p

Knurr/rødknurr 6p

Lange 6p

Lyr 6p

Sypike/øyepål 5p

Sei 4p

Sild 4p

Torsk 4p

Bergnebb 3p

Flatfisk 3p

Hvitting 2p

Hyse(kolje) 2p

Makrell 2p

Ulke 2p

Andre arter (maks 10 klipp) 5p

● Maks 10 klipp pr. art (se liste under over poeng pr. art).

● Det skal klippes for art uavhengig av minstemål.

● Ta fisken av kroken.  Vis den til din sidemann, som klipper i kortet på rett art.  
  Sett fisken ut i sjøen igjen.  Gjenoppta fiske.

● Fiskeskipper avgjør på båten ved tvil om art.

● All fisk, uavhengig av minstemål, skal settes ut i sjøen igjen.
 Unntak:  En eller flere store fisker kan tas med til land for veiing i   
 «Størst fisk- konkurransen».  Denne må være over minstemål.  Med unntak   

  av makrell, sild og uer skal den bløgges.  Dennes vekt teller ikke i den            
  ordinære konkurransen.

● Etter fisketidens slutt; regner fiskeskipper eller assistenten ut den enkeltes     
  poengsum på eget skjema.

● Skjemaer undertegnes av både den enkelte deltaker og fiskeskipper eller       
  assistent.  Leveres på land.
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