Forårsmesterskab i Simons
PUT AND TAKE
Holmevej 41, 3670 Veksø

Fredag d. 05.april 2019
Dette års Forårsmesterskab, vil igen blive afholdt i Simons Put and Take i Veksø, som altid med
gode præmier til vinderne. Grillpølser vil være klar til indtagelse ca. kl. 11.45, grillpølserne er
selvfølgelig inkluderet i deltager gebyret på kr. 250 som betales til dommer Preben Hytholm, ved
ankomsten til søen.
Tilmelding:
Af hensyn til bestilling af pølser mv. er tilmelding nødvendig, med navn og evt. mobil nr.
Tilmeldingen på hjemmesiden www.viktor.dk eller i nødstilfældet på en sms til mobil 40 97 86 05
senest onsdag d. 22. marts 2019
Regelsæt for forårsmesterskabet.
Konkurrencen løber fra kl. 07.00 til kl. 15.00, hvorefter der er indvejning og præmieoverrækkelse.

Flg. regler er gældende i forbindelse med konkurrencen:
1. Deltagerne i konkurrencen skal være fuldgyldige medlemmer af Viktor.
2. Ved ankomsten skal alle betale og tilmelde sig til dommeren Preben Hytholm for at blive registeret
som deltager.
3. Dommeren vil starte konkurrencen kl. 07.00 hvorefter deltagerne i god ro og orden kan

begive sig til fiskepladserne. Ingen må opstille fiskegrej på fiskepladserne før kl. 07.00(Det
er tilladt at flytte plads under konkurrencen under hensyntagen til de øvrige deltagere og
andre fiskegæster ved søerne) Kan en deltager ikke nå at være fremme ved konkurrencens
start, så giv dommeren besked (Tidligst muligt evt. ved tilmelding)
4. Det er kun tilladt at fiske med 1 stang ad gangen.
5. Der må kun benyttes 1 krog (enkelt eller trekrog).
6. Rykfiskeri er forbudt.
7. Det er forbudt at fiske med levende agn. (regnorm er tilladt)
8. Det er forbudt at genudsætte fangne fisk.
9. Der er ubegrænset fangst fra kl. 0700 til kl. 1500. (Normalt må man fange 6 ørreder på et
dagkort. Såfremt man ikke har fanget 6 fisk i løbet af konkurrencen og ønsker at fortsætte
fiskeriet efter konkurrencen, kan man fortsætte, indtil man har fanget 6 ørreder eller til lukketid).
10. Størst fangede ørred (vægt) vinder konkurrencen. Ved sammenfaldende vægt er det længden
på fisken, der er afgørende. Ved sammenfaldende vægt og længde trækkes der lod.
Samme regel gælder for efterfølgende placeringer. Der kan kun vindes 1 præmie pr. deltager.
11. Såfremt en af præmietagerne (pkt.10) også har fanget
flest ørreder i løbet af dagen, kan pgl. også vinde storfangerpræmien.
12. Dommeren (Preben Hytholm, der også deltager i konkurrencen) har det overordnede ansvar for
afholdelse af konkurrencen
13. Husk at vi er gæster og tag hensyn til naturen ved fiskevandet. Husk at benytte de opstillede
affaldsstativer til div. affald og ryd op efter jer, når I forlader fiskepladsen.

Vejen til højre for den "runde" sø skal benyttes, der står et Put and Take skilt.

Link til Simons hjemmeside http://www.simonsputandtake.dk/

Knæk og bræk
Preben Hytholm
Tlf. 40978605

