Fiskekonkurrencen for børn og voksne den 8. og 9. maj:

Hedebo Strand Camping Cup
– Saltvandsfiskeri når det er bedst

Skal du være blandt de første, der får deres navn på pokalen i den første familiefiskekonkurrence, som
Hedebo Strand Camping afholder?
Her handler det primært om at være sammen om en fantastisk udendørs hobby, så vi afvikler både en
junior- og en seniorkonkurrence. Med masser af flotte præmier bl.a. fra vores hovedsponsor Jagt og
Fiskeri i Frederikshavn, hvor du også kan købe børsteorm og agnfisk.
PRIS
25 kr for børn og 50 kr for voksne.
KONKURRENCEN
Pengene, du betaler for at deltage, går til præmien (gavekort til Jagt og Fiskeri i Frederikshavn) for det
foto, der allerbedst viser glæden ved at fiske.
Ud over fotokonkurrencen afvikles fiskekonkurrencen for hhv juniorer og seniorer - med 7 forskellige
arter og med præmier til 1. og 2. pladsen.
Desuden får vinderne deres navn på pokalen for Hedebo Strand Camping Cup. I år afholdes cuppen
8. og 9. maj, og der er mulighed for overnatning på campingpladsen.
TILMELDING
Skal ske senest 6. maj ved at sende en mail til Hedebo Strand Camping på lene@hedebocamping.dk
med antal deltagere, navne, alder, og om du gerne vil reservere en hytte på campingpladsen. Samtidig
indbetales konkurrencegebyret på MobilePay 2163 2863.
Efterhånden som vi får skaffet præmierne, lægger vi dem ind på vores hjemmeside, hvor du også kan
læse mere om regler osv. Se www.hedebocamping.dk
FORPLEJNING OG OVERNATNING
Hedebo Strand Camping råder over 16 hytter, der er reserverede til konkurrencens deltagere fra 7.
maj kl 13 til 9. maj kl 12. Max 4 overnattende gæster pr hytte, først-til-mølle-princippet gælder.
900 kr for 2 overnatninger i en standardhytte uden toilet og bad. 1.400 kr for 2 overnatninger i en
luksushytte med toilet og bad.
Morgenbrød og anden mad kan købes i Hedebo Super, der har åbent fra kl 7-20.
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PROGRAM
Fredag den 7. maj
Kl 13-20
Indtjekning i hytter eller på campingpladsen
Lørdag den 8. maj
Kl 6-20
Indvejning af fisk
Kl 7.00
Købmanden åbner
Kl 20
Udstilling af fotos og holdfoto
Søndag den 9. maj
Kl 6-16.00 Indvejning af fisk
Kl 7.00
Købmanden åbner
Kl 12.00
Senest tjek-ud hytter
Kl 16.45
Præmieoverrækkelse (tilstedeværelse kræves)
Kl 17.45
Holdfoto og fotografering af vindere
Kl 18.00
Senest tjek-ud af pladser
HER MÅ DU FISKE
Du må fiske fra Lyngså Strand til og med Rugholmen nord for Strandby.
VINDERFISK (præmieliste vises på www.hedebocamping.dk)
Seniorkonkurrencen (fra og med 18 år – husk lystfiskertegn)
1. Længste hornfisk
Vores satte mindstemål: 60 cm.
2. Længste sej (både gråsej og lyssej)
Mindstemål gråsej: 30 cm.
Mindstemål lyssej: Vores satte mindstemål: 30 cm.
3. Længste torsk
Mindstemål: 30 cm.
4. Længste havørred
Mindstemål: 40 cm.
5. Længste sild
Mindstemål: 18 cm.
6. Længste skrubbe
Vores satte mindstemål: 27 cm.
7. Længste rødspætte
Mindstemål: 27 cm.
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Juniorkonkurrencen (til og med 17 år)
1. Længste hornfisk
Vores satte mindstemål: 60 cm.
2. Længste sej (både gråsej og lyssej tæller)
Mindstemål gråsej: 30 cm.
Mindstemål lyssej: Vores satte mindstemål: 30 cm.
3. Længste torsk
Mindstemål: 30 cm.
4. Længste havørred
Mindstemål: 40 cm.
5. Længste sild
Mindstemål: 18 cm.
6. Længste skrubbe
Vores satte mindstemål: 27 cm.
7. Længste rødspætte
Mindstemål: 27 cm.

KONKURRENCEREGLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle fisk skal fanges i munden.
Du må max bruge 1 stang i konkurrencen.
Mindstemål for de forskellige arter skal overholdes.
Du må ikke give en fanget fisk til en anden deltager. Heller ikke i juniorkonkurrencen, hvor
børn, der kæmper for at fange selv, selvfølgelig skal belønnes.
Der er kun én præmie til hver deltager i hver kategori. Du kan fx ikke vinde både 1. og 2.
pladsen, selvom du skulle fange de 2 største fisk i kategorien.
Du kan vinde inden for flere forskellige fiskearter.
Fiskene indvejes rensede. Vi fryser dem ned, indtil konkurrencen er slut.
Alle fisk skal fanges fra land eller vadende i waders.
Brug af alt, der kan sejle, er forbudt.
Deltagelse i seniorkonkurrencen kræver lystfiskertegn.
Tvivlsspørgsmål afgøres af konkurrenceleder Jari Pedersen (mobil 30724031)

Se mere på www.hedebocamping.dk eller kontakt Lene Krüger på lene@hedeocamping.dk.
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