
 

 

 

NM – HAVFISKE 2017 

Holmestrand 

    Botne Havfiskeklubb inviterer til Norgesmesterskap i Havfiske helgen 21.-22.oktober 

Program:  

Fredag 20.oktober  kl.19.00 Sosialt samvær med blant annet utdeling NC plaketter .                           

Holmestrand  Hotel er helgens hovedkvarter 

Lørdag 21.oktober kl.07.30 Fremmøte på  Holmestrand Brygge v/Båthuset   

     Registrering  og salg av agn frem til kl.08.30 

   Kl.09.00 Båtene går ut–fisket starter senest kl.10.00–effektiv fisketid  5 timer 

Søndag 22.oktober kl.08.00 Fremmøte samme sted som dag 1. Salg av agn frem til kl.08.30  

Kl.09.00 Båtene går ut–fisket starter senest kl.10.00–effektiv fisketid  5 timer 

 

Det fiskes etter NHF`s regelverk    www.norgeshavfiskeforbund.no/regler/nhf-konkurranseregler  

 

Mesterskapet er et rent vektfiske. Ingen begrensning på antall fisk.  

Minstemål  :   Torsk og sei 45 cm, kveite 80 cm, all annen fisk 32 cm. Pigghå og ål teller ikke. 

Bløgging :   All tellende fisk med unntak av sild, makrell, uer og vassild skal bløgges i takt med opptak.

       Fisken skal kverkskjæres. 

Minstevekt på lodd/pilk er 100 gram. Det er tillatt å medbringe egen GPS.  

Minner om at alle deltagere skal til enhver tid benytte godkjent flyteutstyr. 

 

http://www.norgeshavfiskeforbund.no/regler/nhf-konkurranseregler


Premiering :  

Der premieres i klassene herrer, damer, junior og senior 1. – 3.plass hver dag ( NC )  

NM Premiering over 2 dager : 

Herrer  1. - 15. plass   4-mannslag 1. – 5. plass                              

Damer  1. -   5. plass   Største fisk  1. – 3. plass                                

Junior  1. -   5. plass                                                                                                             

Senior  1. -   5. plass                                                                                                        

STØRST FISK I MESTERSKAPET PREMIERES MED GAVEKORT PÅ KR. 10.000,- 

Påmelding :  

Påmelding med lagoppstilling sendes til  botnehk@gmail.com senest 10.september. 

Startkontingent i klassene herre/dame/senior er kr. 1.800,-.  Juniorer kr. 800,-.                               

Konto : 1203.79.62250   

Påmelding/betaling etter  10.september kan bli returnert. 

Ingen refusjon av påmeldingsavgift ved avlysning av mesterskapet. 

Båttrekning skjer fredag 13.oktober kl.18.00 i klubblokalet til Botne HK  

Kontaktperson : Lars Erik Berg  Mobil 926 66 255 eller fiskedilla@yahoo.no  

 

**********  

 

Holmestrand Hotell tilbyr mesterskapspriser på overnatting helgen 20. – 22.oktober 

Kontakt hotellet direkte for bestilling av rom.  Telefon 33 09 81 00 

Link til hotellets nettside : www.holmestrandhotell.no  

 

********** 

 

Styret i Botne Havfiskeklubb vil på vegne av klubben vår ønske dere velkommen til en trivelig 

og vennskapelig fiskekonkurranse om Norgescup poeng og gode plasseringer i årets 

Norgesmesterskap i Havfiske.  

mailto:botnehk@gmail.com
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