
   

 Trondheim 2022 

      

Velkommen Seifiske festivalen i Trondheimsfjorden over 2 dager. 
Lørdag 8. og Søndag 09 Oktober 2022. 
 
 

Trondheim HK inviterer til 2 - to - dager med havfiske, med utgangspunkt fra fiskebruket i Ila. Det 
fiskes etter NHF sine konkurranseregler, fisket utregnes på vekt/antall kilo pr deltaker. Begge 
dagene teller med i Norgescupen.  
All fisk tilfaller arrangør, maks antall deltakere 40 stk. 
 
Informasjonskanaler 
Offentlig båt trekking SØNDAG 02 oktober sted: Klæbu 
Registrering og informasjon lørdag 08 oktober kl. 08:00 – 08:30 på Ila fiskemottak. 
 

Kontaktpersoner: 
Trondheim HK Sigurd Smolan email: sigurd.smolan@stolav.no  
mob: 476 59 695  
 

Tidsskjema alle to konkurranse dager: 
08:00 Oppmøte med salg av agn (makrell kr 10;- pr stk.) 
08.15 Fiskeskipper / båtføremøte 
08.30  Utror på klarsignal. 

Det fiskes effektivt fiske i 5 timer etter at første snøre går i vannet, (seneste starttid kl. 09.30.) 

14.30  Fisket avsluttet.  Innveiing skjer på land. 

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

Startkontingent Trondheims festivalen over 2 dager 
Pr. dag pr deltaker Dame/Herre/Senior  kr 1 100,-  Junior kr 700,- 
 

Påmelding: 
Bindende påmelding, gjøres innen 01.september. 2022 
Påmelding med lagoppstilling, klasse og NHF nummer sendes Nikolaj K Albertsen på email: 
nikolajfrichke@gmail.com 
Påmelding/ betaling: 0530 29 83633 
Vi vil tilbakebetale påmeldingsavgift ved avlysning av konkurransedag, dog kan faktiske utgifter trekkes fra. 

 
Overnatting: 
P-Hotels- Fosenkaia 7.   Referanse: Seifestival  Tlf: 73 60 40 05 
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Premieutdelingen: 
Søndag ved Ila fiske mottak på kaia, rett etter innveiingen. 
Herrer 1-5, Damer 1-3, Senior 1 -5, Junior 1 -3, 4-mannslag 1-3, Båtfører 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.  
Sei må være minimum 50 cm for å telle. 
Fangsten bløgges etter instruksjon og ises fortløpende.  
 
 
Minstevekt på pilk / lodd 200 gram 
 
Bruk av egen GPS ikke tillat, husk godkjent flyteplagg 
 

 

 

Velkommen til  Trondheims festivalene 2022. 

Trondheim HK. 

 


