Nordjysk Mesterskab fra
Thyborøn

Lørdag d. 10. juni 2017
Konkurrencen er pointgivende til Ambassadeur-cuppen.
I 2017 har Frederikshavn Havfiskeklub (www.frhavn-havfiskeklub.dk) igen sagt ja til at afholde Nordjysk
Mesterskab. Vi skal denne gang fiske på revene og vrag ud for Thyborøn, der byder på et spændende og
varieret fiskeri samt mulighed for mange spændende arter.
•
der vil være afgang fra Thyborøn lørdag kl. 0200 morgen, og båden M/S Bodil skal være ved
kaj kl 22.00. Ved dårligt vejr afkortes turen og der fiskes i fjorden (som oftest fanges her makrel/sild/fladfisk).
•
Der må fiskes i hele perioden.
•
Der er kun pladser til 12 fiskere alt i alt. Der vil være køjepladser til alle ombord.
Der fiskes efter DHF´s gældende regler for konkurrencefiskeri. Ved arterne sild og makrel giver de 5 første
fangede 1 fiskepoint hver, herefter er det vægten som tæller.
Der må fiskes med 2 ophængere + pirk eller 3 enkeltkroge - agnet efter eget valg.
Der gives 1 point pr. fisk, 2 point pr. kg. og 15 point pr. art.
Man kan selv medbringe agn, eller det kan købes (sild og børsteorm) samt grej mv. hos Skipper Per som
holder butikken nær båden åben fra ca. Kl. 0100 (www.emmaline-grej.dk).
Sidste frist for tilmelding er den 1. April 2017. BELØBET SKAL INDBETALES VED TILMELDING PÅ
NEDENSTÅENDE KONTO NR. DER KAN IKKE BETALES PÅ KAJEN.
Prisen er 1550,00 kr. pr. deltager inkl. morgenmad, frokost- og varm aftensmad + kaffe, vand og øl ombord.
Der er mulighed for 2-mandshold ved tilmelding/registrering (+ 50,00 kr. pr. hold).
Endeligt program indeholdende bådlister, holdlister, program, mindstemål, regler og information samt endelig
information om arrangementet udleveres til deltagerne ved ankomst. Registreringen foregår ved båden M/S
Bodil ved havnen i Thyborøn fra kl. 0030 – 0130.
Ønsker man overnatning i Thyborøn efter endt fisketur kan Thyborøn Camping kontaktes på tlf. 9783 1277
alt. (mail.info@thyboroncamping.dk).

Tilmelding til Nordjysk Mesterskab 10 juni 2017
Klub: ____________________________
Navn: ___________________________ Adresse: ____________________________________
Husk tlf.nr ved indbetaling eller e.mail så vi kan kontakte dig,ved evnt.aflysning.
Betaling på Reg.nr.: 4780 (Danske Bank) Kontonummer: 4780242981.
Kontaktinformation: Kasserer Bruno Jordansen tlf. 30380507 eller
Formand Henning Thomsen tlf. 21675927 email: henningogulla@webspeed.dk

