
 

Torungen 

Havfiskefestival 
Lørdag 1 juli 2023 

Torungen havfiskeklubb ønsker velkommen til havfiskefestival i et meget artsrikt område 

utenfor Arendal. Festivalen inngår i Norges Havfiskeforbunds Norgescup og det fiskes i 

henhold til NHF’s regelverk. Alle deltakere er ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende 

regelverk i NHF. 

 

Oppmøte,registrering og utror er ved kaien til Flødevigen Havforskningsstasjon på Hisøy. 

 

 

Tidsskjema  

 

07:30 – 08:30                Registrering 

08:45                              Fiskeskippermøte 

09:00                              Utror 

5 timer effektiv fisketid fra første snøret går i vannet. Maks 1,5 time gangtid. Fisket starter 

senest 10:30 

Agnsalg på brygga mellom kl 0745-08:30.  



 

Premiering  

1-5 Herrer  

1-5 Senior  

1-3 Damer  

Alle Juniorer  

1-3   4 manns-lag  

1-3  Størst fisk ( størst fisk må innfri minstemål som står på kortet ) 

Uavhentete premier tilfaller arrangøren 

 

Startkontigent inkluderer 4 manns lag.  

Dame, Senior og Herre      800,-  

Junior                                 400,-  

Startkontigent betales til konto: 2895.42.56288 

 

Påmeldingsfrist: 22 mai 2023.  

Samlet påmelding med lagoppstilling klubb, klasse og NHF nummer 

sendes til Stian Veggeland på mail: stiveggeland@gmail.com 

 

Ved avlysing vil avgift bli refundert etter at arrangørens utgifter er trukket fra. 

Båttrekning vil bli foretatt onsdag 21 juni kl 19:00 i kantina på Jakt&Friluft i Arendal. 

Ved spørsmål kontakt 

Are Andersen 95811176 

Rune Skåland 92886144 

 

Konkurranseregler 

Vi fisker etter et poengsystem med klippekort. 

Vis fisken til medfisker for verifisering , slipp ut fisken. Klipp i eget kort. Fiske 

fortsetter. 

 

Ingen minstemål for registrering av fisk. 

Kun fisk til storfiskkonkurransen taes med til innveiing. Denne må da ha innfridd minstemål. 

Det er selvsagt fortsatt lov til å ta med seg den matfisken man vil hjem, men vi skal følge 

fiskeridirektoratets oppsatte minstemål. 

Det er kun tillatt med 5 klipp på hvert fiskeslag. 

De andre deltagerne på båten får prosentvis poeng målt opp mot bestemann om bord.  

Fiskepoeng/klipp + båtpoeng = totalpoeng 

Minstevekt pilk/søkke : 50 gram 

All fisk til storfisk bløgges ved strupeskjæring.  

Unntak Makrell og sild. 

Pigghå teller ikke 

 

Vi i Torungen Havfiskeklubb gleder oss over å igjen kunne invitere havfiskere ned til Arendal 

og et spennende poengfiske med Norgescup i et artsrikt område. 

Velkommen. 

mailto:stiveggeland@gmail.com


Poengskjema 

Poengberegning                          Minstemål  Vekttall 

Hvitting    40 cm 2  poeng 

Sei   50 cm 2 poeng 

Torsk   55 cm 4 poeng 

Sandflyndre   30 cm 4 poeng 

Kolje   45 cm 6 poeng 

Brosme   60 cm 8 poeng 

Lange   70 cm 4 poeng 

Lyr   50 cm 4 poeng 

Rødspette   35 cm 6 poeng 

Makrell  2 poeng 

Knurr   4 poeng 

Kveite/Breiflab/Steinbit   80 cm(Kveite) 10 poeng 

Berggylt  6 poeng 

Skrubbe   6 poeng 

Gapeflyndre    8 poeng 

Kutling   6 poeng 

Lysing   8 poeng 

Taggmakrell  4 poeng 

Brungylt  6 poeng 

Blåkjeft  8 poeng 

Fløyfisk  8 poeng 

Fjesing  6 poeng 

Sild  4 poeng 

Lusuer  6 poeng 

Bergnebb  4 poeng 

Blåstål   6 poeng 

Makrell  2 poeng 

Sypike  4 poeng 

Uspesifisert   2 poeng 

Pr fiskeslag   10  poeng 

Best om bord i båten   100  poeng 

 


