Invitasjon til Norgescup på
Karmøy 7. og 8. april 2018
Arr Nordvegen Havfiskeklubb
Nordvegen Havfiskefestival lørdag 07.04.2018
(foreløpig oppmøtested:Havnegata i Kopervik)
kl. 07.30 Oppmøte/registrering, salg av agn.
kl. 08.30/08.45 Båtførermøte/fiskeskippermøte
kl. 09.00 Utror/5 timers fiske.
kl. 19.00 Premieutdeling
Vektfiske etter NHFs regler og festivalen er tellende i Norgescupen.
Høyeste kilofangst ombord gir 100 poeng, og de øvrige om bord får
poeng prosentvis av beste fisker i båten.
Høyeste kilofangst i festivalen gir også 100 poeng, og alle øvrige
festivaldeltakerne får så poeng prosentvis av beste fisker i festivalen.
Summen av disse to beregningene/delt på to blir festivalresultatet for
hver enkelt deltaker (dvs. vinner får 100 poeng)
Hver båt veier inn samlet og fortløpende etter innkomst.
Flyteplagg skal benyttes. Personlig GPS er tillatt.
Søkkevekt tilpasses forholdene om bord, anbefalt min 250g.
Premiering
Herrer - plass 1-5
Damer - plass 1-3
Senior - plass 1-3
Junior - plass 1-3
Største fisk over to dager
2-mannslag over to dager - plass 1-3
4-mannslag over to dager - plass 1-3
Beste båtfører over to dager
Premie til største tellende kveite over to dager
All fangst bløgges ved strupeskjæring.
Minstemål:
Kveite: 80 cm
Lange 70 cm
Gråsteinbit: 50 cm
Torsk 50 cm
Sei 50 cm
Brosme 50 cm
Hyse 40 cm
Lyr 40 cm.
For alle andre fiskeslag er minstemål 35 cm.
Hai og skater og fredet fisk teller ikke
Påmelding/betaling innen 1. mars 2018
Kontonr: 3361 19 45448 / mail: geir.tveit@haugnett.no
Deltakeravgift 900,00/450,00(jr) pr festivaldag
Kontaktpersoner: Geir Tveit 90836079
Klubbene melder på samlet
Båttrekning torsdag 22 mars kl. 19.00
NB! Opplysninger om overnattingstilbud vil bli sendt ut til klubbene i
februar 2018
Ved avlysing refunderes deltakerutgift med fradrag for klubbens faktiske påløpte festivalutgifter.

Invitasjon til Norgescup på
Karmøy 7. og 8. april 2018
Arr Nordvegen Havfiskeklubb
Karmøy Havfiskefestival søndag 08.04.2018
(foreløpig oppmøtested:Havnegata i Kopervik)
kl. 07.30 Oppmøte, salg av agn.
kl. 08.00/08.15 Båtførermøte/fiskeskippermøte
kl. 08.30 Utror/5 timers fiske.
kl. 18.30 Premieutdeling
Vektfiske etter NHFs regler og festivalen er tellende i Norgescupen.
Høyeste kilofangst ombord gir 100 poeng, og de øvrige om bord får
poeng prosentvis av beste fisker i båten.
Høyeste kilofangst i festivalen gir også 100 poeng, og alle øvrige
festivaldeltakerne får så poeng prosentvis av beste fisker i festivalen.
Summen av disse to beregningene/delt på to blir festivalresultatet for
hver enkelt deltaker (dvs. vinner har 100 poeng)
Hver båt veier inn samlet og fortløpende etter innkomst.
Flyteplagg skal benyttes. Personlig GPS er tillatt.
Søkkevekt tilpasses forholdene om bord, anbefalt min 250g.
Premiering
Herrer - plass 1-5
Damer - plass 1-3
Senior - plass 1-3
Junior - plass 1-3
Største fisk over to dager
2-mannslag over to dager - plass 1-3
4-mannslag over to dager - plass 1-3
Beste båtfører over to dager
Premie til største tellende kveite over to dager
All fangst bløgges ved strupeskjæring.
Minstemål:
Kveite: 80 cm
Lange 70 cm
Gråsteinbit: 50 cm
Torsk 50 cm
Sei 50 cm
Brosme 50 cm
Hyse 40 cm
Lyr 40 cm.
For alle andre fiskeslag er minstemål 35 cm.
Hai og skater og fredet fisk teller ikke
Påmelding/betaling innen 1. mars 2018
Kontonr: 3361 19 45448 / mail: geir.tveit@haugnett.no
Deltakeravgift 900,00/450,00(jr) pr festivaldag
Kontaktpersoner: Geir Tveit 90836079
Klubbene melder på samlet
Båttrekning torsdag 22 mars kl. 19.00
NB! Opplysninger om overnattingstilbud vil bli sendt ut til klubbene i
februar 2018
Ved avlysing refunderes deltakerutgift med fradrag for klubbens faktiske påløpte festivalutgifter.

