
 

 

NM Mausund 2014 

Mausundfestivalene 

2.-3.-4.-5. juli 
Trondheim Havfiskelubb og Oslo Havfiskeklubb 

 

Oslo Minifestival 2. juli 
Oslo Havfiskeklubb 

Trønderfestivalen 3. juli 
 Oslo Havfiskeklubb

Norgesmesterskapet 4.-5. juli 
 Trondheim Havfiskeklubb

 

Informasjon, registrering, båttrekning, plasstrekning ombord, Mausund, tirsdag 1. juli kl. 19:00-21:00.  
 
Alle dager: 07:30 oppmøte og agnsalg (makrell), 07:40 båtførermøte, 07:50 fiskeskippermøte, 08:00 utror, 
09:30 fisket starter, 14:30 fisket avsluttes, poengberegning på vei inn på eget skjema, innveiing i land. 
 
Det fiskes etter NHFs regler, med 100 båtpoeng + vekt = festivalpoeng. Hver dag teller med i Norgescupen. 
Utenlandske deltakere under NM premieres som vanlig, men mottar ikke NM-medaljer. Flyteplagg påbudt. 
GPS er ikke tillatt medbrakt ombord. Ingen refundering av startkontingent ved avlysning. 
 
Bløgging: all fangst "stikkes" (bløgges), etter instruksjon, med unntak av uer, breiflabb, makrell og sild. 
Alle skater gir vekt og poeng, men slippes ut igjen. Pigghå teller ikke. 
 

Premiering 3 beste resultat i hver klasse de 2 første dager, 10 største fisker av sei, 10 største torsk, 10 
største lange og 10 største av andre arter totalt over 4 dager, individuelt og lag under NM og 

Mausundfestivalene over fire dager. Premiering av beste resultat hver dag under NM i hver klasse. 
Det er ingen pengepremier, kun gavepremier og gavekort.  

Se for øvrig egen liste for premiering. 
 
Påmelding, og bestilling av overnatting, innen 15. mai 2014 

 eller Trondheim Havfiskeklubb, Postboks 58, 7475 Tiller obra2@online.no

Kto.nr. 0540.08.20106 IBAN NO 68 

 
Startkontingent MAUSUNDFESTIVALENE (4 dager): 
damer, herrer og seniorer 3.800 kr., juniorer 2.800 kr., 
ektepar/samboere (med samme adresse) 7.000 kr., med én junor 9.000 kr.,  
én av foreldrene/foresatte med én junior 6.000 kr. 

Startkontingent NORGESMESTERSKAPET (2 dager): 
damer, herrer og seniorer 2.000 kr., juniorer 1.500 kr. 
 
Bankett med premieutdeling, på samfunnshuset, lørdag kveld, 19:30-01:00, med påmelding innen 15. mai, innbetales 

samtidig med startkontingenten, pris pr. person 300 kr. Norges Havfiskeforbund overrekker premier for Norgescupen 2013. 

TRONDHEIM HAVFISKEKLUBB 

www.fiskeklubb.com 
Svein Erling Smolan   +47 952 54 003 

 svein.smolan@hotmail.com

OSLO HAVFISKEKLUBB 

www.oslohavfiskeklubb.net 
Tor Arne Rygg   +47  918 12 102 

 tor.rygg@sor-odal.kommune.no

mailto:obra2@online.no
http://www.fiskeklubb.com/
mailto:svein.smolan@hotmail.com
http://www.oslohavfiskeklubb.net/
mailto:tor.rygg@sor-odal.kommune.no


 

 

Fiskeregler for 

Mausundfestivalene og 

Norgesmesterskapet 2014 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Arter / 
minstemål (cm) Maks Poeng 

Antall til 
og med 
maks 

Antall 
over 
maks Sum 

Breiflabb  5 8 x  +  =   

Kveite (80)  5 8 x  +  =   

Skater  5 8 x  +  =   

Vassild  5 8 x  +  =   

Flatfisk (30)  5 8 x  +  =   

Steinbit  5 8 x  +  =   

Torsk (50)  20 6 x  +  =   

Lange (70) 5 6 x  +  =   

Lyr (45)  5 6 x  +  =   

Lysing (30)  5 6 x  +  =   

Sei (50)  20 6 x  +  =   

Hyse (45)  5 4 x  +  =   

Brosme (50)  5 4 x  +  =   

Hvitting (35)  5 4 x  +  =   

Makrell  5 4 x  +  =   

Uer (35)  5 4 x  +  =   

Hågjel  5 2 x  +  =   

Sild (25) 5 2 x  +  =   

Sypike / Øyepål  5 2 x  +  =   

Andre arter  5 6 x  +  =   

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Høyeste poengfangst ombord gir 100 båtpoeng, der de resterende får prosentvis av beste fisker ombord. 
1 poeng pr. fisk over maks antall, og 1 poeng pr. kilo i tillegg til båtpoeng. Fangsten veies i land. 

Vinner hver dag får maksimalt 100 poeng og de andre prosentvis av dette. Slik at vinner over 4 dager maks kan få 400 
poeng. Undermålsfisk av sei, og skadet fisk, kan beholdes av båtfører til agn. Andre arter under minstemål slippes ut. 

Skatene slippes levende ut igjen og gir fiskepoeng og 4 kilopoeng pr. fisk. Fangst verifiseres av fiskeskipper. 
Uer, lusuer og snabeluer regnes som en art. Pigghå teller ikke! 

Fangsten "stikkes" etter instruksjon og ises fortløpende.  
Uer, breiflabb, makrell og sild stikkes (bløgges) ikke. 

GPS er ikke tillatt medbrakt/benyttet ombord.  
Flyteplagg påbudt. 

Oppfyller Fiskeridirektoratets krav til minstemål for hobby og fritidsfiske (oppdatert 05.05.2011). 



 

 

Premiering under 

Mausundfestivalene og 

Norgesmesterskapet 2014 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

NORGESMESTERSKAPET 

4.-5. juli 

Beste resultat hver NM dag premieres 
Herrer 1-15 
Damer 1-5 

Seniorer 1-5 
Juniorer 1-5 

Lag 1-3 

 
 

 
 

 

 MAUSUNDFESTIVALENE OG NM 2014 

2.-3.-4.-5. juli 

 

3 beste i hver klasse premieres under 
Oslo Minifestival og Trønderfestivalen 
Beste resultater i åpen klasse over fire 

dager 1-15, i tillegg 
Juniorer 1-5 
Damer 1-5 
Senior 1-5 

10 største sei, torsk, lange, og andre arter 
premieres 

 
 

 

 

 

 

 


