Trondheimsfestivalen 2020
Lørdag 03 og søndag 04 oktober
Trondheim og Oslo Havfiskeklubb ønsker velkommen til Trondheim.
Utgangshavn er Skansen gjestehavn. Her er det godt med parkering i umiddelbar
nærhet.
.

Begge dager teller i NHF’s Norgescup og det fiskes etter NHF regelverk. Alle
deltagerne er ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende regelverket for
konkurranser i NHF. Konkurransereglene er å finne på NHF’s hjemmeside
www.norgeshavfiskeforbund.no/
Husk godkjent flyteplagg. GPS er tillatt. Minstevekt på søkke er 0 gram.
Festivalen inngår i norgescupen og er vektfiske med 200 båtpoeng (basert på
kg). 200 båtpoeng + vekt = festivalpoeng.
Tidsskjema for begge dager
07:30 - 08:30 registrering og agnsalg (kun makrell)
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.

Tidspunkt og sted for offentlig båttrekning opplyses på telefon 948 43 919
Startkontigent inkluderer 4 manns lag.
Damer
800,- Pr. dag
Senior
800,- Pr. dag
Herrer
800,- Pr. dag
Junior
450,- Pr. dag
Startkontigent betales til konto: 0530 29 83633
Påmeldingsfrist: 15. august 2020.
Samlet påmelding med lagoppstilling klubb, klasse og NHF nummer
sendes til oddvar.rauo@pals.no
Ved spørsmål kontakt Oddvar Rauø telefon 948 43 919 eller mail
Oddvar.rauo@pals.no

Vi håper å se mange fiskere denne helgen,
velkommen til nye og spennende vektfiske konkurranser
i et av Trondheimsfjordens mest fiskerike områder.
Fangsten stikkbløgges, unntatt uer og makrell.
Kun fisk over minstemål teller.
Minstemål:
Torsk, brosme og sei 50cm
Hyse og lyr 45 cm
Lange 70cm
Kveite 80 cm
Hvitting 35 cm
Andre arter 32 cm
Slimål, ål, hai og skater teller ikke.

