
NORDISKA MÄSTERSKAPEN I HAVSFISKE ÄR TILLBAKA!
Den 9-10/5 2020 kommer den nordiska mästaren i havsfiske att koras. Bästa 
resultat över de två dagarna räknas samman och den med mest poäng koras 
till bäst i norden! På lördagen fiskar efter arter och på söndagen är det bara 
plattfisk som räknas.

Utgångshamn är Landskrona, bästa hamn för nå en stor mängd fiskeplatser! 
Vi fiskar från m/s Vike, m/s Linda, m/s Emelie och m/s Emma.

Lördag 9/5:
• 08:00-16:00, samling 07:30
• Artfiske, inga minimimått, C &R
• 5 p/art, 5 p/fisk för de 5 första

fiskarna, sedan 4, 3, 2, 1, 1, 1….

Söndag 10/5:
• 08:00-14:00, samling 07:30
• Bara plattfisk räknas, inga minimimått, C &R
• Rödspätta & skrubba: 3 p/fisk
• Sandskädda: 1 p/fisk

Allmän information:
• Mete: 2 enkelkrokar, Pilkfiske: trekrok plus en enkelkrok
• Sandorm (30 kr/burk) kan beställas i samband med anmälan
• Båtarna kommer delas i styrbord och babord och 100 p system kommer att användas
• Ett platsbyte per dag, man byter plats på sidan man är lottad
• Sekretariatet är i butiken Nyhamn fiske och marin, öppettider är fredag 16:30-19:00 

och lördag 06:00-08:00.
• Det kommer att bjudas på enklare mat i väntan på prisutdelning

Anmälan:
• Startavgiften (1 400 kr) sätts in på 

bankgiro 802-1685, ange namn på 
insättningen.

• Alternativt swisha till 0707 426998 (Hans 
Lindh)

• 2-mannalag: anmälan i sekretariatet 
(200 kr)

• Sista anmälningsdag är 4/5 2020

Priser:
• Vid 50 deltagare: 

1:a 7 000 kr, 2:a 3 500 kr, 3:a 2 000 kr, 
4:a och nedåt :varupriser.

• Pris till bästa resultat båda dagar
• Pris till lördagens mest udda fisk 

(tävlingsledningen väljer)
• Pris till söndagens längsta plattfisk
• Lagpriser delas 70:30 till 1:a och 2:a



MÖTESPLATS BORSTAHUSEN
8-10/5 2020
Välj mellan två boendekategorier och boka innan den siste februari då erhåller ni 10 % i rabatt!

B- stuga:
Vårt enklare boende alternativ. Plats för 4 personer (+2 personer som kan bo på madrass på loftet). I 
denna stugan finns bara toalett och ett litet kokvrå, 995:-/natten plus valbara tillägg
Slutstädning 600:- och sängkläder/handduk 125:-/person

A-hus
Vårt moderna hus med plats för 6 personer. Alla i enkelsängar. I detta hus finns både dusch/toalett 
och stort kök 1795:-/natten. Slutstädning 700:- och sängkläder/handduk 125:-/person.

För att boka blir det lättast att maila peter.hartford@gmail.com och med koden Krokad2020. 
Observera att det inte går att boka med koden online!

ÖRESUND CONFERENCE & SPA
Detta är ett mycket fint och nybyggt hotell på gångavstånd från båtarna och hamnen!
Övernattning med del i dubbelrum ink frukost. Trerätters middag komponerad av våra duktiga kockar.

Del i dubbelrum 795 kr/pp och natt, enkelrumstillägg 200kr/natt
Tre rätters middag 395kr/pp exkl dryck
Vinpaket 298kr/pp


