
 

Invitasjon til Norgescup på 
Karmøy 15. og 16. april 2023      

Arr: Nordvegen Havfiskeklubb 
 

 

 

 

Velkommen til Nordvegen Havfiskefestivaler 2023, 

med fiske i båtleia til vikingane! 

Alle deltagere er ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk i NHF. 

Konkurransereglene er å finne på NHF’s hjemmeside www.norgeshavfiskeforbund.no. 

Poengfiske med tilleggspoeng for samlet vekt av bonusfisk.  Det er ingen minstemål for 

poengfisk, og veiefisk må være over bonusmål satt på respektive arter.  Max 5 tellende fisk 

av hver art. Fredede arter er ekskludert i konkurransen. Agn er inkl i pris.  Deltakere som 

ønsker det kan beholde egen innveid fangst. 

NB! poengresultat er prosentpoeng + fiskepoeng + vektpoeng 

Velkommen! 

hilsen Nordvegen Havfiskeklubb v/Geir Tveit 

 

 



 

Invitasjon til Norgescup på 
Karmøy 15. og 16. april 2023      

Arr: Nordvegen Havfiskeklubb 
 

 

 

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

Nordvegen Havfiskefestival lørdag 15.04.2023 

 
Oppmøte: Havnegata/gjestebrygga i Kopervik 

 

 

 

 

 

 

 

kl. 07.30 - 08.30 oppmøte/registrering/agn 
kl. 08.30/08.45 Båtførermøte/fiskeskippermøte 

kl. 09.00 Utror/5 timers fisketid. 
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, tilleggspoeng for vekt.  
Bonusfisk bløgges og veies inn for bonuspoeng.  

Høyeste fiskepoeng ombord gir 100 poeng, og de øvrige om bord får poeng 
prosentvis av beste resultat i båten.  Prosentresultat med tillegg for vekt og 

fiskepoeng gir endelig dagsresultat. 
 

Fiskeskipper sørger for samlet innveiing av båten og fullstendig utfylling og 
kontroll av poengskjema. Skjemaet er endelig ved innlevering. 

Flyteplagg skal benyttes. Personlig GPS er tillatt.  Det er ikke tillatt å ligge 
nærmere land enn 20m i konkurransen, stake er land. 

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

 

               

 

 

 

  

Minimum premiering: 
Herrer/Senior - plass 1-3 hver dag 
Damer/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 
 

Sammenlagt over to dager - plass 1-3 
Runofthemill over to dager - plass 1-3 

 
 

Påmelding/betaling innen 12. mars 2023 
Kontonr: 3361 19 45448 / mail: geir.tveit@haugnett.no 

Deltakeravgift 1100/500(jr) inkl 5 agnmakrell pr festivaldag 
4-mannslag er inkl., 2-mannslag kr 200 til vippsnr 99152950 

Kontaktpersoner: Geir Tveit 90836079 
Klubbene melder på samlet med NHF-nr og lag 

Båttrekning torsdag 13. april kl. 19.00(Liarfjell 61) 
NB! Vi kjører samme tilbud om overnatting i lgh v/utror, og det er 

viktig med tidlig booking, senest samtidig med påmelding! 
 



 

Invitasjon til Norgescup på 
Karmøy 15. og 16. april 2023      

Arr: Nordvegen Havfiskeklubb 
 

 

 

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

Karmøy Havfiskefestival søndag 16.04.2023 

 
Oppmøte: Havnegata/gjestebrygga i Kopervik 

 

 

 

 

 

 

kl. 07.30 oppmøte/agn 
kl. 08.00/08.15 Båtførermøte/fiskeskippermøte 

kl. 08.30 Utror/5 timers fisketid. 
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, tilleggspoeng for vekt.  
Bonusfisk bløgges og veies inn for bonuspoeng.  

Høyeste fiskepoeng ombord gir 100 poeng, og de øvrige om bord får poeng 
prosentvis av beste resultat i båten.  Prosentresultat med tillegg for vekt og 

fiskepoeng gir endelig dagsresultat. 
 

Fiskeskipper sørger for samlet innveiing av båten og fullstendig utfylling og 
kontroll av poengskjema. Skjemaet er endelig ved innlevering. 

Flyteplagg skal benyttes. Personlig GPS er tillatt.  Det er ikke tillatt å ligge 
nærmere land enn 20m i konkurransen, stake er land. 

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

 

           

 

 

 

 

Minimum premiering: 
Herrer/Senior - plass 1-3 hver dag 
Damer/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 
 

Sammenlagt over to dager - plass 1-3 
Runofthemill over to dager - plass 1-3 

 
 

Påmelding/betaling innen 12. mars 2023 
Kontonr: 3361 19 45448 / mail: geir.tveit@haugnett.no 

Deltakeravgift 1100/500(jr) inkl 5 agnmakrell pr festivaldag 
4-mannslag er inkl., 2-mannslag kr 200 til vippsnr 99152950 

Kontaktpersoner: Geir Tveit 90836079 
Klubbene melder på samlet med NHF-nr og lag 

Båttrekning torsdag 13. april kl. 19.00(Liarfjell 61) 
NB! Vi kjører samme tilbud om overnatting i lgh v/utror, og det er 

viktig med tidlig booking, senest samtidig med påmelding! 
 



 

Invitasjon til Norgescup på 
Karmøy 15. og 16. april 2023      

Arr: Nordvegen Havfiskeklubb 
 

 

 

 


