
SANDART FESTIVAL 2022
4 juni kl.12:00 til 5 juni kl.12:00

Danmarks Smukkeste Sandart Festival 2022
er en 24 timers venskabelig åben lystfiskerkonkurrence der afholdes på Skanderborg Søerne

fra 4. til 5. Juni 2022.

Alle aktiviteter på land foregår omkring Skanderborg Lystfiskerforenings

lokaler på Vestermølle., Oddervej 82, 8600 Skanderborg.

Der kan isættes både fra bådrampen ved Vestermølle. Alternativt for

større både er der rampen ved Søsporten med dybere vand.

PRÆMIER
1. Præmie gavekort på 2.000 kr.
2. Præmie gavekort på 1.500 kr.
3. Præmie gavekort på 1.000 kr.
4. til 10. præmie : 7 spændende pakker med fiskeudstyr

Program.
Lørdag
09:00 til 11:45 tilmelding i klubhuset

11:45 skippermøde

12:00 obligatorisk fællesstart

19:00 fælles grill-selv ved klubhuset

19:00 til 20: mulighed for at fä registreret fisk

Søndag
10:00 til 12:00 registrering af fisk

10:00 til 13:00 salg af brød og pølser, øl og vand.

12:00 fiskekonkurrencen er afsluttet

13:00 præmieoverrækkelse



Tilmelding:
Lørdag 4. juni fra kl. 9 til kl. 11:45 i klublokalet Oddervej 82, 8600 Skanderborg.

Det koster 100 kr at deltage I konkurrencen. Juniorer under 18 år deltager gratis.

Du kan også tilmelde dig med Mobilepay 29 61 89 75, husk dog at sende 1 kr. for juniorer.

Alle deltagere skal være registreret inden konkurrencens start.

REGLER.
Der fiskes efter aborre, gedde og sandart.

Fiskene skal fanges inden for konkurrenceperioden og længste sandart vinder.

Anmeldes der ikke nok sandarter uddeles de resterende præmier efter nedenstående

pointsystem :

Gedder 4 point pr cm, Aborre 9 point pr cm og ørred 5 point pr cm. (der medregnes kun den

største af hver art i point opgørelsen).

Ved registreringen skal Fisken ligge på højre side med snuden mod 0 cm på målebåndet.

Længden måles i hele cm. Der rundes op, til hele cm. dvs. en fisk pà 52,2 cm. bliver til 53cm.

Fisk under mál kan ikke deltage i konkurrencen . Fejlkrogede fisk tæller ikke med.

Deltager Nummer skal altid være synligt på billedet.

Der fiskes efter foreningens normale regler dog må der  MAX fiskes med 4 stænger pr. Båd

( det er dog  tilladt at have ekstra stænger med).

HUSK! Redningsvest, forsikring, fartbegrænsning,

Vis hensyn over for lodsejere og fairplay for dine konkurrenter.

Fartgrænser på søen SKAL overholdes. Ved brud bliver holdet diskvalificeret!

- Der skal være synligt bådnummer pä alle både der anvender motor (også elmotor).

Håber vi ses til en hyggelig weekend med godt fiskeri !

Du må fiske på de ikke skraverede områder og på vores Dynamisk kort kan du på din smartphone

se hvor på søen du er.

https://skanderborg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0866a3f968b14198877c0328bd681e27

