Sikfors Fishing Cup - Catch & Release båtfisketävling i Pite älv, Sikfors - Lördagen den 26/5-18
Anmälan sker via e-post till Sikfors SK (forsvallen@sikforssk.se ). Vid anmälan anges ett lagnamn och
personuppgifter på bägge fiskare(namn och mobilnummer). Startavgiften på 600 kr per lag betalas in
via Swish nr. 123 2222 370 alternativt via Bankgiro 501-7777. OBS! Anmälan är fullgjord och ni får en
bekräftelse på anmälan med ett startnummer först när betalningen kommit in med samma lagnamn
angivet på betalningen.
I mån av att platser finns kvar på tävlingsdagen kan anmälan och betalning ske på plats.

Hålltider tävlingsdagen, lördagen den 26:e maj
12:00 – 13:20

Registrering och uthämtning av deltagarkort, mätutrustning samt västar
(ej flytvästar, dessa ordnas på egen hand) sker i sekretariatet vid Sikfors
Folkets Hus.

13:30

”Kaptensmöte” vid färjstället, Sikfors. Information inför tävlingen.
Minst 1 pers/lag måste delta.

14:00 – 17:00

Tävlingsstart 14.00. Starten sker från startplats vid färjstället.
Fisket pågår under 3 timmar.

Senast 17:30

Återsamling i sekretariatet vid Sikfors Folkets Hus för inlämning av
deltagarkort och grovrengjord mätutrustning.

18:00

Prisutdelning och utlottning av priser.
(Sikfors Folkets Hus)
Knubbrace - knubbarna släpps från hängbron i anslutning till
prisutdelningen för fisketävlingen kl. 18:00. Knubb kan köpas i
anslutning till sekretariatet före och under fisketävlingen:
30 kr/st eller 4 st för 100 kr.

19:00 -

After fishing – Pub på Folkets Hus

Startavgift
600 kr per lag/båt.
Priser
Lag:
1:a

Presentkort Kallax Flyg
Presentkort Fritid & Vildmarksliv

(värde 10 000 kr)

Stughelg Sikfors Camping
Relaxkväll Sikfors Camping

(värde 6 500 kr)

3:e

2 st flytringar

(värde 6 000 kr)

4:e-10:e

Fina priser (väljs i tur och ordning från prisbord).

2:a

Individuellt (längsta fisken):
Öring – Fisketillbehör
Gädda – Fisketillbehör
Pris för första inrapporterade fisken.
Pris för minsta inrapporterade fisken.
Utlottning av fina priser på startkortet !!!
OBS! Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren!

(värde 3000 kr)
(värde 2000 kr)

Fiskeregler
Allt deltagande i fisketävlingen sker på egen risk.
OBS! Fiske sker enligt Catch & Release princip. Detta är inte diskutabelt och vid anmälan till tävlingen
förutsätts man förstå detta.
All fisk ska efter mätning återutsättas!
Fiske efter lax resp. harr är inte tillåtet och lax resp. harr räknas därför inte in i tävlingen. Eventuell
fångad lax eller harr ska omedelbart återutsättas.
-

Max 2 st. fiskare/spön per båt/lag.
Hullinglösa krokar rekommenderas för att minimera skador på fisken.
Sidoparavaner är inte tillåtna.
Huggkrok är givetvis förbjudet.
Flytväst är obligatorisk för alla deltagare i båt.
Alkoholintag före och under tävlingen är förbjudet.

OBS! Den numrerade mätkassen samt västar ska efter tävlingstidens utgång återställas till
sekretariatet och är en förutsättning för att få vara med och delta i utlottning av priser. OBS!
Servicebåtar
Under pågående tävling kommer 2 alt. 3 övervakningsbåtar att finnas inom tävlingsområdet.
Funktionärerna i dessa båtar bär gula varselvästar.

