
 

 

 

Velkommen til Grensenappet 2022 

Lørdag 21 - Søndag 22 Mai 

 

Sarpsborg Havfiskeklubb og Oslo havfiskeklubb ønsker velkommen til Halden 

og havfiskefestivaler. Grensenappet er en poengfiskefestival. Utgangshavn er 

Sponvika vertshus ytterst i Ringdalsfjorden. Begge dager teller i NHF 

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.  

5 timers fiske fra første snøre går i vannet.  

Husk godkjent flyteplagg. 

 

Tidsskjema for begge dager  

07:45 – 08:30 registrening  

08:45-08:55 fiskeskipper møte  

09:00 båtene går ut  

Festivalen inngår i norgescupen og har ett poengsystem med klippekort. 

Alkohol er ikke tillatt om bord – GPS er tillatt. 

 

 

Festivalen inngår i norgescupen.  

All torsk er fredet og gir ikke poeng. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Premiering over 2 dager  

1/5 Herrer  

1/5 Senior  

1-3 Damer  

Alle Juniorer  

4 manns-lag 1-3 

Premiering etter avsluttet fiske søndag.  

Uavhentete premier tilfaller arrangøren 

 

 

Agnsalg på brygga mellom kl 0745-08:30. Makrell og Råreker 

 

 

Startkontigent inkluderer 4 manns lag.  

Damer  800,- Pr. dag  

Senior   800,- Pr. dag 

Herrer  800,- Pr. dag  

Junior  400,- Pr. dag 

Startkontingent betales til konto: 2230 26 12084 

Påmeldingsfrist: 20 april 2022.  

 

 

Samlet påmelding med lagoppstilling klubb, klasse og NHF nummer 

sendes til Richard Sjursen på mail:  ric-sj@online.no 

 

 

Ved spørsmål kontakt  

Erling Brandsrød 920 84 190 

Tor Haugen mobil 905 90 961 

 

 

Vi håper å se mange fiskere denne helgen,  

velkommen til spennende fiskefestivaler 

i et av Oslofjordens mest artsrike områder. 

 

 

mailto:ric-sj@online.no


Maks. 10 klipp pr. art.                                                                                  

Bonusfisk kan klippes selv etter de 10 klipp pr. art (men over minstemål)                                                    

Ta fisken av kroken. Vis den til din sidemann. Klipp selv i kortet på rett art.                            

Sett fisken ut i sjøen igjen. Gjenoppta fisket.                                                                               

Fiskeskipper avgjør på båten ved tvil om art.                                                                             

All fisk, uavhengig av minstemål, skal settes ut i sjøen igjen.                                                  

Etter fisketidens slutt; regner fiskeskipper og fiskeskipper- assistenten ut den 

enkeltes poengsum på ett eget skjema.                                                                                                      

Skjemaet undertegnes av både den enkelte deltaker og fiskeskipper eller 

fiskeskipper-assistent. Fiskeskipper leveres mappe på land.                                                                                                             

Villaks og sjøørret teller ikke og må, uansett størrelse, slippes ut igjen 

omgående, Iddefjordskonvensjonen)                                                                                                            

Minimumsvekt på pilk / lodd er 60 gram                                                         

Hver art gir i tillegg 3 poeng pr. art.                                                                                       

Poengskjema 

Ved samme poengsum; gjelder antall klipp, deretter antall fiskeslag deretter 

flest flatfisk arter deretter flest torskefisk arter deretter flest fløyfisk. 

 
 

Arter POENG 

10 klipp pr. 

art / bonus 

Bonusklipp 

Knurr alle 4  

Lyr 3  

Grønngylt 3  

Sypike / Øyepål 3  

Fløyfisk 3  

Ulker alle 3  

Lysing 3  

Berggylte 3  

Bergnebb 2  

Sei 2  

Kutling alle 2  

Sild 2 18 

Rødspette 2 27 

Skrubbe 2 23 

Sandflyndre 2 20 

Hyse 2 40 

Hvitting 2 32 

Makrell 2  

Andre arter 2  

Bonusklipp 2  

          Hver art gir i tillegg 3 poeng. 

Torsk, Slimål, ål og pigghå teller ikke.  

 



 



                                                          



 


