
Båstadfestivalene
4.-5. mai 2019

Velkommen til Drøbak 
Båstad Havfiskeklubb arrangerer Vårfestivalen lørdag 4. mai og Båstadfestivalen 

søndag 5. mai i Drøbak.  Begge dager teller som egen Norgescupfestival. 

Startkontigent og påmelding:
700 kr per festival  
Junior gratis 

Frist for påmelding og betaling er 15. april  2019. 
Bindende påmelding til Carl Stiegler på e-post cral@cral.no. 
Samlet betaling til BHK’s festivalkonto: 1140.20.44081 
Merk påmelding med klubbens navn.
Samlet påmelding med lagoppstilling fra klubben.  
Påmelding skal inneholde: NHF nummer, navn, klasse og 
lag. Ingen refusjon ved avlysning.

Kontaktpersoner:
For spørsmål, ta kontakt med en av kontaktpersonene:
Arne Reitan - 906 15 707
Carl Stiegler - cral@cral.no - 984 44 750 

Fiskeregler:
Minstemål for sei er 40 cm, og for kveite 80 cm. Minstemål 
for all annen fisk det er lov å fiske etter og som skal veies er 
32 cm i våre festivaler. All fisk over minstemålet, som skal 
taes med til land skal bløgges unntatt vassild, sild, uer og 
makrell.
Skate og hai skal settes ut på mest mulig skånsom måte. 
Torsk teller ikke i konkurransen. 
Pigghå og ål er rødlistet, og teller ikke i konkurransen.  
Flyteplagg skal alltid være på ombord i båten. 
Kun medlemmer i Norges Havfiskeforbund kan delta. 

Festivalene er artskonkurranser. 5 poeng for arten. Alle 
klipp gir 2 poeng, maks 10 klipp per art på klippekortet.  
Bonus 5 poeng for å fylle en art. Ingen vektpoeng.  Kun 
størst fisk.  Minstevekt for søkke er 50 gram.

Program:
Onsdag 1. mai.
Offentlig båttrekning finner sted i 
Åsveien 29 i Drøbak kl. 16.30 

4. og 5. mai 
Frammøte på kaia er fra kl. 07.30.
Agn (bare makrell) selges på kaia.
Utror kl. 09.00.
Det er fem timers effektiv fisketid. 

Premiering etter endt fiske og poeng-
beregning.
    
                                                   

Premiering:
Hver dag: 
De 20% beste i herre, dame,  og senior  
Alle  juniorer.
1-3  plass 4 mannslag 
Størst fisk.
 
Sammenlagt over 2 dager: 
Beste fisker over 2 dager.  
Beste båtfører

Arter (Vårfestivalen): 

Bergnebb
Gapeflyndre
Hvitting
Hyse
Knurr
Lange
Lyr
Makrell

Rødspette
Sandflyndre
Sei
Sild
Skrubbe
Sypike/Øyepål
Ulke
Andre arter

 


