
     

  

Deltagergebyr: 
Ved forhåndstilmelding kr. 250, - senest tirsdag den 30. april 

Ved tilmelding på dagen kr. 300,- medlemmer kr. 200,- 
Jyske Bank konto nr. 6260 - 0001260250 

MobilePay: 24958 
 

  
  

       

Overnatning kontakt: 
Sælvigbugtens Camping 

86590707 
Birte Snedker 

www:saelvigbugtens-camping.dk 

 
 

For yderligere oplysninger: 
www.samsoe-sff.dk 

  

 

 

Vinder af ørredkonkurrencen 2019  
Marck Trøjborg i midten 
1,030 kg. – 44,5 cm. 
5000,00 kr. - sponseret af: 
Brdr. Stjerne – Bager´s Tømrer- og Snedkerforretning 
Samsø Feriehusudlejning  - BygGodt ApS 
Samsø Sportsfiskerforening 

Th. Per Møller vinder af Hornfiskekonkurrencen med festivalbilletter sponseret 
af Samsø Festivalen. 

Tv. Bjarne Hansen, vinder af Fladfiskekonkurrencen med Weekendophold på 
Sælvig Camping. Sponseret af Birte Snedker. 

 

 

http://www.samsoe-sff.dk/


 
Danmarks hyggeligste sportsfiskekonkurrence 

8., 9., og 10. maj  
 

PROGRAM 
Mødested for registrering og tilmelding samt udlevering 

af konkurrenceregler finder sted: 
Torsdag den 7. maj kl. 17- 22 
På Sælvigbugtens Camping 
Staunsvej 2, 8305 Samsø 

 
Fiskeriet må påbegyndes natten mellem den 7. og 8. 
maj kl. 00.00. 
Indvejning finder sted på Sælvigbugtens Camping. 
Fredag 12.00 - 12.30 og 18.00 - 18.30  
Lørdag 08.00 - 08.30 og 12.00 - 12.30 og 18.00 - 18.30  
Søndag 08.00 - 8.30 og kl.12.00  
Præmieoverrækkelse finder sted søndag kl. 12.30 ved 
Sælvigbugtens Camping. 

 
Bestilling af mad til lørdag aften. Kontakt Sælvig 

Camping 
Birte Snedker 86590707 

www.saelvigbugtens-camping.dk 
 
  

 

  KONKURRENCEREGLER 
1. Deltagelse i konkurrencen er be�nget af 

gyldigt deltagerbevis, og gyldigt fisketegn. 

2. Deltagerbeviset skal være udstedt før 
fiskeriet påbegyndes. 

3. Konkurrencen gælder: 

①Havørred/laks/steelhead 

②Fladfisk 

③Hornfisk 

4. Der må kun fiskes med et redskab - stang 
og hjul – ad gangen pr. deltagerbevis. 

5. Som vinderfisk i kategori 1 og 2, regnes den 
fisk, som har højeste vægt. I �lfælde af 
vægtlighed er korteste fisk vinder. Er der 
stadig ikke en vinder, vil den først 
indvejede være vinder. I kategori 3 er 
længste fisk vinder, i �lfælde af lighed er 
det den først indvejede fisk, som er vinder. 

6. Ved indvejning skal fiskene være urensede. 
Hornfisk må renses. 

7. Mindstemål og fredningsbestemmelser 
skal overholdes. 

8. Højest én præmie i hver kategori pr. 
deltagerbevis. 

9. Evt. protester vedrørende fiskeriet, skal 
afleveres �l arrangørerne senest søndag kl. 
11.00, skri�ligt og vedlagt kr. 100,-. 
(Tilbagebetales såfremt protesten tages �l 
følge.) 

 


