
       
 

  Ålesund Fiskefestival 2020 
Møre Havfiske Klubb 

 
Ålesund Fiskefestival 2020 er en 2-dagers fiskekonkurranse med utror fra Ålesund sentrum  

Begge dager teller i Norges Havfiskeforbund`s Norgescup 
 

Program 
 

Fredag  17.april      Kl. 18.00 – 20.00  Registrering på Hotell Waterfront 
Lørdag  18.april  Kl. 08.00 –  08.30 registering, kl.08.30 – 08.45 info på kaien  -  utror kl.09.00 
Søndag  19.april  Kl. 07.30 –  07.45 info på kaien – utror kl.08.00 

 
Fremmøte anbefales 1 time før utror. Informasjon til deltagere, fiskeskippere og båtførere vil starte 30 min. før 
utror. Agn selges på kaien, salget avsluttes 15 min.før utror. 
 
Kilofiske. 
Ingen tellende fisk under 40cm. Liste for minstemål sei, torsk, brosme, lange etc utleveres før utror. 
Ingen begrensning i antall fisk. Fisk som ikke skal veies inn, må settes ut umiddelbart. All fisk skal kverkskjæres. 
Minste tillate vekt for pilk/lodd er 200 gram. Personlig GPS er tillatt   
Det fiskes etter Norges Havfiskeforbund`s regelverk. Deltagerne er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med 
regelverket for konkurranser i NHF, se www.norgeshavfiskeforbund.no   
 
Premiering. Bestemannspremiering i hver klasse begge dager 
 
Premieliste Ålesund Havfiskefestival 2020  
 
1-3.plass trofè + gavepremie i herre-, dame-, senior- og juniorklassen samt 4-mannslag, 
videre gavepremier til 20% av påmeldt i klassene 
 
Også premier til de 3 største fisk og 3 beste båtførere  
 
Påmelding : Mail med deltagers NHF nummer, klasse, navn og klubb sendes til jack.berstad@mimer.no     
Kontaktperson er Stein Magne Hoff,  mob. 920 95 745 
Påmeldingen er gyldig når deltageravgiften er innbetalt til konto 3201.07.52700 
siste frist senest tirsdag 10.mars  
Festivalavgift: Kr 1.900,- (kr. 950,- pr dag).  Juniorer innrømmes 50 % rabatt. 
4 manns laget er inkludert i påmeldingsavgiften. Må meldes inn ved påmelding. 
 
 
Båttrekning skjer hos : HA Helgesen & sønner AS   Tirsdag 14.april kl.18.00                            
 
Overnatting : Hotell Waterfront tilbyr følgende: 
Enkeltrom: 957,-  og  Dobbeltrom: 1049,-   Frokostbuffet er inkludert i romprisen.  
Pris for å smøre med seg nistepakke: 100,- pr. person 
Telefon for booking: 70 11 19 00 
 
 
Velkommen til spennende konkurranser i lag med gode venner i ett trivelig miljø. 

Velkommen til Ålesund By.     
 

http://www.norgeshavfiskeforbund.no/
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