Alsiske Kystfiskeres konkurrencer i overblik
Klubmesterkonkurrencen

Pointture

Pointkonkurrencen

Årskonkurrencen

2,5 kg diplom

Periode

16/11 - 15/11

Fra turens start til 1/2 time før afslutning

16/11 - 15/11

16/11 - 15/11

16/11 - 15/11

Fiskearter

Havørred
Hornfisk
Ising
Laks
Pighvar
Regnbueørred
Rødspætte
Skrubbe
Sej
Torsk
Ålekvabbe

Havørred/Laks/Regnbueørred (regnes som samme
art)
Torsk

Havørred/Laks/Regnbueørred (regnes som samme
art)
Hornfisk
Torsk

Havørred/Laks (regnes som samme art)
Regnbueørred
Torsk

Havørred
Laks
Regnbueørred

Bemærk: På specialture kan ovenstående fraviges
og/eller andre arter præmieres.

Bemærk: Kun fisk fanget på en pointtur.

100% = 4500 gram
100% = 1000 gram
100% = 600 gram
100% = 4000 gram
100% = 2500 gram
100% = 4500 gram
100% = 1000 gram
100% = 1000 gram
100% = 3000 gram
100% = 3000 gram
100% = 500 gram

Bemærk: Kun fisk fanget på en pointtur.

Konkurrenceregler

Alle tilmeldte fisk indgår i en og samme pulje og
tildeles point svarende til fiskens vægt i % af den for
arten angivne 100 % vægt.
Fisk fanget på pointture tildeles 20 bonuspoints.
De 10 mest pointgivende fisk fra hver fanger tælles
med, og fangeren med flest point vinder.

Tilmeldte fisk inddeles efter art og rangordnes efter
vægt med tungeste fisk først.
Tungeste fisk af hver art vinder.

Fisk tildeles points efter art og vægt:
Laksefisk = 2 point pr 100 gram + 10 points
Torsk = 1 point pr 100 gram + 5 points
Hornfisk = 1 point.
Fangeren med flest points vinder.

Tilmeldte fisk inddeles efter art og rangordnes efter
vægt med tungeste fisk først.
Tungeste fisk af hver art vinder.

Alle laksefisk på min. 2,5 kg deltager.

Indvejning

Dig selv.

Turleder

Turleder

Bent Sørensen: 61271770
Jan Klinksgaard: 60191243
Bestyrelsen i Alsiske Kystfiskere
Turleder
På godkendt vægt ved fiskekonkurrencer, hos
MacNab eller Outdoor i Centrum.

Turleder

Claus Smidemann:
60706918 / bakken16@mail.dk

Claus Smidemann:
60706918 / bakken16@mail.dk

Claus Smidemann:
60706918 / bakken16@mail.dk

Claus Smidemann:
60706918 / bakken16@mail.dk

Efter hver tur:
Havørred/Laks/Regnbueørred: 1. - 2. - 3. plads
Torsk: 1. - 2. plads
Bemærk: Kan fraviges se ovenstående.

Ved årsafslutning:
1. - 2. - 3. plads

Ved årsafslutning:
Havørred/Laks: 1. - 2. - 3. plads
Regnbueørred: 1. - 2. plads
Torsk: 1. - 2. plads

Ved årsafslutning:
Alle laksefisk på min. 2,5 kg

Bemærk: Fisk indvejet på pointture eller til
årskonkurrencen bliver automatisk tilmeldt
klubmesterkonkurrencen.

Tilmedling af fangst

Peter Jacobsen:
61266874 / peterjacobsen10@gmail.com
Bemærk: hvis du selv indvejer, skal billeder, der
dokumenterer fiskens vægt og længde, indsendes
sammen med indvejningsblanketten.

Præmiering

Generelt

Ved årsafslutning:
1. - 2. - 3. plads

Indvejningsblanket til brug ved indvejninger hos MacNab, Outdoor i Centrum eller dig selv kan downloades fra Syddanske.dk
Kun aktive medlemmer af Syddanske Lystfiskere kan deltage (ikke støttemedlemmer).
Kun fisk fanget på kysten fra Skomagerhus til Kolding havn, St. Okseø, Als, Barsø og Årø kan deltage.
Mindstemål og fredningstider skal overholdes. Oversigt kan downloades fra Syddanske.dk
Fiskens vægt angives i gram nedrundet til nærmeste 5 gr. Fiskens længde angives i cm nedrundet til nærmeste 0,5 cm.
Laksefisk skal være "i god kontition". Skema kan downloades fra Syddanske.dk
Dette er kun et overblik med et uddrag af de vigtigste bestemmelser. De fuldstændige og gældende konkurrencebetingelser kan downloades fra Syddanskes hjemmeside.
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