Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2019. Vi ser frem til at
se jer alle til friske dage på vandet. Der vil i år være 3 afdelinger i Trolling som vil indgå i det
samlede klubmesterskabet.
Bemærk: Der benyttes normalt gældende konditionsfaktor i FTK for fedtfinne fisk over 55 cm, samt
at mindstemål for de nævnte arter skal overholdes ved indvejning jfr. gældende lovgivning, dog er
torsk mindstemål 40 cm og ørred 45 cm.
Regler til konkurrence kan udleveres inde skippemøde ved første afdeling man deltager i.
Ved hver afdeling vil der være følgende gældende:
Tilmeldingsblanket skal udfyldes før skippermøde. Der udleveres startnummer som SKAL VÆRE
AFLEVERET ved konkurrencens afslutning. Der udleveres ligeledes regler, som til en hver tid skal
overholdes.





















Trollingudvalget har til enhver tid suverænitet i alle afgørelser i forbindelse med
konkurrence.
Konkurrencen gennemføres som Team konkurrence. Teamet tegnes af en skipper og denne
kan så deltage i egen eller anden båd, men point vil til enhver tid tilfalde den, der er tegnet
som skipper på teamet.
Der er ingen juniorkonkurrence i år.
Ved trollingkonkurrencen SKAL båden gøre fart gennem vandet for motor.!
Der kan kun indvejes 1 fisk i hver kategori.
Udvalgets medlemmer indvejer IKKE egen fisk.! Anden ”official” varetager dette.!
Følgende kategorier indgår: Fedtfinnefisk, torsk, sej og makrel.
Fisk skal være rensede.
Indvejning foregår umiddelbart efter afslutningen af konkurrencen og startbrikken SKAL
være indleveret inden afslutningstidspunktet. Deltagere SKAL være i indvejnings køen ved
afslutningstidspunktet ellers kan fangst IKKE indvejes.
Uetisk omgang med fisk, så som efterladelse af fisk på indvejningsstedet, eller anden
respektløs omgang med disse kan medfører diskvalifikation.
Der fiskes 3 afdelinger som tæller med i den samlede klubmester på lige vilkår som til art og
småbådsfiskeri. Til samlede klubmester tæller de 4 bedste afdelinger pr team.
Som de andre år kan der tilmeldes til afdelingen fra 45 minutter før skippermøde til
skippemøde start, som afholdes 15 minutter før starttidspunkt altså kl 7.45 hvis starten er kl
8.00. Der vil IKKE være muligt at tilmelde efter start af skippemøde.
Ved hver konkurrence findes vinderen ved udregning efter et pointsystem hvor hver art
giver 4000 point og 1. point pr. gram
Hvis to fisk har samme vægt vinder kortest fisk
Efter hver konkurrence tildeles der point til klubmesterskabet efter placering. Nr. 1. får 30
point. Nr. 2 får 25 point. Nr. 3 får 22 point. Nr.4 får 20 point. Nr. 5 får 19 point. Således
fortsætter det ned til 1 point. Dette betyder at der er point til de 23 bedst placerede deltagere.
Der er 10 præmier + en lodtrækning ved afslutning af hver enkelt afdeling. For at få sin
præmie, skal man personligt være til stede ved afgørelsen.

De 3 afdelinger afholdes efter nedenstående plan:
1. afdeling lørdag d. 11. maj i Nyborg marina
2. afdeling lørdag d. 22. juni i Nyborg marina
3. afdeling søndag d. 14. September i ????

kl. 08.00 - 16.00
kl. 08.00 - 16.00
kl. 08.00 - 16.00

I tilfælde af dårligt vejr vil afdelingen blive aflyst.
Ved aflysning af en afdeling vil dette blive offentliggjort på FTK´s hjemmeside og facebook senest
klokken 17.00 dagen før afholdelse, samt blive sendt rundt på sms-servicen.
Den samlede klubmesterskab i Trolling år 2019 vil udnævnes ved juleafslutningen, og der vil være
en pokal til 1 - 2 - 3 placering.
Kontakt personer i Trolling klubmester udvalget:
NAVN

TELEFON

Peter Kristiansen
Tommy Jensen
Lars Andersen
Søren Jensen
Kjeld Petersen

29 25 74 60
40 64 12 18
40 82 50 98
22 51 84 86
40 54 54 09

Klubmesterudvalget
Mindstemål målt fra snude til halespids:
Havørred og regnbue 45 cm
Torsk 40 cm
Sej 40 cm
Laks 70 cm
Makrel 30 cm

