Trollingudvalget ønsker igen i år alle velkommen til klubmesterskabet i Trolling 2016. Vi ser frem
til at se jer alle til forhåbentlig godt vejr og mange fisk i år.
Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes
som dobbelte weekend i år i Nyborg Lystbådehavn.
Spisning i år vil ikke være i telt, da Nyborg Sejlklub har været så venlige at leje deres klubhus ud til
os, mad sponsoreret af klubben. Drikkelse sørger man selv for. Husk tilmelding senest 5/6-16 til
Bo Nørgaard på tlf. 25449604
Som noget nyt vil der ikke længere være fremmødepoint og det vil være de 3 bedste afdelinger der
tæller. Ligeledes er der i tilfælde af aflysning lagt en alternativ dato ind i kalenderen som eneste
mulige dato.
Også som en nyhed vil alle afdelinger som udgangspunkt være fra Nyborg Lystbådehavn alternativ
havn på dagen i tilfælde af flytning vil være åben.
Ligeledes skal det bemærkes at alle fisk der bliver indvejet giver lige mange point og præmier.
Ved hver afdeling vil der være følgende gældende:


















Tilmeldingsblanket skal udfyldes før konkurrencestart. Der udleveres startnummer som
SKAL VÆRE AFLEVERET ved konkurrencens afslutning. Der udleveres ligeledes regler,
som til en hver tid skal overholdes.
Trollingudvalget har til enhver tid suverænitet i alle afgørelser i forbindelse med
konkurrence.
Konkurrencen gennemføres som Team konkurrence. Teamet tegnes af en skipper og denne
kan så deltage i egen eller anden båd, men point vil til enhver tid tilfalde den, der er tegnet
som skipper på teamet.
Junior er man indtil det fyldte 18 år
Ved trollingkonkurrencen SKAL båden gøre fart gennem vandet for motor.!
Der kan kun indvejes 1 fisk i hver kategori.
Udvalgets medlemmer indvejer IKKE egen fisk.! Anden ”official” varetager dette.!
Følgende kategorier indgår: Fedtfinnefisk, torsk, sej og makrel. Placering går efter vægt.
Ved ligevægt er det korteste fisk der vinder.
Alle fisk skal være rensede.
Bemærk: Der benyttes normalt gældende konditionsfaktor i FTK (0,8) for fedtfinne fisk
over 55 cm, samt at mindstemål for de nævnte arter skal overholdes ved indvejning jfr.
gældende lovgivning.
Indvejning foregår umiddelbart efter afslutningen af konkurrencen og startbrikken SKAL
være indleveret inden afslutningstidspunktet.
Husk skippermøde VIGTIG info kan komme.
Gæste-gast, det er et tilbud til nye potentielle klubmedlemmer, men vi præciserer at iflg.
Vores love og regler kun er et tilbud for en dag, og gæster ikke kan spise med for klubbens
regning og må derfor selv betale kuvertprisen hvis det ønskes.






Når der er dobbeltstævner betaler klubben kun for overnatning mellem lørdag og søndag.
Igen i år, kan man invitere en deltager, som ikke er medlem af klubben, til at deltage i en
konkurrence, herefter må gæsten melde sig ind i klubben, for at deltage i flere afdelinger.
Uetisk omgang med fisk, så som efterladelse af fisk på indvejningsstedet, eller anden
respektløs omgang med disse kan medfører diskvalifikation.
Der fiskes 5 afdelinger hvor 3 afdelinger tæller i klubmesterskabt.

Point gives på følgende måde:

10 point for største fedtfinne fisk
9 point for næststørste osv.
10 point for største Torsk
9 point for næststørste osv.
10 point for største Sej
9 point for næststørste osv.
10 point for største Makrel
9 point for næststørste Makrel osv.
Alle overstående arter giver udover ovenstående, ekstra point jfr.
Vægt:
1-1,99 kg = 1 point
2-2,99 kg = 2 point
3-3,99 kg = 3 point
4-4,99 kg = 4 point
osv

De 5 afdelinger afholdes efter nedenstående plan:

1. afdeling Lørdag d. 16 april Nyborg

kl. 08.00 - 16.00

2. afdeling Lørdag d. 28 maj Nyborg

kl. 08.00 - 16.00

3. afdeling Lørdag d. 11 juni Nyborg

kl. 08.00 - 16.00

4. afdeling Søndag d. 12 juni Nyborg

kl. 08.00 - 15.00

5. afdeling Søndag d. 14 aug. Nyborg

kl. 08.00 - 16.00

Ved aflysning/flytning af en afdeling vil dette blive offentliggjort på FTK´s hjemmeside senest
klokken 16.00 dagen før afholdelse, samt blive sendt rundt på sms-servicen.

Til hver afdeling vil der være følgende præmier:
Fedtfinne fisk:

1. præmie gavekort 250 kroner
2. præmie gavekort 150 kroner
3. præmie gavekort 100 kroner

Torsk:

1. præmie gavekort 250 kroner
2. præmie gavekort 150 kroner
3. præmie gavekort 100 kroner

Sej:

1. præmie gavekort 250 kroner
2. præmie gavekort 150 kroner
3. præmie gavekort 100 kroner

Makrel:

1. præmie gavekort 250 kroner
2. præmie gavekort 150 kroner
3. præmie gavekort 100 kroner

Junior præmie

1. præmie gavekort 200 kroner
2. præmie gavekort 150 kroner
3. præmie gavekort 100 kroner

Dertil vil der være en lodtræknings præmie blandt alle på lodtrækningstidspunktet tilstedeværende
bådteam om et gavekort på 300 kroner.
Præmier i det samlede klubmesterskab i Trolling år 2016
1. præmie = gavekort 1600 kroner
2. præmie = gavekort 1300 kroner
3. præmie = gavekort 1100 kroner
4. præmie = gavekort 900 kroner
5. præmie = gavekort 800 kroner
6. præmie = gavekort 700 kroner
7. præmie = gavekort 550 kroner
8. præmie = gavekort 450 kroner
9. præmie = gavekort 350 kroner
10. præmie = gavekort 250 kroner
Præmier vil blive overrakt til årets juleafslutning, ligeledes bliver der trukket lod om 8 meget flotte
gavekort. Ved lodtrækningen om disse 8 gavekort, har man et lod pr. gang man har deltaget i
Trolling og Småbåds klubmesterskabet samt Havfiskeri.

Ved point lighed deles præmien. Point lægges op på hjemmesiden for hver afdeling, hurtigst muligt.
Kontakt personer i Trolling klubmesterudvalget:

Bo Nørgaard
Kim Jørgensen
Jørn Johansen
Claus Børgesen
Tommy Skøtt

25449604
23938481
52172225
26740608
22880699

Mindstemål: Fisken måles fra halespids til snude længste mål opnås.
Havørred og regnbue 40 cm Torsk 40 cm Sej 40 cm Laks 75 cm Makrel 30 cm
Tak til vores sponsor: ODENSE Jagt og Fritid

