
    Mausundvær 2021             

Velkommen til Mausundfestivalene og NM i havfiske 
Onsdag 7. – lørdag 10. Juli 2021 
 
 

Trondheim Havfiskeklubb og Oslo Havfiskeklubb i samarbeid inviterer til 4 - fire - dager med 
havfiske, med utgangspunkt fra fiskebruket på Mausund. Det fiskes etter NHF sine 
konkurranseregler med 200 båtpoeng + vekt = festival poeng. Alle 4 dagene teller med i 
Norgescupen. Åpen Midtnorsk på onsdag, Trønderfestivalen på torsdag og NM fredag og lørdag. 

 
Informasjonskanaler 
De fleste ankommer øya på mandag 05 juli med tanke på overnatting som er bestilt fra mandag til søndag. 
Registrering og informasjonsmøte med båt- og plass trekking skjer tirsdag 06 juli kl. 19:30—21:30. Sted vil vi 
komme tilbake til.. All informasjon og lister vil bli lagt ut på hjemmesider til klubbene og på oppslag ved 
utror. 
 

Kontaktpersoner: 
Trondheim HK  Oddvar Rauø 948 43 919 post@fiskeklubb.com 
Oslo HK   Tor Arne Rygg   918 12 102    10tor.arne.rygg@gmail.com 
 
Alle spørsmål og bestillinger av overnatting på øya rettes til: Sigurd Smolan mob: 476 59 695 (TrHK)  
 

Informasjonssjef & pressekontakt: Svein Erling Smolan  mob; 952 54 003  svein.smolan@hotmail.com 
  

Tidsskjema alle fire konkurranse dager: 
06.30 Butikksalg åpent for havfiskerne 
07.00 Oppmøte og agn salg på fiskemottaket (makrell til kr. 10,- pr stk) 
07.10  Båtførermøte på kaia (Obersten leder møte) 

07.18  Fiskeskippermøte på kaia (Obersten leder møte) 
07.30  Utror på klarsignal. 

Det fiskes effektivt fiske i 5 timer etter at første snøre går i vannet, (seneste starttid kl. 09.00.) 

14.00  Fisket avsluttet.  Innveiing skjer på land. 

15.00 Innveiing og åpning for å kjøpe mat fra mobil kafeteria. 
17.00 Butikken stenger. 

 
 
Påmelding 
Bindende påmelding, bestilling av fiske, overnatting og bankett gjøres innen 20. mai. 2021 
Påmelding/ betaling: 0530 29 83633 
Klubber sender samlet påmelding med lagoppsett.  
 

Startkontingent Mausundfestivalene over 4 dager 
Pr. dag om man ikke deltar alle dager Dame/Herre/Senior  kr 1 300,-  Junior kr 1 000,- 
Dame/Herre/Senior fiske 4 dager inkl. bankett   kr 4 500,-  Junior kr 3 200,- 
En foresatte med en junior fiske inkl. bankett  kr 7 500,- inkl. junior. 
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Startkontigent NM 2 dager 
Dame/Herre/Senior fiske 2 dager inkl. bankett   kr 2 400,-  Junior kr 1 700,- 

 
  

Bankett med premieutdelingen, lørdag kveld 10 juli kl. 19:00. (Sted bestemmes senere.) 
For ledsager er prisen pr. person kr. 300,- Bankett betales inn sammen med påmelding til fiske. 
Båtførere og deres ledsagere inviteres gratis til bankett og premieutdeling (oversikt på antall gis fredag). 

 
Bløgging og andre regler 
Minstemål følger rovfiskelagets minstemål.  
Fangsten bløgges etter instruksjon og ises fortløpende. Uer, breiflabb, makrell, vassild og sild bløgges ikke. 
Undermåls Fisk av sei og skadet fisk, kan beholdes av båtfører til krabbeagn. Andre arter(levedyktig) under 
minstemål slippes ut. Skater, hågjel og svarthå slippes ut levende. 
Fangst verifiseres av fiskeskipper & assistent. Uer, Lusuer og Snabeluer regnes som en art.  
Sypike og Øyepål regnes som en art. Fredet fisk teller ikke! 
Hver fisker kan kun veie inn 5 Langer og 5 Uer pr fiskedag, alle andre arter over minstemål kan veies inn 
ubegrenset. 
 

Premiering samlet over 4 dager 
4-mannslag 1 – 3 
25 Største fisker over 4 dager.  
Alle juniorer får premie 
1/5 del damer 
1/5 del Senior 
1/5 del herre  
De 3 beste båtførere over 4 dager. 
 

NM 2021 
NM medaljer 1-3 i hver klasse og 4 manns lag. 
1-3 premie alle klasser 
1-3 premie lag 
 
Arrangøren setter 20 % av total deltakeravgift til premier. 

 

 

All innveid fisk tilfaller arrangøren, dette har med nye regler på fiskemottaket å gjøre, ren/uren 

sone osv. Kun autorisert personell skal jobbe fra vekta og innover, publikum er henvist bak 

sperrebånd.  

 

 

Velkommen til Mausundfestivalene med NM 2021. 

Trondheim HK og Oslo HK. 

 


