Nordjysk Mesterskab i havfiskeri 2012
Fiskeklubben ”Snøren Gug” var den 25. august arrangør af Nordjysk Mesterskab i havfiskeri, og
traditionen tro foregik det med Hanstholm som udgangspunkt. Nordjysk Mesterskab indgår i
”Ambassadeur Cup” og er således åben for alle medlemmer af Dansk Havfisker Forbund. I alt 33
lystfiskere fra hele landet havde tilmeldt sig konkurrencen, og de blev fordelt på bådene: Yellow
Reef, Mølboen og M/S Nordsøen.
Konkurrencen blev gennemført efter følgende reglement:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den af arrangøren valgte bådleder er højeste mesterskabsmyndighed ombord.
Der må kun fiskes med 1 stang. Yderligere en stang må være monteret med tackel/pirk.
Der må højst anvendes 4 kroge, hvoraf kun den ene må være en trekrog (maks. str. 8/0),
som skal være anbragt i bunden af en pirk.
Kun fisk, der er kroget foran bageste gællekant kan indvejes.
Alle fisk skal indvejes i renset tilstand.
Der kan ikke indvejes fisk under 20 cm.
Der kan maksimalt indvejes 5 makrel.
Fjæsing kan ikke indvejes.
Forsøg på indvejning af undermålsfisk medfører diskvalifikation.
Der gives 2 point pr. kilo, 1 point pr. fisk og 15 point pr. art.
Deltagerne skal selv medbringe agn, og alle former må benyttes.
Hvis to deltagere har kroge i samme fisk, er det den deltager, hvis krog, der sidder
nærmest munden, der har ret til fisken. Hvis det er umuligt for bådlederen at afgøre, hvis
krog, der sidder nærmest munden, bliver fisken diskvalificeret.

Jævnfør konkurrencereglerne drejer det sig primært om at fange mange forskellige arter og i
mindre grad om mængden af fisk (antal og kilo).
De 6 bedste individuelt og de 3 bedste to-mandshold blev præmieret. Endvidere var der præmie
til Største fisk og sjældneste fisk, samt til bedste båd. Præmierne var venligst leveret af Snørens
sponsorer: Spar Nord Bank, Kragh’s Fiskeriartikler, Klarup Båd og Motorcenter, Jægeren og
Lystfiskeren, Aalborg Jagt, Grene Industri-service A/S, Rederiet Gule Rev, Northsea-Fishing.
Stillingen individuelt:
1. Brian Ahlers 201 points (Nordjysk Mester)
2. Thomas Pihl 183 points
3. Jan Godsk 182 points
4. Eskild Pedersen 170 points
5. Svend Aage Madsen 165 points
6. Martin Tingleff 155 points
Holdkonkurrencen:
1. Thor Rasmussen/Jan Godsk 337 points
2. Michael Lorentzen/Jan Godsk 321 points
3. Thor Rasmussen/Michael Lorentzen 294 points
Største fisk (lange på 6,45 kg.) blev fanget af Thomas Pihl
Sjældneste fisk (hornfisk) blev fanget af Jan Godsk
Bedste båd med sammenlagt 1403 points blev M/S Nordsøen

