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Sørøyfestivalen 2023 
Vi inviterer til Havfiskefestival 28 og 29 april 2023 i Hasvik. 

Fisker hovedsakelig Torsk. 
Festivalen følger Norges Havfiskeforbund regler. 

Fisken skal bløgges og behandles i henhold til Norges råfisklag sine regler samt 

minste/max mål.  

Alle deltakere er ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk I NHF. 

Konkurransereglene er å finne på NHF's hjemmeside: norgeshavfiskeforbund.no 

Fisket utregnes på vekt/antall kilo pr. deltaker i  

klassene junior, dame, herre, senior 

Maks 50 deltakere  

All innveid fisk tilfaller arrangør. 

Fisketiden er 5 timer pr dag, fra første krok treffer vannet, og maks 1 time 

gangtid ut med båt. 

Program: 

Torsdag: 

kl  19.00   Registrering og båttrekning i Festivalteltet. 

Fredag: 

Kl  09.00  Festivalteltet åpner (salg av kaffe osv.) 

kl  10.00  Skippermøte i Festivalteltet 

kl  10.45  Utror og kransenedleggelse 

kl  ca.16.30  De første båtene er på vei til land 

Lørdag: 

Kl  07.30   Festivalteltet åpner 

kl  08.30  Utror  

kl  12.00  Fiskekonkurranse for barn(kaifiske) 

kl  ca 14.00  Første båtene er ventet på land 

kl  19.00  Premiering og middag på Hasvik hotell. 
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Festivalen premieres som 1 festival over 2 dager, i klassene junior, dame, herre, 

senior, største Torsk, beste båtfører og beste 4mans lag. (forbehold om nok 

deltakere i hver klasse). Begge dagene telles i Norges Cupen. 

 

Premiering for begge dagene samlet:  

1-3 junior, 1-3 dame, 1-3 herre, 1-3 senior, 1-3 beste båtfører, 1-3 største torsk.  

Hovedpremien, største torsk, er 1 ukes opphold hos Hasfjord 

villmarksopplevelser i 2024. 

 

Påmelding skjer til:  paamelding@soroyahavfiskeklubb.no 

må innholde navn, fødselsår, adresse, telefonnummer og medlemsnr Norges 

Havfiskeforbund (er du ikke medlem så kan Sørøya Havfiskeklubb ordne det 

med at du blir medlem i klubben). 

 

Startkontigent  inkludert 4 mans lag: 

Junior    1000,- kr  

Dame, Herre og senior  2400,-kr  

Du vil motta en e-post i løpet av 1 uke etter påmelding med 

betalingsinformasjon osv. 

Bindende påmelding og betaling av startkontigent senest 1. april. 

Kontingenten skal betales på senest 1. april, vist ikke annet er avtalt med 

klubben. 

Refusjon av startkontigenten i  henhold til Norges havfiskeforbunds regler, om 

ikke annet er avtalt med klubben. 

Overnatting:   

Hasvik Hotell tlf: 78451207  web: www. bigfishadventure.no 

Kontakt person:  Kenneth Fagerheim leder av klubben 

mobil:   4004129  

E-post:   Post@soroyahavfiskeklubb.no 

Klubben tar forbehold om at endringer vil kunne skje og endringer vil bli 

oppdatert på facebook: www.facebook.com/Soroy.Havfiskeklubb/ 
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