
Inbjudan till Havsöringdraget 11 maj 2018 

Sollefteå fvo och Sollefteå båtklubb arrangerar Havsöringsdraget 
 

Anmälningsblankett 

”Havsöringsdraget Ångermanälven 2018” 

 

Härmed anmäler jag deltagande i ”Havsöringsdraget Ångermanälven 2018-05-11 ” 

 Anmälan sker genom att sättta in anmälningsavgiften, 400 kr, 

 på SWISCH telnr 070-61 88 056  

(Kurt-Arne Öh, Arrangörsansvarig) 

Märk swischinbetalningen med Teamnamn och kaptenens namn 

Anmälan är bindande och återbetalas inte. 

Efteranmälan på plats och till förhöjd avgift, 500 kr 

Hittar du ingen fiskekompis får du även anmäla dig själv. 

Se också information på fiskevårdsområdets hemsida. 

Regler 
Fiske i Ångermanälven från gräns för Nipstadsfisket till Mångrav,  (Där fiskevårdsområdets 

gräns på södra sidan slutar, klippan uppströms Bjursta notvarp)     

Trolling med max 2 spö per båt och endast artificiella beten. 

Det är inte tillåtet att medföra mer än två spö/rullar per båt. 

Flytoverall eller flytväst bör användas under tävlingen. 

Fiskekort ingår i anmälningsavgiften. 

Fisketid 
Tävlingen pågår från 08 00 till 16 00 Båtar som inte finns i anslutning till båthamnen kl 16 00 

utesluts ur tävlingen. 

Fisk som räknas och poäng 
Fisk Min Längd Poäng per kg 

Havsöring 50 cm 50 

Max 6 havsöringar får vägas in. (Ta med tumstock) 

Öringar 45 cm upp till 50 cm får ni behålla men inte väga in i tävlingen. 

Lekfisk räknas inte in i tävlingen (varken omfärgad eller i lekfärg). 

Invägning 

All fisk som skall vägas in lämnas vid isättningsrampen på båtklubben innan båten 

förtöjs. Fisken ska ligga i utdelad påse med ena startbrickan fastsatt i påsen. En 

startbricka skall hängas upp på brädan intill rampen. Om teamet inte fått fisk skall  båda  

brickorna hängas upp. 

En i varje team måste medverka vid invägningen. 

Kaptensmöte 

Möte i båthamn sker kl. 07 30 Flaggstart när alla team är klara och ute på vattnet. 

En deltagare från varje team måste delta. Startbrickor och plastpåsar delas ut efter 

kaptensmötet. 

Protester 

Behandlas av tävlingsjury. (Johan Andersson och Kurt-Arne Öh) 


