Tanangerfestivalen 2020
Stavanger Deep Sea Fishing Club
Tanangerfestivalen 2020 starter ettermiddagen torsdag 20.august og avsluttes med
festivalaften på Hummeren Hotell lørdag kveld 22.august kl.19.00.

Program
Torsdag 20.august kl.13.00 – 14.00 registering, kl.14.00 – 14.45 info på terrassen - utror kl.15.00
Fredag 21.august kl.08.00 – 08.45 info på terrassen – utror kl.09.00
Lørdag 22.august kl.08.00 – 08.45 info på terrassen – utror kl.09.00
Fremmøte anbefales 1 time før utror. Informasjon til deltagere, fiskeskippere og båtførere vil starte 30 min. før
utror. Makrell-agn selges på kaien, salget avsluttes 15 min.før utror.
Hver deltager får utlevert ett klippekort som festes til person / båt. Ingen minstemål for registrering av fisk.
Maks.10 klipp per art. Klipp for bonusfisk.
Bestemann per båt ender opp med 100 poeng, de andre ombord får prosentvis andel som sluttpoeng. Stor
sannsynlighet for at 2 eller flere vil ha båtvinn hver dag og da avgjøres rekkefølgen ved å legge til oppnådde
fiskepoeng.
Minste tillate vekt for pilk/lodd er 100 gram. Personlig GPS er tillatt
Tanangerfestivalen 2020 avsluttes med festivalaften lørdag kveld kl.19.00 på Hummeren Hotell.
Stort premiebord med blant annet de tradisjonelle gullnålene for største fisk av artene: lyr, sei, torsk, lange, brosme,
hvitting, hyse, flatfisk. Deltager med største knurr over 3 dager mottar SØLVKNURREN til odel og eie ☺
Se egen premieliste neste side
Påmelding : Mail med deltagers NHF nummer, klasse, navn og klubb sendes til sandvoll@hummeren.no .
Kontaktperson er Roar Sandvoll; mob. 90 11 23 72
Påmeldingen er gyldig når deltageravgiften er innbetalt til konto 3201 07 52700 , siste frist senest fredag 26.juni.
Vi forventer en ny innstruks fra Erna rundt 15.juni, ingen innbetaling før hennes oppdaterte retningslinjer.
Festivalavgift: Kr 2850,- (kr 950,- pr dag). Juniorer innrømmes 50 % rabatt.
4 manns laget er inkludert i påmeldingsavgiften, men må meldes inn ved påmelding.
Ved en avlysning av konkurransedag vil påmeldingsavgift minus reelle kostnader bli tilbakebetalt.
Båttrekning: Tirsdag 18.august på Hummeren Hotell kl.18.00.
Overnatting /bespisning
Hummeren Hotell tilbyr enkelrom til kr.850,- og dobbeltrom kr.1.250,- per natt. Frokost og selvlaget lunsjpakke og
kaffe er inkludert. All overnatting koordineres via SDSFC. Kontakt Roar , 90 11 23 72 for bestilling av rom.
Torsdag kveld fiskesuppe kr.125,-, Fredag kveld temabuffet kr.250,- , Lørdags kveld festivalbuffet kr.395,-

Velkommen til spennende konkurranser i lag med gode venner i ett trivelig miljø

Premiering :
Hver dag telles som egen konkurranse i Norges Cupen og alle klasser premieres hver dag.

Premieliste Tanangerfestivalen sammenlagt
Dameklassen
.1-3.plass trofè + gavepremie, videre gavepremier til 20% av påmeldt i klassen
Juniorklassen
1.- 3. plass trofè + gavepremie, videre gavepremier til 20% av påmeldt i klassen
Seniorklassen
1.- 3.plass trofè + gavepremie, videre gavepremier til 20 % av påmeldt i klassen
Herreklassen
1.- 3. plass trofè + gavepremie, videre gavepremier til 20% av påmeldt i klassen

2 og 4 mannslag samt de 3 beste båtførere premieres over 3 dager.

Vinneren av Tanangerfestivalen uansett klasse mottar ABU gullsnelle gitt av Pure Fishing
Hummerens gullnåler for største fisk i artsklassene hvitting, hyse, sei, lyr, torsk, lange, brosme
og flatfisk. Gullnålene er gitt av Hummeren Hotell
Sølvknurren går til deltager som har tatt den største knurren under festivalen. I skrivende stund
er det midler fra klubbkassen vår som gjør det mulig å opprettholde denne tradisjonen.
Sponsor søkes
Trofèer og plaketter er gitt av Stavanger Deep Sea FC
Liste over gavepremier / sponsorer vil bli synliggjort på Hummeren Hotell før og under festivalen
Sølvkroken / Nordic Outdoor har støttet oss gjennom en årrekke med fantastiske
gavepremier. Slik blir det også i år !! En kjempestor takk til Jonny Helgesen og hans team.
Også vår egen Lars Ivar Tønnesen har gjennom sitt firma WestOffice vært en raus og viktig
støttespiller siden han ble medlem i klubben på 90-tallet.
Avslutter med en stor takk til alle som bidrar med støtte gjennom annonse i brosjyren vår.

Levedyktig fisk skal settes pent tilbake i sjøen, ikke-levedyktig fisk samt matfisk samles i
felleskasser. Fisk som beholdes om bord skal kverkskjæres. Unntakene er vanlig makrell,
taggmakrell (hestemakrell), lusuer og knurr.
Hver deltager får utlevert eget klippekort som festes til person eller båt.
Registreringsrekkefølge :
Fisk av krok, vise fisk til medfisker/sidemann, fisk settes tilbake i sjøen, klipp i deltagerkort
utføres av medfisker/sidemann, fiske fortsetter.
Ingen klipp etter at snøre med tackel er kommet i sjøen igjen.
Ingen minstemål for registrering av fisk.
Klipp for fisk over bonusmål kommer i tillegg til klipp for fiskeslag.
Det er tillatt å registrere 10 fisk av hvert slag.
Eventuell premiefisk må være over bonusmål. Deltager vurderer selv hvilke bonusfisk en ønsker
å ta med til land for veiing.

Poengberegning
Art

Bonus mål

Vekttall

Hvitting

45cm

2 poeng

Hyse,

45 cm

2 poeng

Sei

45 cm

2 poeng

Torsk

60cm

3 Poeng

Lyr

50 cm

3 poeng

Sandflyndre

35cm

2 Poeng

Andre flyndrer

40 cm

2 poeng

Kveite

80cm

5 Poeng

Brosme

50cm

5 Poeng

Lange

80cm

5 Poeng

Makrell

2 Poeng

Knurr

3 Poeng

Uspesifisert fisk

2 Poeng

Bonusfisk

5 Poeng

Pr fiskeslag

10 Poeng

Best om bord i båten

100 Poeng/Prosent

Høyest samlet poengsum om bord blir omgjort til 100 %. De andre deltagerne på båten får
prosentvis poeng målt opp mot bestemann.
Har du spørsmål ?

Kontakt Roar på mobil 90 11 23 72 eller sandvoll@hummeren.no

