
 

Invitasjon til Norgescup på 
Karmøy 24. og 25. oktober 2020 

Arr: Nordvegen Havfiskeklubb 
 

 

 

 

Velkommen til Nordvegen Havfiskefestivaler 2020, 

med fiske i båtleia til vikingane! 
Da prøver vi igjen og har satt ny dato for Nordvegen Havfiskefestivaler 2020. 

Alle gode ting er tre!  Etter to festival, har vi etter erfaring og tilbakemeldinger har vi nå satt 

opp poengfiske med tilleggspoeng for samlet vekt av bonusfisk.  Det blir ingen minstemål for 

poengfisk, og bonusfisk må være over bonusmål satt på respektive arter.  Fredede arter er 

ekskludert i konkurransen.  Vi legger opp til premieutdeling og sosialt samvær lørdag kl 

1900 på cafe MM, og en litt enklere premieutdeling søndag ca kl 1700.  Velkommen! 

hilsen Nordvegen Havfiskeklubb v/Geir Tveit 

 

 



 

Invitasjon til Norgescup på 
Karmøy 24. og 25. oktober 2020 

Arr: Nordvegen Havfiskeklubb 
 

 

 

Ved avlysing refunderes deltakerutgift med fradrag for klubbens faktiske påløpte festivalutgifter.         

Nordvegen Havfiskefestival lørdag 24.10.2020 
Oppmøte: Havnegata i Kopervik 

 

 

 

 

 

 

kl. 07.30 Oppmøte/registrering, salg av agn 
kl. 08.30/08.45 Båtførermøte/fiskeskippermøte 

kl. 09.00 Utror/5 timers fiske. 
kl. 19.00 Premieutdeling 

 
Fiske etter NHFs regler og festivalen er tellende i Norgescupen. 
Det skal fiskes poengfiske med poeng pr art og fisk.  Bonusfisk 

bløgges og veies inn for bonuspoeng.  
Høyeste resultat ombord gir 100 poeng, og de øvrige om bord får 

poeng prosentvis av beste resultat i båten. 
Høyeste resultat i festivalen gir også 100 poeng, og alle øvrige 
festivaldeltakerne får så poeng prosentvis av beste resultat i 
festivalen.  Summen av disse to beregningene/delt på to blir 

festivalresultatet for hver enkelt deltaker (dvs. vinner får 100 poeng) 
Hver båt veier inn samlet og fortløpende etter innkomst. 

 
Flyteplagg skal benyttes. Personlig GPS er tillatt. 

Søkkevekt tilpasses forholdene, anbefalt min 250g. 
All landet fangst bløgges ved strupeskjæring. 

 

               

 

 

 

 

 

Premiering: 
Herrer - plass 1-5 hver dag 
Damer - plass 1-3 hver dag 
Senior - plass 1-5 hver dag 
Junior - plass 1-3 hver dag 

 

Største fisk over to dager - plass 1-3 
2-mannslag over to dager - plass 1-3 
4-mannslag over to dager - plass 1-3 

Beste båtfører over to dager - plass 1-3 
 

Beste fisker over to dager - plass 1-3 
(sum av begge dagers poengresultat inkl vektpoeng i poengskjema) 

 
Påmelding/betaling innen 01. oktober 2020 

Kontonr: 3361 19 45448 / mail: geir.tveit@haugnett.no 
Deltakeravgift 950,00/400,00(jr) pr festivaldag 

4-mannslag er inkl., 2-mannslag kr 200 pr lag, selges på fredag/kai 
Kontaktpersoner: Geir Tveit 90836079 

Klubbene melder på samlet 
Båttrekning onsdag 15. oktober kl. 19.00 

NB! Vi kjører samme tilbud om overnatting, og det er viktig med tidlig booking! 
 



 

Invitasjon til Norgescup på 
Karmøy 24. og 25. oktober 2020 

Arr: Nordvegen Havfiskeklubb 
 

 

 

Ved avlysing refunderes deltakerutgift med fradrag for klubbens faktiske påløpte festivalutgifter. 

 

Karmøy Havfiskefestival søndag 25.10.2020 
Oppmøte: Havnegata i Kopervik 

 

 

 

 

 

kl. 07.30 Oppmøte, salg av agn 
kl. 08.00/08.15 Båtførermøte/fiskeskippermøte 

kl. 08.30 Utror/5 timers fiske. 
Premieutdeling på kaien så snart resultat er klart 

 
Fiske etter NHFs regler og festivalen er tellende i Norgescupen. 
Det skal fiskes poengfiske med poeng pr art og fisk.  Bonusfisk 

bløgges og veies inn for bonuspoeng.  
Høyeste resultat ombord gir 100 poeng, og de øvrige om bord får 

poeng prosentvis av beste resultat i båten. 
Høyeste resultat i festivalen gir også 100 poeng, og alle øvrige 
festivaldeltakerne får så poeng prosentvis av beste resultat i 
festivalen.  Summen av disse to beregningene/delt på to blir 

festivalresultatet for hver enkelt deltaker (dvs. vinner får 100 poeng) 
Hver båt veier inn samlet og fortløpende etter innkomst. 

 
Flyteplagg skal benyttes. Personlig GPS er tillatt. 

Søkkevekt tilpasses forholdene om bord, anbefalt min 250g. 
All landet fangst bløgges ved strupeskjæring. 

 

           

 

 

 

 

Premiering: 
Herrer - plass 1-5 hver dag 
Damer - plass 1-3 hver dag 
Senior - plass 1-5 hver dag 
Junior - plass 1-3 hver dag 

 

Største fisk over to dager - plass 1-3 
2-mannslag over to dager - plass 1-3 
4-mannslag over to dager - plass 1-3 

Beste båtfører over to dager 1-3 
 

Beste fisker over to dager - plass 1-3 
(sum av begge dagers poengresultat inkl vektpoeng i poengskjema) 

 

Påmelding/betaling innen 01. oktober 2019 
Kontonr: 3361 19 45448 / mail: geir.tveit@haugnett.no 

Deltakeravgift 950,00/400,00(jr) pr festivaldag 
4-mannslag er inkl., 2-mannslag kr 200 pr lag, selges på fredag/kai 

Kontaktpersoner: Geir Tveit 90836079 
Klubbene melder på samlet 

Båttrekning onsdag 15. oktober kl. 19.00 
NB! Vi kjører samme tilbud om overnatting, og det er viktig med tidlig booking! 

 



 

Invitasjon til Norgescup på 
Karmøy 24. og 25. oktober 2020 

Arr: Nordvegen Havfiskeklubb 
 

 

 

Poengberegning: 

Det fiskes poengfiske hvor hver ny art gir 5 poeng og hver fisk gir 

poeng iht liste.  I tillegg gis poeng tilsvarende samlet vekt av fisk over 

bonusmål.  Det brukes klippekort og fisk skal klippes for av sidemann 

før fisket fortsetter.  fisk over bonusmål skal bløgges og bringes i land 

for veiing.   
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Nordvegen Havfiskeklubb poengskjema Navn: 

………………………  

Navn…………………………………………Nr…………………………. 
Båt nr………………………………….Båtplass nr…………………. 

Båt/båtplass: 

…………./………… 

Art Bonuslengde 
for veiing 

Antallpoeng 
pr fisk 

Antall 
klipp 

Beregning 
antallpoeng 

Poengsum Kveite  
 6p/80cm 

 Kveite 80 6p  ……….x6p  …………… Steinbit  

 Steinbit 60 5p   
……….x5p 

 
 …………… 

5p/60cm 

 Rødspette 50 5p  Rødspette  

 Brosme 70 5p  5p/50cm 

 Lange 90 4p  ……….x4p  …………… Brosme  

 Hvitting 45 2p  

 

…
…
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…
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5p/70cm 

 Torsk 60 2p  Lange  

 Sei 50 2p  4p/90cm 

 Hyse 50 2p  Hvitting  

 Lyr 50 2p  2p/45cm 

 Sandflyndre 40 2p  Torsk  

 Knurr  2p  2p/60cm 

 Sypike  2p  Sei  

 Uspes  2p  2p/50cm 

 Uspes  2p  Hyse  

 Uspes  2p  2p/50cm 

 Uspes  2p  Lyr  

 Uspes  2p  2p/50cm 

 Uspes  2p  Sandflyndre  

 Uspes  2p  2p/40cm 

 Maks 5 fisk pr art kan klippes for.  
 All fisk som ikke er fredet registreres  
 med ett klipp pr fanget fisk, klippet  
 fisk som er over bonuslengde tas  
 inn for veiing, hver kg gir ett poeng. 
 Hver fisket art gir 5 artspoeng i  
 tillegg til antallpoengene i listen.  
 Registrert fisk under bonuslengde slippes 
 etter klipping(c&r) (skriv i blå felt) 

  Knurr  
2p 

Sypike  
2p 

Art:  
Uspes/2p 

Art:  

 Sum antallpoeng  Uspes/2p 

 Sum artpoeng(antall arter x 5p)  stk x 5p=  Art:  

 Sum vektpoeng 1kg=1p    kg x 1p=  Uspes/2p 

 Total poengsum fiskekort    Art:  

 Uspes/2p 

Sign. deltaker                                Sign fiskeskipper 

………………………………………….   ………………………………………….. 
Art:  
Uspes/2p 

 


