Mausundvær 2018
Velkommen til Mausundvær 4 – 7 Juli
Oslo Havfiskeklubb og Trondheim Havfiskeklubb inviterer til 4 dager med havfiskefestivaler med
utgangspunkt på fiskeværet Mausund.
Det fiskes etter NHF sine konkurranseregler med 1000 båtpoeng + vekt = festivalpoeng.
Alle 4 dagene teller i Norgescupen.
Informasjonskanaler
Registering og Informasjonsmøte med båt- og plasstrekking skjer tirsdag
3. juli på Kjeila kro og gjestgiveri 19:00—22:00.
All informasjon og lister vil bli lagt ut på hjemmesider til klubbene.
Kontaktpersoner:
Oslo HK
Tor Arne Rygg 918 12 102
Trondheim HK Thomas Tofte 926 57 419

post@oslohavfiskeklubb.net
leder@fiskeklubb.com

Tidsskjema alle dager:
07:00 Oppmøte og agn salg
07:10 Båtførermøte
07:20 Fiskeskippermøte
07:30 Utror
Det fiskes effektivt fiske i 5 timer etter at første snøre går i vannet, seneste start er 09.00.
14:00 Fisket avsluttes (senest)
Poengberegning på vei inn fylles ut på eget skjema, innveiing skjer på land.
Påmelding
Bindene påmelding, bestilling av fiske, overnatting og bankett innen 19 mai.
Påmelding/ betaling se eget skjema i annonsen.
Klubber som sender samlet påmelding med lagoppsett osv. bruk Exelarket.
Ved for sen påmelding vil et gebyr på 500,- tilkomme.
Ingen refusjon av startkontingent ved avlysing.
Startkontingent Mausund festivalene 4 dager
Dame/Herre/Senior fiske 4 dager inkl. bankett
En foreldre/foresatte med en junior fiske inkl. bankett
Dame/Herre/Senior fiske 4 dager
En foreldre/foresatte med en junior fiske
Per dag om man ikke deltar alle dager Dame/Herre/Senior

kr 4 500,- Junior kr 3 200,kr 7 500,kr 4 300,- Junior kr 3 000,kr 7 100,kr 1 300,- Junior kr 1 000,-

Bankett med premieutdelingen, lørdag kveld kl. 19:00.
For ledsager er pris per person 350,- Bankett betales inn sammen med påmelding til fisker.
Bløgging og andre regler
Fangsten bløgges etter instruksjon og ises fortløpende. Uer, breiflabb,
makrell, hågjel, vassild og sild bløgges ikke.
Undermålsfisk av sei og skadet fisk, kan beholdes av båtfører til
agn. Andre arter under minstemål slippes ut.
Skatene slippes levende ut igjen og gir fiskepoeng og 4 kilopoeng pr. skate.
Fangst verifiseres av fiskeskipper. Uer, Lusuer og Snabeluer regnes som en art.
Sypike og Øyepål regnes som en art. Pigghå teller ikke!
Premiering
Klassevinnere hver dag. Beste 4-mannslag over 4 dager, Største fisker over 4 dager, beste fiskere
over 4 dager, beste båtførere over 4 dager.+++ litt til. Antall av hver premiekategori vil avhenge av
antall påmeldte deltagere. Arrangøren setter ca. 20% av deltageravgiften til premier.

Mausund 2018
Poengskjema
Arter/minstemål Maks. antall

Poeng

Breiflabb
Kveite (80)
Skater
Vassild
Flatfisk (30)
Steinbit
Lysing (30)
Torsk (50)
Sei (50)
Lange (70)
Lyr (45)
Hyse (45)
Brosme (50)
Uer (35)
Andre arter
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Minstemål på Sild (25), Hvitting (35)
Godkjent flyteplagg skal benyttes!
GPS er ikke tillatt medbrakt/benyttet ombord.
Minstevekt søkke 40 gram.

Velkommen hilsen THK og Oslo HK.
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Påmeldingsskjema Mausundfestivalene 2018

Dersom klubben velger samlet påmelding så kan klubbene bruke vedlagte regneark, det er det
regnearket jeg selv kommer til å bruke for å holde styr på påmeldingene så det vil faktisk
spare meg for en god del manuelt arbeid om klubbene bruker dette fremfor at hver enkelt
melder seg på selv. Helge.

Navn:……………………………………………………..
E-post:…………………………………………………….
Telefonnummer:……………………………………….
Medlem av flg havfiskeklubb: ………………….............
Medlemsnr:………………………
Klasse (sett x) Junior

Dame Herre Senior

Fisker flg dager (sett x): Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Bankett: ja/nei
Følge på bankett (navn):.......................................
Overnatting alle betaler for tirsdag – søndag. Hvor mange trenger du overnatting til ?
Overnatting betales på Mausund.
Ønsker at arrangør skal ordne overnatting (pris settes for tirsdag-søndag uavhengig av antall døgn du
faktisk overnatter. Pris er ikke avklart) Ja/Nei
Ønsker å fiske sammen med fisker med medl nr……………….. og medl nr …………………

Startkontingent betales til konto 0530.29.83633 innen 19. mai, se annonse for priser
Det er viktig at du merker innbetalingen med «Mausund» og navn på ALLE fiskere du betaler for slik
at vi slipper å gjette hva innbetalingen gjelder

Andre meldinger til arrangør:

Samlet Påmeldingsskjema fra klubbene Mausundfestivalene 2018
Kontakt Lars Hellum: lars.hellum@norrona.net
eller Helge Rolstadås : helgerols@gmail.com

Vi oversender Exelark for enkel samlet påmelding.

Startkontingent betales til konto 0530.29.83633 innen 19. mai, se annonse for priser

