
                                                  

VELKOMMEN TIL MÅLØYFESITVALENE FREDAG 3.- OG LØRDAG 4.AUGUST. 

(hver dag teller som egen Norgescup festival). 

STARTKONTIGENT OG PÅMELDING: 

1000,- pr. festival (Junior 500,- pr festival) 

100,- pr 2-mannslag 

400,- kr for bankett lørdag kveld. 

Påmelding- og betalingsfrist er 10. Juni 2018 

Bindende påmelding sendes til: kjell.oldeide@domstein.no 

Kontonummer er: 3790 17 55087 (merk betaling med navn og NHF-nummer)  

Samlet påmelding fra klubber skal inneholde: NHF-nr, navn, klasse, tlfnr. og lag) 

Ingen refusjon ved avlysning 

INFORMASJON 

Informasjon om festivalen og overnatting vil du finne på www.nfhk.no og www.havfiskefestival.no 

FISKEREGLER 

Måløyfestivalene er poengfiske med ekstra vektpoeng. Det fiskes etter NHF’s konkurranseregler med 
båtpoeng. Fiskepoengene beregnes på båten og vekt blir lagt til ved veiing av fisken på land. Vinner 
av båten får 100 båtpoeng. 1 kilo = 1 poeng. Skate skal settes ut (Catch and Release) og gir 4 
kilopoeng. Pigghå, ål og blålange er rødlistet og teller ikke i konkurransen. Sil, sild og makrell teller 
heller ikke. Arter og minstemål som vist i vedlagte poengskjema. 

All fisk skal bløgges ved strupeskjæring inntil benet, bortsett fra vassild, uer og breiflabb. 
Minimumsvekt på søkke eller pilk er 250 gr. Flyteplagg skal benyttes når er i båt.  

Kun medlemmer i Norges Havfiskeforbund kan delta. 

PREMIERING 

Hver dag: 1.-5. plass herre, dame, senior og junior og totalt største fisk 1 til 3. 

Sammenlagt over 2 dager: 1.-3. 2-mannslag, 1.-3. 4-mannslag + den tyngste fisken. 

          1-3 plass , herre, dame, senior og junior. 

mailto:kjell.oldeide@domstein.no
http://www.nfhk.no/
http://www.havfiskefestival.no/


PROGRAM: 

Onsdag 30. juli:   12:00 Båttrekning , kantine Domstein Fish på Raudeberg 

 

Torsdag 01. august: 16:00-22.00 Registrering i fiskerimuseet Lekteren Torget Måløy. 

  

Fredag 02. august: 07:00 Oppmøte, agn-salg  

   07:15 Båfører-møte i Festival-Naustet 

   07:30 Fiskeskippermøte i Festival-Naustet 

   07:45 Orientering til alle deltakere 

   08:00  Utror på signal fra festivalledelse Gangtid 1,5 t – fisketid 5 timer 

   15:30 Innveiing av fisk  

 

Lørdag 03. august: 06:30 Oppmøte, agnsalg  

   06:45 Båtførermøte i Festival-Naustet 

   07:00 Fiskeskippermøte i Festival-Naustet 

   07:15 Orientering til alle deltakere 

   07:30  Utror på signal fra festivalledelse Gangtid 1,5 t – fisketid 5 timer 

   14:30 Innveiing av fisk  

   19:00 Premieutdeling og bankett 

 

I tillegg til Norgescupen vil Måløy Havfiskefestival ha et rikholdig program basert på 
fiskekonkurranser, kystkultur, gratis barneaktiviteter, deilig sjømat og musikalsk underholdning. 

 

 

 

 

 

 



                                            

   

   SCORECARD FOR NORGESCUP MÅLØY 2018 

Navn: Nr: Båt: Båtnr: 
 
 

ARTER (minstemål i cm) POENG ANTALL SUM 
Sei                  45 cm 10   
Lyr                  45 cm 15   
Brosme         45 cm 10   
Torsk             45 cm 20   
Hyse              45 cm 15   
Lange            60 cm 15   
Lysing           45 cm 20   
Uer                35 cm 20   
Steinbit        35 cm 30   
Flatfisk         35 cm 20   
Hvitting        35 cm 10   
Breiflabb      60 cm 40   
Havål           100 cm 30   
Kveite            80 cm 50   
Piggvar          35 cm 40   
Andre arter   35 cm 10   
 
Sum totalt 

   

 

Skater slippes levende ut igjen og gir fiskepoeng og teller som 4 vektpoeng. 

Utelukkede arter: Pigghå, makrell, sil og ål. 

NB. Husk at all fisk skal være bløgget (strupeskjæring inntil benet) for å gi poeng. Fisk skal alltid 
bløgges før tackle kan slippes ut igjen.  

 

 

___________________________________                 ______________________________________ 

Fisker (sign)               Fiskeskipper (sign) 

    



   

 

 


