Tromsø Havfiskeklubb ønsker velkommen til havfiskefestivaler på
Sommarøy i juni 2016
Offentlig båttrekning tirsdag 31. mai kl. 18.00 i Kahyttveien 5, Tromsø.
NATTFISKE
Registrering av deltakere, torsdag 2. juni på ettermiddagen/kvelden.
På ettermiddagen fra kl. 17.00-19.00 på Sommarøy Arctic Hotel. På
fiskebruket fra kl. 23.30.
Sommarøy Havfiskefestival, natt til fredag 3. juni med utror kl. 01.00.
Fem timers effektivt fiske. Oppmøte på Ivan Lorentzen Fiskeforretning på
Brensholmen fra kl. 23.30 torsdag kveld. Det er ca. 5-10 minutters kjøring fra
Sommarøy. Vi anbefaler leiebil, men kan organisere transport til og fra for deltakere
som ikke har bil.
Tromsø Internasjonale Havfiskefestival, natt til lørdag 4. juni med utror kl. 01.00.
Fem timers effektivt fiske. Oppmøte på Ivan Lorentzen Fiskeforretning fra kl. 23.30
fredag kveld.
Startkontingent pr. festival: Herrer/damer/senior: kr. 1000,-. Junior: kr. 500,-.
Premiering pr. dag:
Herrer 1-5, Damer 1-3, Senior 1-3, Junior 1-3, 4-mannslag 1-3, 2-mannslag 1-3,
Beste båt 1-3.
3 største fisk over to dager premieres.
Gavepremier.
Premieutdeling lørdag 4.juni på Sommarøy Arctic Hotel kl. 20.00.
Det blir festbuffet etter premieutdelingen. Pris kommer senere, men
du kan allerede melde deg på om du ønsker det.
Det vil bli gjennomført vanlig vektfiske.
Bruk av håndholdt GPS ikke tillatt, herunder GPS på mobiltelefoner.
Det blir minstemål på følgende arter:
Kveite 80 cm, torsk 44 cm, hyse 40 cm, rødspette 29 cm, sandflyndre 23 cm, hvitting
32 cm, uer 32 cm, samt ikke nevnte arter beskrevet på Fiskeridirektoratets nettsider,
http://www.fiskeridir.no/. I tillegg til dette har klubben fastsatt minstemål for sei, 44
cm. Det blir begrensning eller utelukkelse av makrell.
Bløgging: ALL fisk skal kverkskjæres, dvs. skjæres helt ned til beinet. Unntak er uer,
makrell og sild.
Påmeldingsfrist: 1. mai 2016. Bindende påmelding. Husk lagoppsett.
Innbetaling til konto 4750 150 8213 innen 1. mai 2016. Husk å merke hvem
betalingen gjelder for.
Startkontingent refunderes ikke ved avlysning p.g.a. dårlig vær.

Kontaktpersoner:
Øyvind Høier, tlf. 92 43 51 26
E-post: oyvindhoier@hotmail.com
Kim-Eirik Johansen, tlf. 92 49 88 70
E-post: pingeirik@gmail.com
Overnatting:
Det er i år utfordrende å finne tilstrekkelig overnatting på Sommarøy Arctic Hotel.
Klubben har derfor holdt av noen hytter på hotellet der vi kan plotte inn deltakere som
har behov for overnatting (betale gjør man selv ved ankomst hotellet). Kontakt
Øyvind Høier: 92 43 51 26 for info/booking av overnatting på hotellet. Om det blir fullt
i hyttene eller om det er personer som ønsker overnatting i enkeltrom eller
dobbeltrom, kan det finnes andre steder på Sommarøy. Spør oss om informasjon.
Følg med på våre Facebooksider for nærmere informasjon om arrangementet (søk
på Tromsø Havfiskeklubb). Info kommer også på NHFs Facebooksider. Vi har i
tillegg en blogg og adressen er: http://tromsohk.blogspot.no/
Det fiskes etter Norges Havfiskeforbunds regler. Festivalene teller i Norgescupen
2016
Redningsvest/flytedrakt påkrevd!

