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2023

KONKURRENCEREGLER

Fiskekonkurrencen starter fredag kl. 
00:00 og slutter søndag kl. 16:30.

Indvejning i Syddanskes lokaler på 
Kløver Skolen, Sønderborg
Fredag	 17:30	–	18:00
Lørdag	 17:30	–	18:00
Søndag	 15:00	–	15:30

Ud over fiskepræmierne er der søndag 
et stort amerikansk	lotteri med mange 
flotte præmier samt lodtrækning	 på	
indleverede	deltagerkort.
Salg af lodder til lotteriet samt indlever-
ing af deltagerkort til lodtrækning
Søndag	 15:30	–	16:00

Præmieoverrækkelse, trækning af 
præmier til amerikansk lotteri samt 
præmier på deltagerkort
Søndag	ca.	 16:00	–	16:30	

Deltagerkort kan indtil konkurrencestart 
købes hos MacNab samt hos Outdoor 
I Centrum.
Deltagerkort kan også indløses ved 
indbetaling senest torsdag kl. 23:59 via 
Netbank til konto 5397 – 0314241 eller 

MobilePay til 21 91 73 07.
Deltagerkort / kvittering for indbetaling 
skal medbringes til indvejning og delt-
agelse i lodtrækningerne søndag.

Alle med gyldigt deltagerkort kan del-
tage. Hver deltager må kun fiske med 
1 stang.
Fisk skal være fanget på sportslig vis 
med stang, snøre og agn fra den jyske 
østkyst fra den dansk/tyske grænse 
til Kolding Havn samt kysten rundt St. 
Okseø, Als, Barsø og Årø.

Mindstemål	/	opmåling:
Havørred/regnbueørred: 42,0 cm
Laks (udsatte = fedtfinneklippede): 62 
cm.
Vilde laks er fredet.
Torsk UDGÅR pga fredning!
Ørreder skal som minimum overholde 
K=1 jfr. Fultons konditionsformel. 
Laks skal som minimum overholde 
K=0,9 jfr. Fultons konditionsformel.
Vægtkema kan downloades fra www.
ørredfonden.dk.
Ved indvejning nedrundes fiskens 
længde til nærmeste 0,5 cm og vægten 
nedrundes til nærmeste 5 gram.

Præmiering
Det dystes om præmier i følgende 
grupper: 1/ Havørred/Laks*, 2/ Regn-
bueørred.
* Vilde laks er fredet i saltvand i vores 
fiskeområde, så der kan KUN indvejes 
udsatte = fedtfinneklippede laks!
Tungeste fisk vinder. Ved vægtlighed 
vinder den korteste fisk.
Der kan kun vindes 1 præmie i hver 
gruppe pr. deltagerkort.
Desuden præmieres hver dags flotteste 
fisk.

Præmier skal, med mindre fanger har 
aftalt andet ved indvejningen, afhentes 
personligt.
Overskydende og ikke afhentede præmi-
er tilfalder arrangørerne.

Alle tvivlsspørgsmål afgøres suverænt 
af arrangementsledelsen, der forbe-
holder sig ret til at afvise fisk, som findes 
uværdige.

Evt. offentliggjort præmiefordeling er 
kun vejledende.
Præmier fordeles endeligt efter ar-
rangementsledelsens skøn søndag efter 
indvejningens afslutning.

Er	du	ikke	medlem	af	Syddanske	Lysfiskere?
Vi giver dig prisen for dine deltagerkort i rabat på første års medlemskab. Tilbudet gælder ikke for eksisternede medlem-
mer og kan kun benyttes 1 gang pr. person. Kontakt kassereren på tlf.: 74 46 15 90 / 21 91 73 07.
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HOVEDPRÆMIER	til	fiskekonkurrencen:
					1.	præmie	Havørred/Laks:	Gavekort	4.000,-	til	
	 MacNab
					1.	præmie	Regnbue:	Gavekort	1.000,-	til
	 Outdoor	I	Centrum.	

NB: Forretningerne har ikke byttepligt på sponsorerede præmier.

HUSK!		Skulle du være så uheldig ikke selv at fange en fisk, har du 
altid chance for at vinde en præmie i det store	amerikanske	lotteri 
(bl.a. et gavekort til Hotel Baltic) eller i lodtrækningen på deltagerkort 

søndag efter indvejningen.
125,-

Foredrag / debataften 
i lokalerne på Kløver Skolen:

BEMÆRK DATOEN 
torsdag d. 23/2 kl 19

Havet dør, fiskene er væk?
Hvad kan vi gøre?

Oplæg v. biolog Kaare M. Ebert, 
Danmarks Sportsfiskerforbund 

og John Thomsen,   
gruppen Hjælp Lillebælt

* * * * * *
 Festmiddag lørdag d. 4/3 kl 19

i det blå klubhus

Menu: 
Nakkefilet stegt som vildt.

Tilmelding til Finn: 30 80 92 94
senest torsdag d. 1/3.

Begrænset antal deltagere.

25,-

GAVEKORT 
Hotel Baltic

3 retter m. tilhørende vine
2 personer



Støt	vore	annoncører	og	sponsorer

Ramsherred 43,  6200 Aabenraa

ALSISK	
FISKEWEEKEND	2023

3./3.	-	5./3.
DELTAGERKORT	-	

pris	kr.	150,

Deltager:  

______________________________________

   Forhandlerstempel

(kun gyldig med ovenstående udfyldt af udsteder)

MacNab.eu

Nørrekobbel 7|6400 Sønderborg

Vi er klar til kamp... 

ER DU?
74431646


