
 

Frammøte på kaia er fra kl. 07.30. 
Det er fem timers effektiv fisketid. 

Båtene går ut kl. 09.00. 
Agn (bare makrell) selges på kaia. 

 
Premiering: 
 
Herrer:  
Seniorer:           
Damer:          
Juniorer:         
Største fisker: 
Lag: 
Beste fisker over 
to dager 
Beste båtfører 
Gavepremier 

 
 
 
1 -  10 
1 -    3 
1 -    3 
1 -    3 
1 -    3 
1 -    3 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Startkontingent: 
 
Damer/herrer/seniorer:       kr 700 
Juniorer:                                  kr 350 
Firemannslag er inkludert i prisen. 
 
Det samles inn frivillig kr 20 for største fisk. Den 
av de betalende som får største fisk, får alle de 
innsamlede kronene. 

 
Båstadfestivalen er rent mengdefiske. All fisk over minstemålet veies inn. 
 
Minstemål for torsk og sei er 40 cm, og for kveite 80 cm. Minstemål for all annen fisk det er lov å 
fiske etter er 32 cm i vår festival. All fisk over minstemålet skal bløgges unntatt vassild, sild, uer og 
makrell. Minstevekt for søkke er 200 gram. 
 
Godkjent redningsvest/ flyteplagg er påbudt. 
 
Påmeldingsfrist er fredag 16. mars i 2018 
Påmelding inkludert firemannslag sendes samlet via e-mail kasserer Jan-Eric Herrstrøm, e-post  
jan-eric@krakas.com (be om tilbakemelding), eller via mobiltelefon 454 07 013 til Jan-Eric Herrstrøm. 
Alternativt til Arne Reitan tlf. mobil 906 15 707. De to er også kontaktpersoner for festivalen. Det er 
ikke lov å bruke egen GPS under festivalen.  
 
Offentlig båttrekning finner sted i Åsveien 29 i Drøbak lørdag 17. mars kl. 16.30 
 
Betaling for Båstadfestivalen sendes samlet til 
Båstad Havfiskeklubb v/ Jan-Eric Herrstrøm, Kråkåsveien 4 e, 1832 Askim, 
bankgironummer 1140.20.44081. Vi aksepterer ikke betaling på kaia. 
 
Det er ikke noen refusjon av påmeldingsavgiften om festivalen skulle bli avlyst. Uavhentede premier 
tilfaller arrangøren.  
Båstadfestivalen teller med i Norgescupen. 
 
 
 

BÅSTADFESTIVALEN I 2018 
Båstad Havfiskeklubb har den glede å invitere til 
Båstadfestivalen i Drøbak søndag 15. april i 2018. 
Utgangspunktet for festivalen blir på Sjøtorget i 
Drøbak der det er gratis parkering på søndager. 

Det fiskes etter Norges Havfiskeforbunds regler. 


