REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE
For Båd Folket

”REERSØ OPEN”
LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017
I SAMARBEJDE MED

Høng Centret – Tlf.: 5485 3610

Generelle Bestemmelser:
Lørdag den 5. august starter konkurrencen fra kl. 8.00 – Indvejning kl.
16.00 i Reersø Bådklubhus.
Fisk der tilmeldes indvejning senere end kl. 16.00, deltager ikke i
konkurrencen. (Lørdag)
Søndag den 6. august. Konkurrencen starter fra kl. 6.00 – Indvejning kl.
12.30
Fisk der tilmeldes indvejning senere end kl. 12.30, deltager ikke i
konkurrencen. (Søndag)
Ved aflysning af konkurrencen én dag, betales der ikke deltagergebyr
tilbage!!
Ved aflysning af konkurrencen begge dage, betales 50% af deltagergebyret
tilbage. (Deltagergebyr og isætning af båd)
Aflysning foretages kun, hvis arrangørerne vurderer, at de vejrmæssige
forhold ikke tillader det.
Der fiskes med stang, levende og ”dødt” agn.
”Skipper” bedes melde sin ankomst i Klubhuset, og modtage det antal
billetter, der er bestilt gennem hans navn.
Tilmelding foretages på: www.reersoe-baadeklub.dk/
Pris pr. deltager kr. 150.00
Fisk indvejet lørdag tæller med i søndagens endelige indvejning. Har du
ikke mulighed for og deltage søndag, har du stadig præmie mulighed.
Isætning af båd for begge dage kr. 60.00. Én dag kr. 40.00 (Reersø Havn,
slæbestedet) Betales via tilmeldingen. HUSK! KOM I GOD TID, DER
BLIVER ”RUN” PÅ SLÆBESTEDET.
Både med en bredde på over 2.85 m, kan isættes fra slæbestedet i Mullerup
Havn. Pris på isætning herfra, er Havnens gældende dagspris.

Både der ”overnatter” på vandet, må lægge sig på den Østlige side af det
ny moleanlæg. (Flydebroen) Her kan du også lægge til, før konkurrencen
starter. Evt. ”Side by Side”
Parkering/afsætning af trailer: Der må ikke parkeres på det asfalterede P
område ved Havnen. Dette er reserveret til Havnens øvrige gæster.
Parkering skal foretages på grus området ved klubhuset og området bag
”Ormegården” Herudover kan der parkeres på ”Den gamle Sportsplads”
Pladsen ligger på venstre side ca. 300 m før du når Havnen. Skilt opsat!!
Præmieoverrækkelsen foregår søndag den 6. august når indvejningen er
afsluttet. (Forventet kl. ca. 15.00)

Mindste mål for indvejede fisk i Bæltet. (Fra mund til halespids)
Rødspætte

25cm.

Skrubbe

23cm.

Ising

23cm.

Laks

60cm.

Hornfisk

Ingen

Makrel

Ingen

Havørred 40cm.

Fiske område: Fra Reersø - ned til nord for Broen – ud til Sejlrendens
østlige side og op til sydspidsen af Asnæs.
Koordinater:

Fa. Musholm Lax har aktiviteter på vandet. RESPEKTER- og hold en
afstand til dem, på min. 100 m. Vi må- og ønsker ikke, og stresse
fiskene i burrerne!!

Friske orm fra NEPTUN Fiskegrej kan forudbestilles
via tilmeldingssiden. Kr. 70,00 pr. pakke (100 gr.) Orm til dag 2, kan
Reersø Bådklub opbevare køligt natten over.

Præmier
Største Rødspætte:

kr. 5.000.00

Største Skrubbe:

kr. 4.000.00

Største Ising:

kr. 3.000.00

Største Laks/Ørredart:

kr. 2.000.00

Største Makrel:

kr. 1.000.00

Største Hornfisk:

kr. 500,00

(IKKE rensede fisk)

(Såfremt to ens arter vejer det samme, trækkes der lod om præmien!!)

Der benyttes én og samme vægt til indvejningen!!

Herudover trækkes der lod blandt samtlige deltagere med præmier fra:

www.respektforvand.dk/paa-havet/de-fem-sejlraad
En Sejl Sikkert redningsvest
3 kasketter- og buffs

Reersø Bådeklub 3 x ét års medlemskab af bådklubben, værdi kr. 600.00
(Gældende fra 1. januar 2018)
Reersø Bådeklub 3 x én trøje med logo (Værdi op til kr. 200.00)

Div. Præmier fra Købmanden på Reersø. (FLADEN)

Div. Præmier fra Grejbutikken NEPTUN i Ruds-Vedby

Reersø
FISKEHUS
RØGERI & CAFÈ

Spis frisk fisk ofte - køb dem hos TOFTE
FISKEBUTIK - RØGERI - SPECIALITETER - CAFÉ – HAVNEMILJØ

Fremvis billetten, og der fratrækkes kr. 10.00 fra hele menu kortet. Excl.
Drikkevarer.
HUSK! Der er jazz på havnen foran Tofte, fra kl. ca. 12.00 – ca. kl. 14.30

Havne Grillen tilbyder Flot pyntet
Smørrebrød til kr. 15.00 pr. stk. ved fremvisning af billetten.
Æg med rejer
Dyrlægens natmad
Rullepølse m. sky/løg
Spegepølse m. remo/rist. løg
Skinke m. røræg og asparges
Smørrebrødet kan forudbestilles på sedler fremlagt i klubhuset

Reersø Bådeklub, ønsker ”KNÆK & BRÆK” til
alle deltagere, og vi minder jer om:

HUSK! gyldigt fisketegn
Giv plads til alle på havet – også ved isætning/optagning af både
Smid aldrig affald over bord – Benyt de opstillede affaldsbeholdere på
havnen.
HUSK vesten- og BRUG den!!! ☺

Reersø Bådklub takker alle sponsorer og samarbejdspartnere, for Jeres
samarbejde til dette arrangement.
En speciel tak til ”Fonden Reersø Havn” for godt samarbejde og
velvillighed til dette arrangement.

Arrangør
På vegne af Reersø Bådeklub
Jan E. Pedersen

For yderligere information, kontakt:
Formand for underudvalget, Motor- og Fiskeri, Reersø Bådeklub, og SEJL
SIKKERT ambassadør:
Jan E. Pedersen
Mobil: 4036 7096
Mail: pedersen397@gmail.com

Formand for Reersø Bådeklub
Villads Hansen
Mobil: 2964 4617

Kasserer for Reersø Bådeklub
Niels Henrik Rossing
Mobil: 2175 5526

VEL MØDT!!

NEPTUN
FISKEGREJ – TLF.: 5826 1210

