Nora Trolling Tour 2014
Delt.1
Delt.2
Delt.3
Delt.4

1 Juni Fåsjön
17 Aug Yngen
12 Okt. Råsvalen alt Halvarsnoren
26 Okt. Malmlången
CATCH AND RELEASE!

Vi kommer att fånga och mäta fiskarna, måttband/plankor kommer att finnas på plats.
Längden på fisken räknas ihop och man får en totallängd för dagen.
Alla godkända fiskar över minimått kommer att räknas,
Abborre räknas ggr 1,5 samt Gös ggr 1,25.
Vid Catch & release ute på sjön så vill vi att ni använder en digitalkamera för fotografering eller om ni inte har någon så använd en
mobilkamera av bra sort. Vi behöver kanske kontrollera bilderna i en dator så därför vill vi att ni tar med en datakabel till
kameran/telefonen under varje deltävling.

Minimått för Gädda är 55 cm ,Gös är 50 cm , Abborre är 30 cm

Öring och Regnbåge
kommer att ha lokala minimått som fiskevårdsområdet har i den aktuella sjön där tävlingen bedrivs.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

TRÄNINGSFISKE FÖRBJUDET
1 VECKA INNAN TÄVLING I AKTUELL SJÖ!

De 3 bästa av 4 tävlingar räknas i serien.
Tävlingstid är 8.00 – 15.00 (möte7.30)
Avgift för touren är 300:- teamet.
Avgift för varje deltävling är 200:- teamet.

(parkering/fiskekortsavgift kan tillkomma).

Priser till de 10 bästa teamen i serien.
Avgiften för touren betalas innan start på första deltävlingen där teamet deltar.
Riggar , Mast , Pulkor är tillåtna att användas
(vissa lokala regler kan förekomma)

6 spön / beten.
Frågor ring
Jan-Erik Stange 073-0205343
Peo Eriksson 0587-12437
Kenneth Cederborg 0587-13664
P-O Andersson webmaster@noragyttorp.se
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Resultat och inbjudan kommer finnas på NGF´s hemsida
http://noragyttorp.se
http://team-orebroarna.blogspot.com
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