SILJAN TROLLINGCUP-19
24-25 augusti
TIDER:
Lördag gemensam start efter kaptensmötet kl. 07:30. Målgång 17:00
Söndag gemensam start efter kaptensmötet kl. 06:30. Målgång 15:00
Vid målgång ska man vara innanför röda och gröna markeringarna i Olsnäs viken.

ANMÄLAN:
Deltagandet kostar 600: - då ingår hyra av sjön och rampavgift. Efteranmälan 800: Inbetalning sker på Bankgiro 555-5404 (Christer Stolt) senast 16/8
Märk inbetalningen med Teamnamn,
Sedan skickar ni ett mail till: sussi.stolt@icloud.com där ni anmäler er genom att
skriva Team namn, skepparens namn och telefonnummer till båten.
Mer info på http://teamchampsoflogging.blogspot.com/
Djupkarta finns att köpa på lördag morgon för 50: Det kommer även att finnas hamburgare och läsk före och efter tävlingen

Gps koordinater till rampen i Olsnäs är N60 47. 219 E14 46. 707
Tips på boende:
Olsnäsgården, Siljansnäs hotel eller Siljansnäs stugby

REGLER:
* Catch and release tävling (all fisk ska tillbaka i sjön)
*Endast gädda räknas
*Fiktiv vikt enl. Fryken tabellen(längd x längd x längd /130= vikt) på all gädda över 60 cm
*Måttplankor delas ut innan start görs rena av varje team och ställs på anvisad plats efter
tävlingens slut
*OBS: Ta med kamera/mobil som kan zooma
*Gäddans mun mot framkant av brädan, ej hopvikt stjärtfena.
*Otydliga bilder godkänns inte.
*Ta med er teamets längdlapp till inmätningen som finns i er startpåse
*Fisket får endast bedrivas med artificiella beten = ej död eller levande betesfisk
*Endast trollingfiske, beten skall läggas ut bakom båten, inte kastas
*Max antal spön = 10 st. max antal beten=10 st.
*Fritt antal paravaner djupriggar och planerboard
*Varningsflaggor skall finnas på pulkor och paravaner
*Fisket får bedrivas över hela Siljan, men man får dock inte passera under någon av
broarna runt Sollerön. Man får heller inte passera under bron vid Fornbybanken eller
Leksand
*Förtäring av alkohol får ej förekomma på sjön
*En tävlingsjury bestående av 2 startande team plus en av arrangörsteamen utses innan
start. Denna jury beslutar i frågor om framskjuten start.
*Minst en från varje team ska närvara på kaptensmötet
*Protester skall vara sekretariatet tillhanda 30 minuter efter tävlingens slut. Protester
kostar 300: - (återbetalas om protest bifalles)
*Flytväst/flytoverall obligatoriskt vid start och efter eget omdöme
*Deltagandet sker på egen risk. Båt/Team har själva ansvar för skador på annan båt eller
egendom
*Träningsfiske är förbjudet från 21 augusti
Vid frågor ring Tony 070 377 80 50 eller Christer 070 714 82 53
Varmt välkomna till en trevlig fiske helg på Siljan önskar:
Team Champs of logging och Team Jägra

Skitfiske!

