Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2018. Vi ser frem til at
se jer alle til friske dage på vandet.
Der vil i år være 3 afdelinger i Trolling klubmesterskabet og der vil kun være de 2 bedste afdelinger
som vil tælle i den samlede placering til trolling klubmester 2018.
Bemærk: Der benyttes normalt gældende konditionsfaktor i FTK for fedtfinne fisk over 55 cm, samt
at mindstemål for de nævnte arter skal overholdes ved indvejning jfr. gældende lovgivning, dog er
torsk mindstemål 40 cm og ørred 45 cm.
Regler til konkurrence kan udleveres inde skippemøde ved første afdeling man deltager i.
Ved hver afdeling vil der være følgende gældende:

















Tilmeldingsblanket skal udfyldes før skippermøde. 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.
Fisk skal være rensede.
Indvejning foregår umiddelbart efter afslutningen af konkurrencen og startbrikken SKAL
være indleveret inden afslutningstidspunktet. Deltagere SKAL være i indvejnings køen ved
afslutningstidspunktet ellers kan fangst IKKE indvejes.
Uetisk omgang med fisk, så som efterladelse af fisk på indvejningsstedet, eller anden
respektløs omgang med disse kan medfører diskvalifikation.
Der fiskes 3 afdelinger hvor de 2 bedste er afgørende for det samlede point resultat, dvs. en
afdeling kan ”kastes bort” eller man kan undlade at deltage i en afdeling.
Som sidste år kan der tilmeldes til afdelingen fra 45 minutter før skippermøde til
skippemøde start, som afholdes 15 minutter før starttidspunkt altså kl 6.45 hvis starten er kl
7.00. Der vil IKKE være muligt at tilmelde efter start af skippemøde.



Point til konkurrencen 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 osv.



Hvis to fisk har samme vægt vinder kortest fisk



Ved juniorkonkurrencen vil tungeste fisk i alle arter placeres som vinder. Her gælder der
også ved vægt lighed at den kortes fisker vinder, vinderen afgøres ved point beregning.

Til 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 3 afdelinger afholdes efter nedenstående plan:
1. afdeling lørdag d. 14. april i Skærbæk lystbådhavn
2. afdeling lørdag d. 26. maj i Nyborg marina
3. afdeling søndag d. 9. juni i Nyborg marina

kl. 07.00 - 16.00
kl. 07.00 - 16.00
kl. 07.00 - 16.00

I tilfælde af dårligt vejr vil afdelingen blive aflyst.
Ved aflysning af en afdeling vil dette blive offentliggjort på FTK´s hjemmeside og facebook senest
klokken 17.00 dagen før afholdelse, samt blive sendt rundt på sms-servicen.

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

1. præmie gavekort 1000 kroner
2. præmie gavekort 500 kroner
3. præmie gavekort 250 kroner

Torsk:

1. præmie gavekort 1000 kroner
2. præmie gavekort 500 kroner
3. præmie gavekort 250 kroner

Sej:

1. præmie gavekort 1000 kroner
2. præmie gavekort 500 kroner
3. præmie gavekort 250 kroner

Makrel:

1. præmie gavekort 500 kroner
2. præmie gavekort 250 kroner
3. præmie gavekort 150 kroner

Junior præmie

1. præmie gavekort 500 kroner
2. præmie gavekort 250 kroner
3. præmie gavekort 150 kroner

Dertil vil der være en lodtræknings præmie blandt alle på lodtrækningstidspunktet tilstedeværende
bådteam om et gavekort på 1000 kroner
Gavekort som ikke bliver delt ud på grund af eventuelt manglende fangster, trækkes der lod om ved
slutning af konkurrencen hver gang. Man skal være tilstede ved lodtrækning for at vinde og der er
kun mulighed for at vinde i lodtrækning en gang pr team. Lodtrækningen sker på startnummer.
Den samlede klubmesterskab i Trolling år 2018 vil udnævnes ved juleafslutningen, og der vil være
en pokal til 1 - 2 - 3 placering.

Kontakt personer i Trolling klubmester udvalget:
NAVN

TELEFON

Peter Kristiansen
Tommy Jensen
Anders Jensen
Søren Jensen
Kjeld Petersen

29 25 74 60
42 14 04 67
20 40 61 30
22 51 84 86
40 54 54 09

Klubmesterudvalget
Mindstemål målt fra snude til halespids:
Havørred og regnbue 45 cm
Torsk 40 cm
Sej 40 cm
Laks 70 cm
Makrel 30 cm

