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Vesthavnen
9850 Hirtshals

Hovedsponsor:

JC Fiskegrej og Fritid
www.jcfisk.dk
Velkommen til Stævne Hirtshals 2019.
Stævnet er også for den nye bådejer, som vil lærer andre småbåds ejere at kende. Det
er på denne måde at mange nye venskaber er opstået.
Dette stævne henvender sig til alle lystfisker, med den lille eller store båd.
Der er mulighed for at fange store fladfisk kystnært, og der kan trolles bl.a havbars
tæt under land. På stengrund tæt under land, er der rig mulighed for at fylde
køletasken med mindre torsk
Er man til ofshore fiskeri er der utallige vrag hvor der findes grove fisk af mange
arter.
Tager man på langfart, saml jer gerne i grupper (sikkerhed)
Igen i år har vi lejet Hirtshals dykkerklubs lokaler, så vi har mulighed for at lave
mere samlet social hygge om aften, samt fællesspisning lørdag aften.
Vi ankommer fredag eller lørdag morgen, poletter til bommen bliver udleveret fra
fredag eftermiddag, kommer man tidligere, køber man selv poletterne i
Havnekiosken, lige ved slæbestedet, poletterne bliver refunderet lørdag morgen
ved registrering, husk kvittering.
Fredag aften er der åben i dykkerklubbens lokaler, hvor der er kaffe på kanden.
Lørdag og søndag morgen er der rundstykker og kaffe. Men husk at kaffen til
termokander der tages med i egen båd, skal man selv lave efter morgenmaden.

Lørdag aften er der fællesspisning.
Hver især skal selv medbring service.

Vi dyster om et pænt præmiebord.
Kommer man ikke med på vinderlisten, er der stadig mulighed for gevinst, idet der
vil blive trukket lod blandt de tilstedeværende teams, om en fin præmie
Tilmeldingsfristen er onsdag den, 12 juni kl. 19.00 af hensyn til bestilling af mad,
hvis man tilmeldes sig senere er prisen for at deltage den samme, dog uden
fællesspisning.
Skriv gerne på forum om i deltage, så andre kan se hvem der kommer, men
tilmelding skal laves elektronisk under ”arrangementer”
Bestyrelsen ønsker knæk og bræk – vi ses i Nordjylland til et par spændende dage,
og krydser finger for høj sol og blank vand
Betaling for deltagelse i konkurrencen:
JSK medlem……………………………………………………... kr. 200,Ikke medlem, der deltager som gæstegast i medlems båd…… kr. 200,(Ikke medlem uanset alder der deltager i stævnet, i medlems båd tælles bådens
point ikke med i Klubmesterskabet)
Juniorer max 16 år…………………………………………………gratis
Alt dette er med i deltagergebyret:
Brug af slæbested
Havneplads med strøm
Brug af dykkeklubbens lokaler, hele weekenden
To gange morgenmad
Aftensmad med vin, lørdag
Mulighed for at vinde en af de fine præmie.
Og socialt samvær med alle JSK vennerne :-)

Information:
Carsten Bastrup – 40996203 email: formand@jsk.dk
Morten Christensen tlf 298801254 e-mail: mwc@mail.tele.dk
Telefon bedst mellem kl. 18.00 og 20.00

Evt. aflysning af stævnet meddeles på forum og via SMS/mail senest torsdagen før
kl. 20.00

Program
Fredag d, 14. juni
Ankomst og isætning
Hygge i dykkerklubbens lokaler
Lørdag d. 15. juni
kl. 0700 - 0745
kl. 0745
kl. 0745 - 0800
kl. 0815 - 1700
kl. 1700
kl. 1715
kl. 1900

Isætning og registrering, morgenmad i
dykkerklubbens lokaler
Sidste frist for afhentning af startkort.
Skippermøde.
Start fiskeri
Sidste frist for aflevering af startkort.
Indvejning
Fællesspisning i dykkerklubbens lokaler

Søndag d. 16. juni
kl. 0700 - 0745
kl. 0745
kl. 0745 - 0800
kl. 0815 – 1500
kl. 1400
kl. 1415 -

Udlevering af startkort, morgenmad
Sidste frist for afhentning af startkort.
Skippermøde
Start fiskeri
Sidste frist for aflevering af startkort.
Indvejning og præmieoverrækkelse.

Følgende arter kan indvejes og skal overholde de viste mindstemål:
Vægttabel/Mindstemål

Bars
Havkat
Havtaske
Ørred
Hornfisk
Hvilling
Ising
Kuller
Kulmule
Lange
Lubbe
Makrel

40 cm
40 cm
40 cm
45 cm
50 cm
30 cm
27 cm
40 cm
40 cm
50 cm
40 cm
30 cm

2,0kg
2,0kg
5,5kg
2,0kg
0,6kg
0,4kg
0,6kg
2,5kg
3,0kg
3,0kg
4,0kg
1,0kg

Multe
Pighaj
Pighvar
Rødspætte
Tunge
Sej
Skrubbe
Slethvar
Torsk
Laks
Multe
Sild

40 cm
45 cm
30 cm
30 cm
30 cm
40 cm
30 cm
30 cm
45 cm
60 cm
40 cm
20cm

3,0kg
6,0kg
1,5kg
0,9kg
0,7kg
6,0kg
0,8kg
1,0kg
7,5kg
2,0kg
3,0kg
0,3kg

Kørsels vejledning

Slæbestedet er anlagt i mellembassin 3, ved skibstømmeren, over imod Duusgaard, langs den
vestlige kaj.

Der køres fra Ålborgvej til højre lige før Jernbanebroen imod hyttefadet og efter 50 m. til venstre
ad Havnegade. Lige før Hotel Hirtshals drejes til højre af Sydvestkajen. Efter 30 m. igen til højre
ud ad Skibsbyggerkajen, hvor der drejes til højre efter ca. 50 m.

Praktiske oplysninger Hirtshals havn.
Søsætning fredag.
Søsætningen foregår fra havnens slæbested. Der er plads til 1 båd ad gangen. Vis hensyn og
klargør bådene, før der køres frem til slæbestedet.
Der må ikke fortøjes i slæbestedet, både sejles til frie ikke-reserverede pladser i havnen. Der må
ikke fortøjes ved kranpladsen. Hastighed i havnen er max 3 knob.
Parkering foregår på pladsen lige over for flydebroen i sydligste bassin, hvor vi skal ligge.
Husk parkering forbudt langs kajen
Ved siden af p - pladsen forefindes en kiosk med tilhørende pølsebod, hvis trangen til lidt
chokolade eller en hurtig pølse kommer over en.
Toiletter og bad kan frit benyttes. Dørkode oplyses ved ankomst
Affald skal anbringes i containere. Benyt venligst askebægrene ved rygning. Undlad at kaste
affald i havet.
Der må ikke renses fisk i havnen.

Konkurrenceregler til JSK stævner og klubmesterskab:
Inden fiskeriets begyndelse skal deltagerne have læst dette reglement.

Deltagere og registrering:
Deltagerne skal være registrerede og fiske fra småbåd - bådstørrelse max 25 fod. Der må ikke
være besætning på bådene, der ikke har betalt.

Bådteams, der deltager i JSK’s klubmesterkonkurrence, må kun have JSK-besætning.
Bådteams med gæster ombord, deltager fuldgyldigt i det enkelte stævnes konkurrence.
Hvert bådteam registreres med startnummer og hvert bådteam skal have en deltager med ved
skippermødet.
For at kunne deltage i indvejningen, skal startnummeret være afhentet og afleveret på det
angivne sted indenfor de angivne tidsfrister.
Såfremt et bådteam forlader konkurrencen før afslutning, skal stævneledelsen informeres og
startnummer afleveres. Undlades dette, kan regning for eventuel eftersøgning blive en
konsekvens.
Gyldigt fisketegn og eventuelt speedbådskørekort skal kunne fremvises ved indskrivningen.

Sikkerhed:
Deltagende både skal være sødygtige, lovbefalet redningsudstyr skal være om bord og der må
ikke være flere deltagere i båden, end båden er godkendt til.
Vis hensyn i havnebassin og udløb, max 3 knob eller efter skiltning.
Indvejning af fisk:
Konkurrencen afholdes som teamkonkurrence.
Hver team kan indveje 1 fisk af hver art, der er medtaget i konkurrencens vægttabel.
Fisk til indvejning skal være fanget fra båd på sportsfiskergrej. Fisken skal være kroget foran
gællerne, overholde JSK´s mindstemål samt opfylde evt. konditionsfaktor ifølge tabel. Fisken
skal være renset for al indmad og rogn. (Fladfisk kan dog indvejes med rogn) Rundfisk strube
skæres og renses til gattet.
Ved indvejning foretages kontrolklipning af indvejede fisk.
Point tildeles efter den anviste tabel efter formlen: Fiskens vægt i kg ∙ 100
Fiskens vægtenhed fra tabel
Er fangsten bedre søndag end lørdag, erstattes resultaterne med nye beregnede points.
Stævneledelsen forbeholder sig ret til at inddrage indvejede fisk til nærmere undersøgelse.
Evt. protest over indvejning skal ske skriftligt til protestudvalget, umiddelbart efter
vejning/måling.

Protestudvalget består af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 uvildige personer. Deres beslutning er
endegyldig - protestbehandlingen foregår ved et lukket møde, og den fremkomne beslutning kan
ikke ankes.

Placering og præmier:
Der er præmier til de 5 bådteams der har opnået flest samlede point på alle arter. (Cupvinder)
Der er præmier til de 5 bådteams der har fanget en af de bedst placerede enkelte fisk efter
pointtabellen. (Art vinder)
Hvis der er under 25 deltagende både, vil antallet af præmier bliver reduceret til 8 præmier og
med mindre end 20 deltagende både vil antallet af præmier blive reduceret til 6 præmier.
Herudover vil der være lodtrækning om en enkelt præmie.
Kun én præmie pr. bådteam.
Præmierne fordeles sådan, at bedst placerede Cupvinder må vælge først blandt præmierne,
herefter vælger bedste art vinder, og efterfølgende skiftevis de næstbedste cup- og artvindere,
osv.
Ved lighed imellem 2 cupvindere, vinder det bådteam med den bedst placerede enkelte fisk. Er
der også lighed her går man videre og sammenligner 2. bedste placerede fisk (anden art end
bedst placerede fisk). osv.
Ved lighed imellem 2 art vindere, vinder det bådteam der har flest cupvinderpoint. Er der stadig
lighed sammenlignes den 2. bedste placerede fisk (anden art end bedst placerede fisk). osv.
Hvis et vinderteam mod forventning ikke kan være til stede ved præmieoverrækkelsen gives
præmien videre til næste bådteam og nyt vinderteam indtræder sidst i præmierækken.

Klubmesterskab:
For at et bådteams samlede antal opnåede point kan indgå i årets klubmesterskab, er det en
betingelse, at alle deltagere i bådteamet er medlem af JSK.
Bådteamets samlede antal point omregnes i forhold til samlet placering i cupvinderkonkurrencen
og indgår herefter i årets klubmesterskab. Bedste bådteam (cupvinder) får 50 points nr. 2 får 49
point osv.

Årets klubmester er det bådteam der i løbet af året får flest point. Bådteamets 3 bedste
placeringer/point indregnes i klubmesterskabet hvis alle 5 stævner afholdes.
3 stævner eller derunder tæller alle stævner med

Ved 2 afholdte stævner tæller det bedste resultat med
Ved pointlighed vinder det team med bedste placering i et enkelt stævne, ved lighed er det 2.
bedste stævne der sammenlignes osv. Er der stadig lighed sammenlignes bedst pointgivende fisk
gennem alle stævner og herefter 2. bedst pointgivende fisk etc.

Andet:
Vejning sker på digitalvægt og opmåling af fisk sker fra snudespids til halespids. Evt. protest skal
ske skriftligt til arrangørerne, umiddelbart efter vejning/måling.
Protester behandles af et uvildigt protestudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2
uvildige personer. Udvalget nedsættes efter modtagelse af klage. Protestudvalgets beslutning er
endegyldig - protestbehandlingen foregår ved et lukket møde, og den fremkomne beslutning kan
ikke ankes.
Båden skal have udgangspunkt fra, og returnere til, konkurrencestedet
Fisk må ikke rengøres i havnebassin og fiskeaffald må ikke efterlades i containere eller
affaldsspande på havnen.
Stævneledelsen forbeholder sig ret til at lave kontrol i bådene og inddrage indvejede fisk til
nærmere undersøgelse. Bliver dette nægtet, er man automatisk diskvalificeret.
Ved overtrædelse af gældende regler kan stævneledelsen diskvalificere deltagere/bådteams.
Ved ulovligt fiskeri eller svindel med indvejede fisk kan eksklusion fra JSK finde sted.

Aflysning / Ændring af stævne:
Konkurrencen kan til enhver tid aflyses eller ændres af stævneledelsen. Eventuel aflysning kan
læses på forum samt på facebook, og alle tilmeldte får direkte besked via mail.

