
   Mausund 2022       

Velkommen til Mausund festivalene Fredag 8 – lørdag 9. Juli 2022. 
 
 

Trondheim og Oslo Havfiskeklubb i samarbeid inviterer til 2 - to - dager med havfiske, med 
utgangspunkt fra fiskebruket på Mausund. Det fiskes etter NHF sine konkurranseregler, fisket 
utregnes på vekt/antall kilo pr deltaker. Begge dagene teller med i Norgescupen, og all fisk tilfaller 
arrangør. 
 
Informasjonskanaler 
Offentlig båt trekking skjer tirsdag 05. juli kl. 20:00—21:00 på Havna Kafe.  
Registrering og informasjon torsdag 07 juli kl. 19:00 – 21:00 på samme sted. 
 

Kontaktpersoner: 
Trondheim HK  Sigurd Smolan 476 59 695 sigurd.smolan@stolav.no 
Oslo HK   Tor Arne Rygg   918 12 102            tor.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 to 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  
07.20  Fiskeskippermøte på kaia  
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, gjøres innen 01. juni. 2022 
Sigurd.smolan@stolav.no 
Påmelding/ betaling: 0530 29 83633 
Klubber sender samlet påmelding med lagoppsett. Vi vil tilbakebetale påmeldingsavgift ved avlysning av 
konkurransedag, dog kan faktiske utgifter trekkes fra. 
 

Startkontingent Mausund festivalene over 2 dager 
Pr. dag pr deltaker Dame/Herre/Senior  kr 1 200,-  Junior kr 900,- 
  

Premieutdelingen, lørdag kveld 9. juli kl. 19:00. Havna Kafe 

Samlet vekt over 2 dager: 
Herrer 1-6, Damer 1-3, Senior 1 -6, Junior 1 -3, 4-mannslag 1-3, Båtfører 1-3, Størst fisk 1-3. 

 



Antall av hver premie kategori vil avhenge av antall påmeldte deltagere. Arrangøren setter ca. 20 % av total 

deltakeravgift til premier. 

 
Bløgging og andre regler.  
Basis for fiskereglene er fiskeridirektoratets regler for fiske i saltvann nord for 62.breddegrad. 
Fisk under 32 cm teller ikke i konkurransen. 
Torsk, sei, brosme, lyr og hyse må være minimum 50 cm for å telle, kveite må være over 80 cm, lange 70 cm, 
uer 35 cm. 
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 krabbe agn. Andre arter(levedyktig) under 
minstemål slippes skånsomt ut. Skater, hågjel og svarthå slippes ut levende og regnes ikke i konkurransen. 
Fangst verifiseres av fiskeskipper & assistent. Uer, Lusuer og Snabel uer regnes som en art.  
Sypike og Øyepål regnes som en art. Fredet fisk (pigghå) teller ikke! 
 
Hver fisker kan kun veie inn 10 makrell, 2 Langer og 5 Uer pr fiskedag, alle andre arter over minstemål kan 
veies inn ubegrenset. 
 
Minstevekt på pilk / lodd 200 gram 
 
Bruk av egen GPS ikke tillat, husk godkjent flyteplagg 
 

 

 

Velkommen til Mausund festivalene 2022. 

Trondheim HK og Oslo HK. 

 


