VIKTOR
KLUBMESTERSKAB
2021
Start mødetid og sted:
Mandag den 30. august 2021 kl. 07.45
Havstrygeren sejler fra Helsingør Kulturhavn (Gamle Statshavn)
Igen i år har du selv ansvaret for transporten til og fra Helsingør mv., præmieoverrækkelsen og spisningen foregår som
noget nyt på Blovstrød Kro, Kongevejen 21, 3450 Lillerød (Stegt flæsk).
Vi har booket skibet ”Havstrygeren” (Skipper Dyt ) Havstrygeren har plads til 42, men vi stopper ved 30 tilmeldinger.

OBS! Kun 30 pladser
Kørevejledning til Havstrygeren:
HAVSTRYGEREN LIGGER VED HAVNEGADE, DET ER BYSIDEN AF DEN GL.STATSHAVN, DER HVOR TOGET
KØRER PÅ GADEN. DET ER STRØGET MELLEM TOGSTATIONEN OG DET GL.VÆRFT. Der er P- betalingsplads
lige overfor (pris ca. kr. 70 for hele dagen), og gratis P-pladser ca. 300 m. fra bådene, (henne i lyskrydset ud til slottet).
I lighed med tidligere år er der præmier til deltagerne med flest point, til storfangeren og til sildekongen.
Pris og Tilmelding:
Tilmeldingen med navn og tlf. nr. skal ske via hjemmesiden senest søndag d. 15. august 2021., og kun i nødstilfælde
direkte til Preben Hytholm på sms til mobil 40 97 86 05.
Af hensyn til det begrænsede antal pladser (30 deltager) og mad bestillingen, er tilmelding nødvendig og bindende.
Pris: kr. 250,00 som indbetales til klubbens bank konto senest søndag d. 15. august 2021.
(Danske Bank,) nr. 1551 konto nr. 8072221 (prisen er inkluderet morgen og aftensmad, og 2 pakker orm.)
Afbud modtages indtil mandag d. 16. august 2021, hvor efter det indbetalte gebyr bliver refunderet, hvis der
samtidig med afbuddet er oplyst et bank konto nr. til klubbens kassér klu009@politi.dk
Afbud efter d. 16. august 2021 skal skriftlig begrundes og her er det kun klubben bestyrelse der kan godkende
en evt. refusion af indbetalte deltager gebyr.
Tentativ tidsplan:
kl. 07.45 Ankomst tilmelding til mesterskabsarrangør, fiskepladsfordeling på skib, udlevering af orm og klargøring af grej
kl. 08.00 Afsejling fra Helsingør, samling under dæk for indtagelse af morgen mad.
kl. 08.15 Fiskeriet kan begynde når klokke lyder (Afhængig sejltid til fiskeplads).
kl. 15.00 Fiskeriet stopper på vandet.
kl. 15.15 Anløb Helsingør Nordhavn.
kl. 16.15 Ankomsten til spisestedet på Blovstrød Kro
kl. 16.30 Præmieoverrækkelsen.
kl. 17.00 Spisningen.
Husk gyldigt fisketegn
På gensyn og knæk og bræk
Preben Hytholm Jensen
hytholm@vip.cybercity.dk
mesterskabsarrangør

Konkurrenceregler
Ved foreningens årlige Klubmesterskabs på havet - gælder nedenstående regelsæt.

•

Hver deltager må kun fiske med 1 klargjort stang.

•

Stang nummer 2 må være klargjort med hjul og line gennem stangøjerne, men uden tackel.

•

Stangen der bruges må kun være forsynet med pirk/blink/spinner og maximalt 2 ophænger. Dette giver
tilsammen 3 kroge (gerne trekroge).

•

Der må gerne fiskes agn fiskeri, men kun med i alt 3 kroge.

•

Der fiskes fra skipperen ringer på klokken første gang på første fiskeplads, og indtil skipperen ringer af igen for
hjemsejlads. Der fiskes hele dagen, og der er ingen officielle pauser.

•

Alle fisk - med undtagelse af sild og hornfisk - der indvejes skal være fanget foran gællerne, er dette ikke
tilfældet, skal fisken genudsættes eller halen skæres af.

•

Enhver der har fast fisk på linen har ret til at fighte denne, og andre skal om nødvendigt tage sit grej ud af
vandet.

•

Båddommeren er øverste myndighed hvad angår konkurrencen og dennes afvikling, herunder indvejning og
måling af fisk. Båddommeren SKAL diskvalificere enhver der ikke følger disse regler, eller som opfører sig
usportsligt.
1) Der gives artspoint én gang for hver art, der overholder evt. mindstemål.
2) Overskydende centimeter over mindstemålet giver et point pr. centimeter for alle fisk af en art. Dog må
der max indvejes 5 hvillinger.
Fisk uden mindstemål
3) Alle fisk uden mindstemål giver 10 point - undtagen makrel der giver 20 artspoint.
4) Efterfølgende fisk giver 5 point. ( dog ikke sild, som kun giver 1 point pr. efterfølgende kg.)
5) Der må max indvejes 5 fisk pr. art i denne kategori. (Sild undtaget fra denne regel)
Af sikkerhedshensyn gives der ikke point for Fjæsing.
Ved pointlighed er det den der har fanget den mest pointgivende fisk der vinder. Kan det ikke afgøres på den
måde, trækkes der lod ved dommerens foranstaltning.

Klubmesterskabets mindste mål:
Ising
Hvilling
Lubbe
Multe
Mørksej
Pighvarrer
Rødspætte
Rødtunge
Sej(Lyssej)
Skrubbe
Slethvarrer
Torsk
Tunge

25,0 cm
23,0 cm
30,0 cm
20,0 cm
30,0 cm
30,0 cm
27,0 cm
26,0 cm
30,0 cm
25,5 cm
30,0 cm
40,0 cm
24,5 cm

Fisk der ikke er nævnt ”Spørg båddommere

”””Blovstrød Kro, Kongevejen 21, 3450 Lillerød Indkørsel mellem Kroen og REMA1000”””

””””Indkørsel til parkeringsplads mellem REMA 1000 og Blovstrød Kro ””””””

