Holmestrandfestivalen 2020
Lørdag 17 og Søndag 18 Oktober
Oslo og Trondheim Havfiskeklubb ønsker velkommen til Holmestrand.
Utgangshavn er småbåthavna i Holmestrand. God parkering.
Begge dager teller i NHF’s Norgescup og det fiskes etter NHF regelverk.
Deltagerne er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med regelverket for
konkurranser i NHF. Se www.norgeshavfiskeforbund.no regler/skjema.
Husk godkjent flyteplagg. GPS er tillatt. Festivalen inngår i norgescupen og er
med klippekort.

Tidsskjema for begge dager
07:30 - 08:30 registrening
08:45 - 08:55 fiskeskipper møte
09:00 båtene går ut. Fisket starter senest klokken 10.30.
5 timers fiske fra første snøre går i vannet.
Premiering over begge dager
1/5 del Herrer
1/5 del Senior
1/5 del Damer
1/3 del Juniorer
1 til 3 plass 4 manns-lag
1 til 3 plass beste fiskere (uansett klasse) over 2 dager (total poengsum)
Premie for mest uvanlige fisk.
Det vil også trekkes 8 premier på deltager numrene.
Utdeling av premier på søndag.
Uavhentede premier tilfaller arrangøren.

Agnsalg på brygga mellom kl 0745-08:30
Kun makrellpakker.

Båttrekning 10 Oktober kl. 18.00. Sted. Jerikoveien 10c 1067 Oslo
Startkontigent inkluderer 4 manns lag.
Damer
900,- Pr. dag
Senior
900,- Pr. dag
Herrer
900,- Pr. dag
Junior
500,- Pr. dag
Startkontigent betales til konto: 2230 26 12084
Påmeldingsfrist: 01 September 2020.

Samlet påmelding med lagoppstilling klubb, klasse og NHF nummer
sendes til Richard Sjursen på mail: ric-sj@online.no

Ved spørsmål kontakt
Lars Hellum mobil 416 12 756 eller mail lars.hellum@norrona.net

Vi håper å se mange fiskere denne helgen,
velkommen til nye og spennende artsfiske konkurranser
i et av Oslofjordens mest artsrike områder.

• Maks. 10 klipp pr. art. Se liste over poeng pr. art.
• Det skal klippes for alle arter.
• Maks. 10 klipp for «bonus fisk» (fisk over bestemt mål)
• Ta fisken av kroken. Vis den til din sidemann som klipper i kortet på rett art.
• Fiskeskipper avgjør på båten ved tvil om art.
• Etter fisketidens slutt; regner fiskeskipper eller fiskeskipper- assistenten ut den
enkeltes poengsum på ett eget skjema.
• Skjemaet undertegnes av både den enkelte deltaker og fiskeskipper eller
fiskeskipper-assistent. Leveres på land.
• Ingen minimumsvekt på pilk / lodd
• Ved samme poengsum; gjelder antall klipp i det fiskeslag med høyest poeng
Hver art gir i tillegg 5 poeng. Får du flere Andre arter teller hver art 5 poeng.
Poengskjema
Ved samme poengsum; gjelder antall klipp i det fiskeslag med høyest poeng

Arter

POENG
Bonusklipp over
10 klipp pr.
oppgitt mål
art / bonus
Ulke
5
Knurr
5
Lange
5
Lyr
5
Strømsild/vassild
5
Skater alle
5
Andre arter
5
Sypike / Øyepål
3
Bergnebb
3
Gapeflyndre
3
Kutling alle
3
Sei
2
40 cm
Sild
2
23 cm
Rødspette
2
27 cm
Skrubbe
2
23 cm
Sandflyndre
2
23 cm
Hyse
2
32 cm
Hvitting
2
32 cm
Makrell
2
32 cm
Lysing
2
32 cm
Bonusklipp max 10.
5
Uavhengige av arter
Slimål, Ål og Pigghå teller ikke. 80 cm minstemål på Kveite.

