Truttan Open
-Havsöringstävling
Öringsakademien önskar er alla välkomna till årets
Havsöringstävling på Veddö naturreservat lördagen den 28 April

Tävlingsinformation
Truttan Open är en årligen återkommande fisketävling efter havsöring. Öringsakademien är arrangör av
tävlingen och intäkterna går till att förbättra öringens fortplantningsområden i Tanums kommun. Läs
igenom detta PM innan tävlingsdagen för att komma väl förberedd till tävlingen. Vid frågor kontakta
truttan@oringsakademien.se

Anmälan
Anmälan sker via vår hemsida www.oringsakademien.se.
Kostnaden för tävlingen är 200kr/person, alltså 400kr/lag, då ingår ett medlemskap i Öringsakademien. Är
man redan medlem i Öringsakademien har man 150:- i medlemsrabatt per person. Efter man fyllt i sina
uppgifter på hemsidan och skickat iväg dem får man ett mail med information och faktura.
Det går att anmäla sig fram till den 25/4. Vid frågor kring betalning och anmälning kontakta
truttan@oringsakademien.se. Har man anmält sig på nätet men vill betala kontant på plats tas en extra
avgift ut på 50kr/lag I mån av plats kommer man att kunna efteranmäla sig på tävlingsdagen. Då mot en
extra avgift på 100 kr/lag.

Vid ankomst
Tävlingen hålls på Veddö Naturreservat strax norr om Fjällbacka.
Det finns skyltar längs vägen och goda parkeringsmöjligheter nära Tävlingscentralen (TC). Vid ankomst
anmäler ni er i tävlingstältet Där får ni information, lagnummer och det märke som skall finnas med vid
fotograferingstillfället. Tävlingsledningen kommer att finnas på plats ca 1 timma innan tävlingens start.

Pre fish meeting
Ca. tjugo minuter innan start hålls ett pre fish meeting. Där går vi igenom reglerna, man har då chansen att
ställa frågor och få några sista minuten tips.

Bra att ha med sig
Fiskespö och adekvat klädsel
Mätutrustning (finns även att låna några vid TC)
Kamera (t.ex. mobiltelefonen)
Toapapper

Mat
Korv med bröd, dryck Kaffe och fika finns att köpa under tävlingsdagen vid TC för en mindre peng. Här
kommer det även finnas lite lotter och emblem för dom som är intresserade, så ta gärna med lite småpengar

WC
På tävlingsområdet finns ett torrdass, ha gärna med eget papper ut
ifall att....

Tävlingstid
Tävlingen börjar 09.00 vid TC (Tävlingscentralen) och inmätning skall ha skett innan 13.00 vid TC. Lag
som inte mätt in sina fiskar vid TC innan 13:00 är utom tävlan. Så kom i tid, det kan bli trångt de sista
minuterna. Det är lagens ansvar att passa tävlingstiderna.
Det är däremot okej att komma och gå som man vill under tävlingstiden så länge man inte börjar förrän
09:00, och efter 13:00

Tävlingscentralen (TC)
Tävlingsledningen kommer under hela tävlingen finnas på plats vid TC. Här kommer man kunna få
information, tips om Hotspots och köpa lite fika/lotter för dom som önskar. Kom gärna förbi och värm dig
vid grillen om kylan tränger sig på.

Prisutdelning
Prisutdelning sker vid TC så snart tävlingsledningen fått in och hunnit räkna ihop alla resultat.

Truttan Open
-HavsöringstävlingFiskeregler:
*Endast godkänd öring på 45cm, och skall mätas från näsa till akterkant på stjärten. Dock väljer man sina 5 bästa
öringar att tävla med vid invägningen.
*All godkänd havsöring skall fotograferas för att sedan ev. sedan visas för tävlingsledningen. Viktigt att både fisk,
längd samt det märke ni får av tävlingsledningen finns med på kortet.
*Första öring, är det samtal som först mottagits till tävlingsledningen, och tillkännagives vid prisutdelning.
*Stickkontroller kommer ev. att ske under tävlingens gång runtom.
*All fisk skall återsättas vid tävlingen, om den inte visar sig vara såpass skadat att det ej lämpar sig att släppa
tillbaka. Dock medtagen fisk får ej räknas med in till invägningen.
*Vid delad prispall skall den som fått näst längsta öring vinna.
*Avgift tillkommer med 50:- per person för de som väljer att betala in på plats.
*Det är viktigt att man håller tiderna under tävlingen. Man får inte påbörja tävlingen tidigare än angiven starttid, och
det är viktigt att man är tillbaka för invägning vid tävlingens sluttid. Dom som missar invägningen kommer ej få sina
fångster inräknade. Alla som har anmält sig innan vid tävlingsbordet är fria att starta så snart starskottet går, men det
är heller inga problem att komma efter startskottet för anmäla sig. Samma gäller att du får komma tidigare för
invägning ifall man måste iväg tidigare.
*Tävlingsledningen kommer att finnas på plats ca 1.5 timma innan tävlingens start.
*Anmälan skall ske via vår hemsida, vid problem kontakta truttan@oringsakademien.se
*Man väljer själv vart man vill fiska inom Veddö naturreservat inkl Rödhammarfjorden. Fiske vid Anråsälvens
mynning är ej tillåtet. Se dock till att hålla tiderna om man åker iväg längre bort.
*Inget fiske från båt är tillåtet, enbart flugfiske samt spinnfiske. Det är även okej att använda sig utav Vadare
*Max. 2 krokar per fiskare.
*Vid fusk diskvalificeras laget och blir avstängda från kommande tävlingar.
*Respektera dina medtävlares fiskeplatser, först på plats ger rätt att fiska på platsen.
*Viktigaste regeln är: Ha riktigt trevligt
Vi hänvisar också till att man följer dom lagstadgade fiskereglerna som gäller i våra vatten. Är ni osäkra vad för
regler som gäller i just detta område så finner ni dem på Länsstyrelsens hemsida

