
 

  

Eigerøynappet og Jærfestivalen 
5-6 september 2020 
PROGRAM 
Egerøynappet                                       Jærfestivalen 
Lørdag 5.09                                            Søndag 6.09 
09:00 Fremmøte/registrering             07:30 Fremmøte/registrering 
10.00 Utror                                             08:00  Utror 
Effektiv fisketid: 5 timer                       Effektiv fisketid: 5 timer 
 
Konkurranse regler : 
Begge dager teller i Norges Havfiskeforbund`s Norgescup og det fiskes etter NHF`s regelverk. 
Deltagerne er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med regelverket for konkurranser i NHF. 
Festivalregler:  
Poengfiske. 
Maks 10 sei. 
Maks 10 makrell. 
Maks 10 uspesifisert 
All annen fisk veies inn. 
Personlig GPS er tillatt. 
Minstevekt på pilk/søkke 200g 
All tellende fisk skal bløgges ved strupe skjæring. 
Minstemål og utfyllende regler vedlagt i annonse 
 
Godkjent flytemiddel er påbudt. All deltagelse er på egen risiko ! 
http://www.norgeshavfiskeforbund.no/regler/nhf-konkurranseregler/ 
 
Premiering  pr festival: 

1-5 plass herrer (poeng) 

1-3 plass senior (poeng) 

1-3 plass damer (poeng) 

1-3 plass junior (poeng) 

1-3 plass størst fisk (vekt) 

1-3 plass 4 mannslag (sammelagt poengsum begge dager) 

I tillegg kan det være gavepremier fra klubbens sponsorer. 



Startkontingent : 
800,- pr festival ( junior 450,-) 
 
Opplysninger: 
Thomas Skarstein tel. 907 62 737, eller Karl Johan Nilsson tel. 416 67 964 

Overnatting- Grand Hotell, tel 51 49 60 60 / Steinsnes camping 974 00 966 (campinghytter) 

Bindende påmelding og innbetaling av startkontingent senest  

24. august 2020  
Ved avlysing vil startkontigent bli refundert trukket fra faktiske utgifter (båter premier etc)  

 
Påmelding skal inneholde:  Navn, klubb, lag og NHF nr. 
Betaling til konto: 0540 04 95302. 

Husk navn på innbetaling og hva det gjelder ! 

Klubbene sender helst samlet påmelding om 

lagsammensetning til: thomas.skarstein@heli-one.com                                             

ALLE som skal delta MÅ sende mail til thomas at de påmeldt 

(gjelder også NJHK medlemmer) 

 

Båttrekking vil blir foretatt mandag 31. august kl 19:00 

Adresse: Høgevollsveien 5, 4327 Sandnes 
                                    
NB!  Endringer kan forkomme pga båter som ikke kan gå  
        av uforutsette årsaker. 
 
Protestkomite:   

• TBA 

       

                                               

                                

 

                                            
                               VEL MØTT OG SKITT FISKE  

mailto:thomas.skarstein@heli-one.com


Egerøynappet og Jærfestivalen  2020 
 
Til Deltagerne 
Vi ønsker dere alle velkommen til årets Jærfestivaler, og ber dere om å lese og følge informasjon i dette skrivet, 
slik at konkurransene kan bli gjennomført på en mest mulig rettferdig måte for alle deltagerne.  
 
Egerøynappet Jærfestivalen 
Lørdag  5 sept 2020 Søndag  sept 2020 
09:00   Fremmøte/Registrering 07:30   Frammøte 
10:00   Utror 08:00   Utror 
Effektiv fisketid : 5 timer.  
 

Effektiv fisketid : 5 timer 

 
Det fiskes etter Norges Havfiskeforbunds regelverk med følgende tilleggsregler: 
1. Fiskeskippere møter 15 minutter før utror på anvist sted for instruksjoner om fisket. 
2. Deltagerne skal bløgge fisken ved strupeskjæring i takt med opptak, det vil si at all fisk skal bløgges før 

snøret slippes ut i sjøen igjen. 
3. All fangst skal tildekkes best mulig, Ises eller spyles regelmessig med kaldt vann for å sikre best mulig 

kvalitet på fisken. 
4. Opptelling av fisk skjer på vei inn fra feltet i samarbeid med fiskeskipper, assistent. Poeng beregning se 

neste  ark. 
5. Agn (makrell) fås kjøpt på kaien. Det er tillatt å bruke medbragt agn. 
6. Hver deltager skal levere fangsten usløyd til veiestasjon i utlevert sekk, igjenknyttet og merket med utlevert 

merkelapp. 
7. Hver deltaker har rett til egen fangst. Fangsten blir utlevert når veiing er avsluttet. Det er kun lov å ta med 

egen fangst 
8. Medlemmer av Nord-Jæren Havfiskeklubb må være oppmerksom på at konkurransen teller med i 

Klubbmesterskapet. Etter at fangsten er frigitt må den enkelte selv sørge for å velge ut de 10 største 
fiskene og veie disse. 10 % av vekt vil bli fjernet for å kompensere for sløyd fisk. 

 
9. SIKKERHET 
• Redningsvest eller annet godkjent flytemiddel er påbudt å ha på. 
• Rusmidler er ikke tillatt under konkurransen. Berusede personer kan nektes deltagelse. 
• Det er fritt fiskeområde. Dersom dårlig vær vil eventuelle restriksjoner på fiskeområde bli opplyst før utror 
 
10. Det påligger Fiskeskipper å kjenne til og ha ansvaret for at regelverket blir fulgt på hver enkelt båt. 
 
11. NB ! Ved delte båter skal deltagere med laveste båt nummer stå på styrbord side.  
 
 
 
Premieutdeling vil skje på søndag ,umiddelbart etter veiing er avsluttet og resultater beregnet . 
 

Poengsystem og minstemål på neste side 
  



Poengsystem for Egerøynappet og Jærfestivalen 2020.   
 
Festivalene er poengfiske og vektlegger fiskeart, antall, vekt og plassering på båten 
Det virker slik: 
  
Det gjelder å få mest antall fisker på hver sin båt. Det gis poeng  per fisk iht art. Dette blir 
summert. Denne sum blir lagt inn i regnearket og regnearket finner ut hvem som får "100 
poeng". De andre på båt får % vis ut fra 100 poeng. Så veies fisk og vekt blir ganget med 2 + 
båtpoeng = total poengsum 
  
Eksempel på 4 fiskere på samme båt: 
1: 10 fisker som gir 50 poeng + 10 kg (50 x 100) / 50= 100 %  = 100 poeng + vekt x 2=   120 p  
2:   8 fisker som gir 40 poeng +   8 kg (40 x 100) / 50= 80 %    =   80 poeng + vekt x 2 =     96 p 
3:   8 fiske som gir 35 poeng  + 15 kg (35 x 100) / 50= 70 %     =  70 poeng + vekt x 2 =   100 p 
4:   5 fisker som gir 30 poeng + 21 kg (30 x 100) / 50=  60 %   =   60 poeng + vekt x 2 =   102 p 
 
 
 
Minstemål og poengoversikt: 
Art Poeng Arrangør 

Minstemål (cm) 
Kveite 10 80 
Breiflabb 10 60 
Annen flatfisk 8 35 
Steinbit 8 40 
Lysing 8 40 
Torsk 6 40 
Lange 6 60 
Brosme 6 40 
Hvitting 5 35 
Hyse 4 35 
Sei 4 40 
Lyr 4 40 
Makrell 4  
Uspesifisert 3  
 
Det er begrensning på maks10 sei, 10 makrell, 10 uspesifisert ellers er det fritt fiske.  
 
Fiskeskipper fyller ut vedlagte skjema på vei inn og kontrollerer størrelse dersom tvil om 
minstemål. Fisker viser antall fisk til fiskeskipper. Fisker og fiskeskipper signerer utfylte 
skjema.  
SKITT FISKE 


