FISKEKONKURRENCE I GRINDSTED ENGSØ 2018
Årets fiskekonkurrence i Grindsted Engsø arrangeret af Grindsted Sportsfiskerforening afholdes i år
søndag den 9. september mellem kl. 10 og 14.
Årets fiskekonkurrence bliver en MEDEKONKURRENCE i samarbejde med Billund Kommune.
Denne dag må der ikke fiskes målrettet efter gedder og aborrer, dvs. fiskeri med agnfisk og kunstagn
ikke er tilladt den 9. september 2018.
Der konkurreres i 2 rækker, juniorer til og med 18 år og seniorer over 18 år. Der er præmier til de 3
bedste i hver række. Præmierne er sponseret af Billund Kommune.
Juniorer deltager uden startgebyr og seniorer betaler 50,- kr. i startgebyr. Tilmelding kan foretages på
forhånd på fiskekort.dk. Ved forhåndstilmelding betaler både juniorer og seniorer 50,- kr.
Juniorer får deres 50,- kr. retur på konkurrencedagen.
Der er plads til 50 deltagere og der er forhåndsreserveret 20 pladser til juniorer. Der foretages
lodtrækning om pladserne på konkurrencedagen. Der er registrering mellem kl. 8 og 9. Ved registrering
trækkes pladsnummer.
Eventuelt usolgte pladser sælges på dagen fra kl. 9. Hvis tilmeldte ikke er registreret senest kl. 9 kan
pladsen sælges til anden side.
Fra kl. 9 kan der rigges til på den tildelte plads, men forfodring og fiskeri må først begynde kl. 10.
Hver deltager må fiske med 2 stænger.
1 kg. forfoder udleveres ved registrering til hver deltager, derudover må der ikke benyttes forfoder.
Alle fangede fisk, med undtagelse af gedder, aborrer og ål, skal straks aflives og opbevares i en passende
beholder, spand eller lignende.
Vinderne er de deltagere, der fanger flest kg. fisk.
Årsagen til at de fangede fisk skal slås ihjel og ikke genudsættes er, at der er for mange såkaldte fredfisk i
søen. Billund Kommune ønsker at fjerne så mange af disse fra søen som muligt for at modvirke
eutrofiering.
Husk fisketegn, hvis du er over 18 år.
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