Ørreddagene 2022

Fiskekonkurrence
29/10 - 30/10 2022
Deltagerkort

□ senior
pris 150,□ junior (under 18 år) pris 75,-

1. præmie
Gavekort
til MacNab

Værdi KR 4.000,-

___________________________
(deltagers navn)

udsteders
stempel

Kun gyldig med ovenstående udfyldt af udsteder.

Præmier og yderligere info se:
www.ØRREDFONDEN.dk
HUSK:
Ørreddagslotteriet samt
lodtrækningerne på
deltagerkortet søndag!

Foreningerne
ønsker alle deltagere
knæk og bræk til
Ørreddagene!

KONKURRENCEREGLER - bemærk nye regler for 2022:
Konkurrencen starter lørdag kl. tyske grænse til Kolding Havn.
00.00 og slutter søndag kl. 16.30.
Der må fiskes med én (1) stang.
Fiskeområder ferskvand:
Fiskevande, hvortil der kan købes
Deltagerkort kan til og med dagkort, mellem den dansk-tyske
dagen før konkurrencestart købes grænse i syd og Konge Å i nord.
hos Fishing-Center i Notmark,
MacNab i Sønderborg, Outdoor i Fisk fanget fra båd, flydering o.l.
Centrum i Sønderborg samt hos samt fisk fanget i put-and-take
foreningernes bestyrelser.
vande kan ikke deltage.
Beløbet kan også til og med dagen
før konkurrencestart indbetales Indvejning:
til fondens konto i Kreditbanken
Lørdag kl 18.00 – 18.30
reg. nr. 7931 konto 7203937, hvor
Syddanske Lystfiskere,
kvitteringen for indbetaling så gælKløver Skolen (indkørsel fra
der som deltagerkort.
Sundsmarksvej), Sønderborg
Ved indbetaling skal deltagernavn
Sp. Nordborgs klublokale,
anføres som notat og fremgå af
Færgevej 68, Nordborg
kvitteringen. Indbetalinger med
Søndag kl 16.00 – 16.30
håndskrevne navne godkendes
kun v. Syddanske Lystfiskere.
ikke.
Alle fisk, der ønskes tilmeldt
Fiskeområder saltvand:
konkurrencen, skal indleveres til
St. Okseø, Als, Barsø, Årø samt ophængning og udleveres igen
den jyske østkyst fra den dansk/ efter indvejningens afslutning.

Deltagerkort, evt. dagkort samt Præmieoverrækkelse
sker
fisketegn skal forevises ved umiddelbart efter indvejningens
indvejningen.
afslutning søndag.
Fangststed skal oplyses.
Største fisk afgøres efter vægt. Ved
vægtlighed vinder den korteste
Alle
tvivlsspørgsmål
afgøres fisk. Ved vægt- og længdelighed
suverænt
af
arrangements- vinder den først indvejede fisk.
ledelsen, der bl.a. også har ret til Med mindre fanger har givet
at afvise fisk efter, at indvejning besked om andet ved indvejningen,
har fundet sted.
skal præmier afhentes personligt. I modsat fald bortfalder
Deltagende fiskearter:
præmieretten.
Havørred, laks og regnbueørred. Overskydende præmier tilfalder
Sønderjysk Ørredfond.
Mindstemål, vægt m.m.:
Havørred: 42 cm, Laks: 62 cm, Vejledende
præmieliste
Regnbueørred: 40 cm.
offentliggøres på hjemmesiden
Indvejede fisk skal desuden udvise www.ørredfonden.dk
et rimeligt forhold mellem længde Den kan kun vindes én (1) præmie
og vægt.
pr. deltagerkort.
Vægttabeller mm. kan ses på
www.ørredfonden.dk.
Der tages forbehold for trykfejl.
Alle fisk indvejes uopskåret.
Ret til ændringer forbeholdes.
Nedfrosset fisk afvises.

TAK fordi du købte deltagerkort til Ørreddagene!

Havet omkring os dør, og uden aktiv frivillig indsats risikerer de lokale stammer af havørreder og bestande af andre vilde fisk også at uddø.
Sønderjysk Ørredfond medvirker til, at bl.a. den lokale vandpleje - Vandplejen A.N.A. - kan varetage det praktiske vandplejearbejde.

Det har aldrig været vigtigere end nu at støtte Sønderjysk Ørredfond.

Du er nu med til at sikre det lokale vandplejearbejde, men du kunne også melde dig ind i en af foreningerne bag fonden. Så var du også
med til at give både vandplejen og foreningerne større lokal indflydelse. Det koster kun et medlemskontingent, og har du desuden overskud
til at yde en personlig indsats, så kontakt Vandplejen A. N. A. De har altid brug for en ekstra hånd.

Herunder ser du de af vore sponsorer, der har ønsket også at bidrage med en støtteannonce.
Tænk på det, når du handler.

Her kunne din annonce have stået!

